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I-au adus niºte copilaºi, ca sã Se atingã de ei.
Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
Când a vãzut Isus acest lucru, S-a mâniat, ºi
le-a zis: „Lãsaþi copilaºii sã vinã la Mine, ºi
nu-i opriþi; cãci Împãrãþia lui Dumnezeu este a
celor ca ei. Adevãrat vã spun cã, oricine nu va
primi Împãrãþia lui Dumnezeu ca un copilaº,
cu nici un chip nu va intra în ea!” Apoi i-a luat
în braþe, ºi i-a binecuvântat, punându-ªi
mâinile peste ei.
– MARCU 10:13-16
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Lui Dumnezeu Îi pasã de tineri!
Atragerea tinerilor, echiparea lor ºi mobilizarea lor pentru scopurile lui Dumnezeu
este prioritatea fundamentalã a bisericii pentru noul mileniu.
Oferã pregãtire ºi resurse care atrag, echipeazã ºi
mobilizeazã tinerii pentru Lucrarea de Tineret Focalizatã
pe Isus.

VIZIUNEA NOASTRÃ –

sã influenþãm cât mai mulþi adolescenþi sã Îl
urmeze pe Isus.

echipãm lideri pentru lucrarea de tineret
MISIUNEA NOASTRÃ – sã
focalizatã pe Isus, care prin bisericã sã aibã
impact asupra lumii.

Noi putem sã te echipãm ºi sã îþi asigurãm resurse de ultimã generaþie pentru a
clãdi o Lucrare de Tineret Focalizatã pe Isus pentru fiecare categorie de ascultãtori
aflatã sub responsabilitatea ta:
• Tinerii • Pãrinþi • Voluntari • Pãstor de tineret
Într-un climat de rugãciune, aceastã strategie biblicã se clãdeºte pe cinci Principii
Fundamentale:
1. Aprofundarea relaþiei cu Hristos.
2. Formarea de lideri.
3. Ucenicizarea tinerilor
4. Penetrarea culturii
5. Crearea de oportunitãþi de evanghelizare
La nivel INTERNAÞIONAL, punem bazele unor lucrãri de tineret focalizate pe
Isus pe tot cuprinsul globului – în Slovacia, Ungaria, România, Ucraina, Rusia,
Egipt, Australia, Italia ºi alte þãri. Biserica ta poate sã joace un rol vital în a ne
sprijini! Descoperã aceste oportunitãþi ºi alãturã-te nouã.

d,

La nivel NAÞIONAL, oferim instruire în lucrarea de tineret focalizatã pe Isus
pentru lideri din oraºe, suburbii ºi sate, care slujesc într-o singurã bisericã, sau în
tot oraºul. Pentru a face acest lucru, noi furnizãm Youth Solutions Project, Youth
Leader Training, Christmas Challenge ºi Leading Edge Trips.
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Cum sã foloseºti acest material
Acest set de instruire îþi va oferi o „imagine de ansamblu” a lucrãrii cu tineretul. În
esenþã, este scheletul pe care vei adãuga muºchii. Este structura casei pe care tu o
vei decora. Aceste principii focalizate pe Isus îþi vor furniza piroanele în care sã îþi
fixezi întreaga lucrare.
Dacã nu ai mai folosit niciodatã resursele noastre sau dacã nu eºti familiarizat cu
aceastã strategie, considerã cã aceasta este o introducere. Vei gãsi aici tot ce ai
nevoie pentru a începe. Dacã ai folosit materialele noastre sau ai participat la
vreuna dintre oportunitãþile de instruire pe care le-am organizat, considerã cã
acesta este un timp dedicat implementãrii. Te va ajuta sã îþi realiniezi prioritãþile,
sã îþi afirmi munca ºi sã îþi ajustezi lucrarea. Dacã iei în serios provocarea de a
echipa alþi lideri de tineret, considerã cã acestea sunt uneltele tale de instruire
transferabile.
Atunci când vei fi terminat de parcurs caietul de lucru ºi partea audio a cursului,
sperãm cã lucrarea ta va fi cu totul unicã. Dorinþa noastrã nu este ca toate lucrãrile
care au o lucrare de tineret focalizatã pe Isus sã arate la fel. De fapt, visul nostru
este exact opusul. Sperãm ca lucrarea ta sã poarte amprenta unicã a lui
Dumnezeu, astfel încât sã devinã unicã, diferitã de orice altã lucrare. De ce?
Pentru cã este exprimarea unicã a lui Dumnezeu prin tine ºi prin biserica ta.

Cum sã parcurgi în mod personal acest proces de instruire
1. Având în faþã o agendã de planificãri, pune deoparte ºase intervale de timp
de câte 70-90 de minute fiecare. Poþi sã le planifici o datã pe sãptãmânã, o
datã pe zi, sau, dacã eºti adeptul maratonului, poþi chiar sã încerci sã
parcurgi acest curs în douã sau trei zile. Respectã cu credincioºie aceste
programãri.

4

2. În timpul planificat, închide telefonul. Nu permite nimãnui sã te întrerupã.
Apoi, ascultã într-o atitudine de rugãciune fiecare CD. Foloseºte Ghidul
Interactiv pentru a lua notiþe. Ascultã CD-urile pe rând. Interacþioneazã în
mod sincer cu materialul, oprind derularea CD-ului ori de câte ori este
necesar, luând notiþe ºi consemnându-þi gândurile. Nu te grãbi.
3. Ascultã CD-urile de mai multe ori în timpul liber.
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4. Folosind instrucþiunile date în CD-uri, fã paºii potriviþi de acþiune. Acest
material nu este conceput ca un exerciþiu mental. Mai degrabã el oferã o
viziune ºi paºi tangibili, mãsurabili, pe care sã îi faci pentru a urma acea
viziune. Am încercat sã îl facem cât mai uºor de folosit cu putinþã.
5. Mai presus de toate, acþioneazã în virtutea învãþãturii pe care þi-o dã Dumnezeu.

Cum sã foloseºti acest material cu voluntarii
Pe mãsurã ce asculþi CD-urile ºi interacþionezi cu Lucrarea de tineret focalizatã pe Isus,
vei descoperi repede cã un element esenþial în lucrarea cu tinerii este formarea
unei Echipe de Conducere. Poþi foarte uºor sã foloseºti acest material pentru a crea
o viziune ºi o direcþie pentru voluntarii cu care lucrezi.
Poþi sã foloseºti acest material într-o tabãrã, sau în mai multe sesiuni, pentru a
prezenta voluntarilor viziunea ta sau pentru a-i încuraja cu „imaginea de
ansamblu” a lucrãrii cu tineretul. Pentru a prezenta acest material voluntarilor cu
care lucrezi, ia în calcul urmãtoarele puncte.
1. Familiarizeazã-te cât mai mult cu materialul. Ia notiþe dupã ceea ce predã
Barry în acest material, suplimentându-l cu propriile tale povestiri sau
ilustraþii.
2. Stabileºte cadrul potrivit pentru prezentare. Poate ar fi bine sã prezinþi câte
o sesiune pe sãptãmânã timp de ºase sãptãmâni, sau sã foloseºti tot
materialul în cadrul unei tabere. Dacã este posibil, planificã sã organizezi
aceste întâlniri la tine acasã sau acasã la o persoanã din grupul tãu.
Întâlnirea în atmosfera lipsitã de formalism a unei camere de zi sau în jurul
unei mese de sufragerie îi va ajuta pe oameni sã se deschidã ºi sã participe
la discuþii.
3. Stabileºte un timp limitã pentru fiecare întâlnire. Planificã o orã sau o orã ºi
jumãtate pentru fiecare sesiune – 15 minute pentru rugãciune, recapitulare
ºi/sau împãrtãºire, o orã pentru prezentare ºi discuþii ºi apoi 15 minute de
rugãciune pentru participanþi.
4. Asigurã-le materiale. Poþi sã cumperi exemplare suplimentare ale
materialului Lucrarea de Tineret Focalizatã pe Isus pentru echipa ta, sau poþi sã
primeºti acest material într-un format condensat de 30 de pagini.

5
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5. Pregãteºte-te cu conºtiinciozitate. Începe pregãtirea pentru conducerea
sesiunii cu mult timp înainte. Studiazã materialul ºi ascultã partea audio
corespunzãtoare. Adapteazã prezentãrile lui Barry ºi personalizeazã-le.
6. Începe la timp. Onoreazã angajamentul pe care l-au fãcut liderii tãi.
7. Cautã sã nu deviaþi de la discuþie. Pune întrebãrile în mod clar ºi concis.
Respectã comentariile pe care le face fiecare persoanã. Stai aproape de
Biblie. Când primeºti rãspunsuri banale sau superficiale, cere mai mult de la
ei. Pune întrebãri recapitulative. Asigurã-te cã toatã lumea participã.
8. Accentueazã aplicarea. La sfârºitul fiecãrei sesiuni lasã suficient de mult
timp pentru ca participanþii sã poatã sã reflecteze ºi sã scrie în „Planul de
acþiune.” Dã-le apoi oportunitatea de a discuta ceea ce au scris. Cere-le sã
decidã asupra unei acþiuni pe care sã o întreprindã în sãptãmâna care
urmeazã. Ajutã-i sã se constituie în parteneri de dare de socotealã, ca sã se
încurajeze unul pe altul în timpul sãptãmânii.
Formarea Liderilor pentru Lucrarea de Tineret Focalizatã pe Isus oferã o oportunitate
cuprinzãtoare de instruire, de 36 de sãptãmâni, pentru voluntarii tãi. Acesta este
urmãtorul pas în formarea liderilor. Vei descoperi ce sã faci pe mãsurã ce vei
parcurge procesul de instruire.

6
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SESIUNEA I

Priveºte

SCOPUL

t
t
t

Sã captezi viziunea pentru
lucrarea de tineret focalizatã pe Isus
7
LUCRAREA DE TINERET FOCALIZATÃ PE ISUS
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Focalizarea pe Isus

P

rivind în Evanghelii, putem vedea cã Isus a urmat un
tipar dinamic în lucrare. El a explicat acest lucru dupã ce
fariseii L-au acuzat cã vindecã în ziua de Sabat ºi dupã
ce El a înrãutãþit ºi mai mult lucrurile, declarându-Se egalul lui Dumnezeu.
„Isus a luat din nou cuvântul ºi le-a zis: «Adevãrat, adevãrat vã spun cã Fiul
nu poate face nimic de la Sine, El nu face decât ce vede pe Tatãl fãcând, ºi tot
ce face Tatãl face ºi Fiul întocmai.»” (Ioan 5:19)
Într-o comuniune intimã cu Tatãl Sãu, Isus a primit instrucþiunile Lui ºi le-a urmat.
De aceea, tot ce a fãcut El zilnic a fost nu doar dramatic, ci ºi unic. Putem sã
spunem în mod cert un lucru despre lucrãrile noastre: Dumnezeu le vrea
dinamice ºi unice, bazate pe o relaþie intimã cu El. Rezultatul parcurgerii
procesului de echipare pentru lucrarea de tineret focalizatã pe Isus nu este acela
de a crea o lucrare care aratã la fel ca lucrãrile altora, ci de a clãdi o lucrare unicã
ºi dinamicã, motivatã de o urmare pasionatã a lui Isus. Acest lucru vine dintr-o
inimã care doreºte sã vadã ce anume face Tatãl ºi apoi sã facã acelaºi lucru.
Isus S-a uitat la Tatãl. Iar noi ne uitãm la Isus. Când ne uitãm, ce vedem oare?
Vedem un tipar care se repetã întruna în ceea ce a fãcut Isus. Descoperim principii
cu care a operat Isus, care ne dau cãlãuzire cu privire la modul în care trebuie sã
ne conducem noi lucrãrile. Fãrã a fi rigid sau mecanic, fãrã a-L îngrãdi vreodatã pe
Tatãl, Isus a avut totuºi o strategie. Cum arãta aceasta?
Isus a ascultat de Tatãl. Experienþa lui Isus agonizând în grãdina Ghetsimani
exemplificã ascultarea Sa de Tatãl. Experienþa lui Isus ne provoacã ºi pe noi sã
ascultãm.

8

Isus a investit în ucenicii Sãi. Chiar ºi la o privire superficialã putem vedea investiþia
pe care a fãcut-o Isus în cei doisprezece ucenici. De-a lungul unei perioade de trei
ani, El i-a trecut prin cel mai intensiv curs de conducere realizat vreodatã. I-a
cãlãuzit spre dezbrãcarea de sine ºi spre umplerea cu Duhul Sãu. I-a luat cu El
pentru a experimenta lucrarea, iar apoi i-a sprijinit când au încercat sã facã ei
lucrurile respective. Astfel, i-a îndrumat sã predice Vestea cea Bunã, sã vindece
inimile zdrobite ºi sã elibereze pe cei captivi. În cele din urmã, El i-a împuternicit
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sã ducã mai departe lucrarea pe care au vãzut-o la El, în felul lor unic.
Rezultatul a fost cã a clãdit o echipã de lideri care au rãscolit lumea.
La rândul lor, ucenicii lui Isus ºi-au investit vieþile în alþi oameni. Efectul de
multiplicare dinamicã al investirii în vieþile altora prin ucenicie a fost esenþa
lucrãrii lui Isus, ºi astfel, a bisericii primare. Oamenii au investit în alþi oameni,
pentru Împãrãþia lui Dumnezeu. Acest lucru a propulsat biserica înainte, ca o
forþã puternicã ce i-a schimbat pe oamenii din jur ºi care, în cele din urmã, a
schimbat lumea. Investirea într-un grup mic de „urmaºi ai lui Isus”, pentru ai uceniciza, astfel încât sã devinã niºte „lucrãtori ai lui Isus”, continuã sã fie cea
mai bunã dintre toate lucrãrile posibile. ªi, dacã este fãcutã aºa cum a fãcut-o Isus,
ucenicizarea oamenilor nu numai cã îi va schimba pe cei implicaþi, ci, în timp,
va schimba întreaga lume.
Schimbarea lumii în care trãiau prin Vestea Bunã a Evangheliei a devenit
pentru ucenicii din biserica primarã prioritatea ce le-a dominat viaþa, pentru cã
ei au vãzut cât de important era acest lucru pentru Isus. El a dat la o parte toate
barierele ºi a creat un cadru de egalitate, petrecând timp cu prostituatele, cu
leproºii, cu cei sãraci, neputincioºi ºi orbi. Pentru noi, la fel ca ºi pentru Isus,
ucenicizarea trebuie sã-i ducã întotdeauna pe oameni cãtre maturitate, ºi de la
maturitate cãtre lucrare în afara zidurilor bisericii.
În cazul lui Isus, lucrarea a atras o mulþime de oameni. Învãþare, vindecare,
predicare, scoatere a demonilor, hrãnire a mii de oameni cu cinci pâini ºi doi
peºti. De fapt, nu conta ce fãcea. Isus era în centrul atenþiei! Nu era vorba
despre ucenici, sau despre metoda de a face ucenici. Nici despre minunile
extraordinare, despre învãþãtura profundã sau despre orice altceva. Era vorba
despre Isus! Cine era ºi ce venise El sã facã – acesta era punctul central. De
aceste lucruri avem nevoie astãzi în bisericã – lucrare de tineret focalizatã pe
Isus. Orice alt fel de lucrare ne va lãsa goi ºi neîmpliniþi. Dacã, la fel ca ºi Isus,
dorim sã lãsãm o urmã pentru eternitate, o urmã care sã nu poatã fi ºtearsã
niciodatã, atunci va trebui sã-L punem pe Isus în centrul atenþiei.

9
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Întrebãri dificile
Celor mai mulþi dintre noi nu ne vine uºor sã evaluãm cu sinceritate locul în care
ne aflãm. Însã numai ºtiind unde suntem putem ajunge acolo unde vrem sã fim.
Sã punem deci câteva întrebãri dificile, pentru a vedea cât de focalizaþi suntem pe
Isus. Rãspunde la urmãtoarele întrebãri, notând rãspunsul pe o scalã de la 1 la 10:
1 este cea mai micã notã, iar 10 cea mai mare.

Roagã-te cu pasiune
1. Cât de mult îþi place sã te rogi?
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

2. În ce mãsurã te disciplinezi pentru a petrece timp singur cu Dumnezeu în
fiecare zi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Cât de des te întâlneºti cu alþi lideri de tineret pentru a vã ruga pentru tinerii
voºtri?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Cât de des te întâlneºti cu alþi lideri de tineret pentru a vã ruga în/pentru
ºcolile din zonã?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Ce procentaj din tinerii tãi petrec timp singuri cu Dumnezeu în fiecare zi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Ce procentaj din tinerii tãi participã la grupuri mici de rugãciune în fiecare
sãptãmânã?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aprofundeazã relaþia cu Hristos
10

7. Cum þi-ai evalua pasiunea pentru Dumnezeu?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

8. Cum ai evalua pasiunea lui Dumnezeu pentru tine?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
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9. În ce mãsurã crezi cu sinceritate cã te iubeºte Dumnezeu, chiar dacã ºtie
atâtea lucruri despre tine?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10. Cum ai nota nivelul de intimitate între tine ºi Dumnezeu?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11. Cât de pure sunt mintea, inima, viaþa ºi relaþiile tale?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12. Cât de sfânt eºti?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Formeazã lideri
13. Cât de mare este influenþa pe care o exerciþi asupra voluntarilor, pãrinþilor ºi
tinerilor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14. În ce mãsurã sunt voluntarii tãi dispuºi sã fie instruiþi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15. În ce mãsurã eºti dispus sã-þi instruieºti voluntarii?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16. În general, cât de dedicaþi lui Hristos sunt voluntarii tãi adulþi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17. În ce mãsurã sunt voluntarii tãi adulþi dedicaþi relaþiilor unii cu ceilalþi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18. Cât de dedicaþi sunt voluntarii tãi adulþi unei lucrãri cu tinerii?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ucenicizeazã tineri
19. Cât de dificil este sã-i motivezi pe tinerii tãi sã urmãreascã lucrurile
spirituale?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20. Ce procentaj din tinerii tãi pleacã din lucrarea ta de tineret între clasa a IX-a
ºi a XII-a? (trebuie sã te documentezi pentru a rãspunde la aceastã întrebare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
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21. Ce procentaj din tinerii tãi care vor absolvi în acest an Îl cautã pe Dumnezeu
din toatã inima ºi trãiesc pentru El?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22. Ce procentaj din numãrul tãu total de tineri sunt pasionaþi de relaþia lor cu
Hristos?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23. Ce procentaj din tinerii tãi sunt implicaþi într-un grup de ucenicie intensiv
ºi dedicat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Penetreazã cultura
24. Ce procentaj din tinerii tãi sunt implicaþi în ucenicizarea tinerilor mai mici
decât ei?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25. Dacã ai merge astãzi în ºcoli, cât de confortabil te-ai simþi acolo?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26. Cum þi-ai evalua timpul pe care îl petreci în ºcoli?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27. Dintre tinerii pe care îi ºtii pe nume, ce procentaj sunt necredincioºi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28. Ce procentaj din voluntarii tãi au o lucrare în ºcoli?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29. Cum ai evalua instruirea pe care o dai tinerilor pentru a-i ajuta sã aibã
impact în ºcolile lor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30. Ce procentaj din tinerii tãi se vãd pe ei înºiºi ca persoane cu influenþã
spiritualã activã în ºcolile lor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
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Creeazã oportunitãþi de evanghelizare
31. Cum þi-ai evalua povara de pe inimã ce te îndeamnã sã abordezi fiecare
tânãr din fiecare ºcoalã din comunitatea în care te afli?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
32. Cum þi-ai evalua eficienþa în a-L prezenta personal pe Hristos tinerilor tãi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33. Ce procentaj din tinerii tãi au o mentalitate orientatã spre lucrare ºi misiune?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34. Cât de „accesibile necreºtinilor” sunt oportunitãþile de evanghelizare pe care
le pregãteºti?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35. Ce procentaj din numãrul total de participanþi la evenimentele
evanghelistice pe care le organizezi sunt necreºtini?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36. Ce procentaj din tinerii tãi au ajuns sã-L cunoascã pe Isus în ultimul an?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Care este media ta la întrebãrile 1-6?
Care este media ta la întrebãrile 7-12?
Care este media ta la întrebãrile 13-18?
Care este media ta la întrebãrile 19-24?
Care este media ta la întrebãrile 25-30?
Care este media ta la întrebãrile 31-36?

___
___
___
___
___
___

CARE ESTE MEDIA TA GENERALÃ?

___

Motivaþia acestor întrebãri este sã te ajute sã evaluezi cu seriozitate lucrarea ta cu
tinerii. Sper cã ele te vor face sã doreºti schimbarea. În fiecare sesiune ce va urma
poþi sã meditezi asupra acestor întrebãri legate de sesiunea respectivã.

13
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PRINCIPIILE LUCRÃRII CU TINERETUL

C

um captãm viziunea pentru
lucrarea de tineret centratã în Isus?

Descoperã viziunea
Citeºte Matei 9:35-38 de ºase ori. În acest pasaj vei gãsi toate elementele lucrãrii de
tineret focalizate pe Isus! Cere-I de fiecare datã lui Dumnezeu sã-þi arate câte un
lucru.
„Isus strãbãtea toate cetãþile ºi satele, învãþând pe norod în sinagogi,
propovãduind Evanghelia Împãrãþiei ºi vindecând orice fel de boalã ºi orice fel
de neputinþã care era în norod. Când a vãzut gloatele, I s-a fãcut milã de ele,
pentru cã erau necãjite ºi risipite, ca niºte oi care n-au pãstor. Atunci a zis
ucenicilor Sãi: «Mare este seceriºul, dar puþini sunt lucrãtorii! Rugaþi, deci,
pe Domnul seceriºului sã scoatã lucrãtori la seceriºul Lui»” - Matei 9:35-38.

14
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Descrie generaþia tânãrã
Cum a descris Isus, în Matei 9:35-38, mulþimea din faþa Lui? Cum se potriveºte
aceastã descriere cu tinerii pe care îi cunoºti tu?
Defineºte fiecare cuvânt ºi descrie modul în care se potriveºte acesta tinerei
generaþii.
Necãjite
Risipite
Oi fãrã pãstor
Cercetãrile aratã cã Isus a descris cu acurateþe generaþia tânãrã.

LA FIECARE 24 DE ORE…
17.297 de tineri sunt exmatriculaþi din ºcoalã
7.883 de tineri suferã abuzuri sau sunt neglijaþi
(cazuri raportate)
4.248 de tineri sunt arestaþi
2.861 de tineri renunþã la ºcoalã
1.329 de bebeluºi sunt nãscuþi de mame
adolescente

367 de tineri sunt arestaþi pentru abuz de
droguri
180 de tineri sunt arestaþi pentru infracþiuni
violente
9 tineri sunt victime ale omorului
5 tineri se sinucid
1 tânãr moare în urma infectãrii cu HIV

Date bazate pe calcule fãcute pentru o zi de ºcoalã (180 de zile a câte ºapte ore fiecare)
© 2002 Children’s Defense Fund

Dã cifrelor nume
Scrie numele unui tânãr pe care îl cunoºti ºi care se potriveºte descrierii fãcute de
Isus generaþiei viitoare:

15
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Descrie-l pe acel tânãr în funcþie de stilul sãu de viaþã, atitudini, obiceiuri, alegeri
ºi activitãþi:

Scrie rugãciunea ta pentru acel tânãr:

Aplicã tot ceea ce înveþi în lucrarea de tineret focalizatã pe Isus pentru a-l câºtiga
pentru Hristos pe acel tânãr ºi pe alþii asemenea lui sau ei.
Cautã sã vezi cum anume poþi schimba lucrurile
Sã ne uitãm mai îndeaproape la Matei 9:38
În acest verset Isus stabileºte clar strategia necesarã pentru a aduce o schimbare în
vieþile oamenilor „necãjiþi, risipiþi, ca niºte oi fãrã pãstor.” Observaþi simplitatea
acestei strategii.

Isus: „Rugaþi deci pe Domnul seceriºului… Sã scoatã lucrãtori …

ACÞIUNE:

RUGÃCIUNE

ECHIPARE

STRATEGIE: Roagã-te cu pasiune Aprofundeazã relaþia cu Hristos

la seceriºul Sãu.”

EVANGHELIZARE
Penetreazã cultura

Formeazã lideri

16

Ucenicizeazã tineri

Creeazã oportunitãþi
de evanghelizare
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Priveºte imaginea de ansamblu
Strategia focalizatã pe Isus din Matei 9:38 creeazã un cadru de rugãciune plinã de
pasiune ºi apoi, pornind de la acel cadru, clãdeºte 5 principii fundamentale pentru
echipare ºi evanghelizare. (vezi pagina 18 pentru a vizualiza imaginea de
ansamblu.)
Aprofundeazã relaþia cu Hristos
Cum îþi dezvolþi relaþia cu Isus? Aprofundeazã-þi relaþia intimã ºi plinã de pasiune cu
Isus ºi exprimã aceastã relaþie ascultând de Hristos ºi oglindind caracterul Sãu cãtre cei din
jur. (Marcu 1:7-8)
Formeazã lideri
Cum formezi lideri de calitate pentru o lucrare de profunzime ºi pe termen lung?
Echipeazã adulþi care au înclinaþia ºi abilitãþile necesare pentru a-i influenþa ºi pentru a-i
uceniciza pe tineri. (Marcu 1:16-20)
Ucenicizeazã tineri
Cum ucenicizezi tinerii sã dezvolte o pasiune spiritualã ºi sã devinã oameni care
sã-i influenþeze din punct de vedere spiritual pe prietenii lor? Provoacã-i pe tineri
sã progreseze spre maturitate în relaþia lor cu Isus, prin relaþiile de ucenicizare în grup
restrâns (Marcu 3:13-15).
Penetreazã cultura
Cum îi motivezi ºi îi mobilizezi pe liderii ºi pe tinerii tãi sã penetreze în cultura
tinerilor? Mergi acolo unde sunt tinerii, petrece timp în cultura lor ºi echipeazã-i pentru
a putea sã-ºi influenþeze prietenii ºi cultura (Marcu 1:40-42).
Creeazã oportunitãþi de evanghelizare
Cum pregãteºti oportunitãþile de evanghelizare prin care tinerii sã-ºi poatã atrage
prietenii? Creeazã oportunitãþi relevante din punct de vedere cultural, pentru ca tinerii
sã-i poatã aduce pe prietenii lor necredincioºi sã experimenteze mesajul lui Isus, care le
poate schimba viaþa (Marcu 4:1-2).

17
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Vizualizeazã imaginea de ansamblu
O datã ce vedem imaginea de ansamblu, putem sã vizualizãm în mod realist nu
numai cum sã clãdim lucrarea din bisericã, ci ºi cum putem urmãri scopul de a
atinge inima fiecãrui tânãr din fiecare ºcoalã cu mesajul transformator al lui Isus
Hristos.

ISUS

18

Un studiu rapid sau o cercetare în profunzime a celor patru Evanghelii va evidenþia principii simple pe care le vedem exprimate în viaþa
lui Hristos. Citeºte Marcu 1-4, pasaj la care ne-am referit mai sus, sau citeºte toate patru Evangheliile. Toate drumurile duc la aceeaºi
abordare simplã, în baza cãreia ªi-a desfãºurat Isus viaþa ºi lucrarea. ªi fiecare paginã este focalizatã pe Isus.
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Paºi practici
Dacã vezi imaginea de ansamblu a lucrãrii de tineret focalizate pe Isus, înseamnã
cã ai înþeles acest concept.
Urmeazã aceºti paºi practici pentru a capta propria ta viziune.
1. Memoreazã Matei 9:35-38. Repetã pasajul de mai multe ori, pânã când simþi
cã face parte integrantã din tine.
2. Fã o fotografie tânãrului al cãrui nume l-ai scris ca fiind „necãjit, risipit, ca o
oaie fãrã pãstor.” Pune acea fotografie în Biblia ta, pentru a-þi aminti care
este þinta lucrãrii tale.
3. Decide care dintre activitãþile ºi lucrãrile tale curente se potrivesc în strategia
lucrãrii de tineret focalizate pe Isus ºi unde anume. Fii cât se poate de onest
în legãturã cu cele care nu se potrivesc.
ACTIVITATE

SE POTRIVEªTE
ÎN STRATEGIE

NU SE POTRIVEªTE
ÎN STRATEGIE

Roagã-te cu pasiune
Aprofundeazã relaþia cu Hristos
Formeazã lideri
Ucenicizeazã tineri
Penetreazã cultura
Creeazã oportunitãþi de evanghelizare

19
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I

a ceea ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de acþiune pentru
a capta viziunea lucrãrii de tineret focalizate pe Isus.

De ce? (motivaþia viziunii tale)

Ce? (scopurile ºi punctele tale de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul / locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune; scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

20

Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele
douã, 4. Scopurile tale.
1
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Roagã-te

SCOPUL

t
t
t

Sã creezi un mediu de
rugãciune plinã de pasiune
21
LUCRAREA DE TINERET FOCALIZATÃ PE ISUS
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Focalizarea pe Isus

F

iul meu are un tricou cu urmãtoarea inscripþie: „În Isus
eu sunt coºmarul personal al lui Satan.” A te ruga cu
pasiune înseamnã sã te apropii de Isus ºi apoi sã urmãreºti cum El dã la o parte
împãrãþia de întuneric a lui Satan ºi o înlocuieºte cu Împãrãþia Lui de luminã.
Atunci când nu cãutãm sã ne rugãm cu pasiune, Satan este coºmarul nostru
personal. Împãrãþia întunericului a prins copii în ghearele sale. Rugãciunea fãcutã
cu pasiune este singura armã ce poate descãtuºa puterea lui Dumnezeu, care îi trage
pe tineri afarã din groapã ºi le pune picioarele pe Stâncã, îi aduce din împãrãþia
întunericului, în Împãrãþia luminii. Apoi, ei devin coºmarul personal al lui Satan.
Autorul Epistolei cãtre Evrei a zugrãvit o imagine care ne aratã de ce rugãciunea
fãcutã cu pasiune trebuie sã devinã prima linie de apãrare pentru viaþa fiecãruia
dintre noi, pentru tinerii noºtri ºi pentru miile de tineri din jurul nostru care au
nevoie de Isus.
„De aceea ºi poate sã mântuiascã în chip desãvârºit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El, pentru cã trãieºte pururi ca sã mijloceascã pentru ei”.
Evrei 7:25

22

Isus poate! Incapacitatea noastrã de a înþelege acest fapt explicã în esenþã lipsa
rugãciunii pasionate în viaþa noastrã. Autorul Epistolei cãtre Evrei a înþeles faptul
respectiv. În Evrei 1:3 descoperim cã Isus „poate”, pentru cã:
• El este „moºtenitor al tuturor lucrurilor”. El a moºtenit de la Tatãl Sãu
suficient ca sã îl întreacã în avuþie pe Bill Gates ºi sã îi mai ºi rãmânã pe
deasupra!
• El este Creatorul – Acela „prin care El (Dumnezeu) a fãcut tot universul”.
De vreme ce este nevoie de 100.000 de ani luminã pentru a cãlãtori dintro parte pânã în cealaltã a Cãii Lactee, iar un an luminã înseamnã 5.88
trilioane de mile, iar Calea Lactee este doar o singurã galaxie între multe
altele, Isus este un Creator destul de capabil.
• El „oglindeºte slava lui Dumnezeu”. A te uita la Isus este ca ºi cum te-ai uita
la o fotografie a lui Dumnezeu. Tot ceea ce este Dumnezeu este ºi Isus.
• El „þine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui”. Doar cu un cuvânt sunt
susþinute milioane de organisme vii, de la viruºi la elefanþi, ºi miliarde de
sisteme, de la galaxii la ecosisteme.
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• El a fãcut „curãþirea pãcatelor”. Prin vãrsarea sângelui Sãu, El a deschis
calea pentru curãþirea noastrã – o relaþie cu El ºi iertare pentru pãcatele
noastre.
• El domneºte ºi stã „la dreapta Mãririi în locurile prea înalte”. Dupã
cruce ºi înviere, Isus stã acum la dreapta lui Dumnezeu ºi domneºte
peste întreg universul.
Puterea lui Isus este fantasticã. Nu încape nici o îndoialã: El poate
„mântui în chip desãvârºit”! El Îºi pune acea putere în acþiune
pentru binele celor care „se apropie de Dumnezeu prin El”.
(Evrei 7:25)

Pur ºi simplu,
rugãciunea
este unealta de
Fiindcã „avem un Mare Preot însemnat, care a strãbãtut
cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, … care în toate lucrurile
comunicare pe
a fost ispitit ca ºi noi, dar fãrã pãcat”, putem sã intrãm în mod
care ne-a pus-o
liber în prezenþa lui Dumnezeu. Putem sã ne apropiem de
la dispoziþie
Dumnezeu cu încredere ºi pasiune. (Evrei 4:14-16)
Dumnezeu
Apropiindu-ne de Dumnezeu, rugându-ne cu pasiune, ºtim cã El
pentru a ne
[Hristos] „trãieºte pururi ca sã mijloceascã pentru noi”. (Evrei 7:25)
„apropia”
Când comunicãm cu Isus, El comunicã la rândul Sãu cu noi din
poziþia Sa de la dreapta Tatãlui. Apostolul Ioan a descris o imagine
de El.
uimitoare a felului în care vede Dumnezeu rugãciunile noastre.

„Fumul de tãmâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu,
împreunã cu rugãciunile sfinþilor. Apoi îngerul a luat cãdelniþa, a umplut-o
cu focul de la altar ºi l-a aruncat pe pãmânt. ªi s-au stârnit tunete, glasuri,
fulgere ºi un cutremur de pãmânt”. (Apocalipsa 8:4-5)
În loc sã ne spunem pur ºi simplu rugãciunea înainte de a mânca, în loc sã-I
cerem lui Dumnezeu sã ne binecuvânteze întâlnirea dupã ce I-am prezentat
planurile noastre, sau în loc sã avem o rugãciune de deschidere sau de
încheiere la întâlnirea de tineret, Dumnezeu ne invitã sã „ne apropiem de El”.
Apropiindu-ne de El vom descoperi la tronul Sãu de har cãlãuzire,
înþelepciune, perspectivã, putere, încurajare ºi încredere, sau orice altceva am
avea nevoie. Toate acestea vin din rugãciunea fãcutã cu pasiune!
Roagã-te cu pasiune!

23
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Întrebãri dificile
1. Cât de mult îþi place sã te rogi?
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

2. În ce mãsurã te disciplinezi pentru a petrece timp singur cu Dumnezeu în
fiecare zi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Cât de des te întâlneºti cu alþi lideri de tineret pentru a vã ruga pentru tinerii
voºtri?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Cât de des te întâlneºti cu alþi lideri de tineret pentru a vã ruga în/pentru
ºcolile din zonã?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Ce procentaj din tinerii tãi petrec timp singuri cu Dumnezeu în fiecare zi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Ce procentaj din tinerii tãi participã la grupuri mici de rugãciune în fiecare
sãptãmânã?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24
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Principii pentru lucrarea de tineret

C

Cum îþi dezvolþi pasiunea pentru rugãciune ºi cum creezi un mediu în care
alþii sã se poatã ruga cu pasiune?

Îþi place sã te rogi?
Îþi place sã te rogi? Sau este doar o funcþie, o
obligaþie, o modalitate de a obþine de la Dumnezeu
ceea ce doreºti?
Lui Isus Îi plãcea sã se roage!
Dacã ar fi sã vedem viaþa lui Isus ca pe o piesã de
teatru, El este actorul principal, toþi ceilalþi
formeazã distribuþia, iar rugãciunea este decorul.
El a început în rugãciune. (Luca 3:21-22)
El a continuat în rugãciune. (Ioan 5:19)
• El S-a rugat zilnic. (Marcu 1:35)
• El S-a rugat înainte
evenimentele majore.

de

deciziile

ºi

Luca 6:12-13 …. Chemarea ucenicilor Sãi.

„Iubeºte rugãciunea.
Simte nevoia de
rugãciune de mai multe
ori în timpul zilei ºi fã-þi timp
sã te rogi. Rugãciunea
lãrgeºte inima pânã ce ea
poate sã cuprindã darul lui
Dumnezeu: pe Sine Însuºi.
Cere ºi cautã, ºi inima
ta va creºte
suficient de mult
ca sã Îl primeascã
ºi sã Îl pãstreze
ca pe un bun personal.”
(Maica Tereza)

Luca 9:16 …….. Hrãnirea a 5000 de oameni.
Matei 15:36 ……. Hrãnirea a 4000 de oameni.
Matei 14:22-23 .. Umblarea pe apã.
Ioan 11:41-42 …. Învierea lui Lazãr.
Matei 26:26-29 ... Cina cea de Tainã.

25
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„Domnul Isus
Se roagã ºi
acum. 30 de
ani de
viaþã,
30 de ani
de slujire,
un act
extraordinar
de jertfire.
2000 de ani
de rugãciune.
Ce accent
pe rugãciune!”
(S.D. Gordon)

• El ªi-a condus întreaga viaþã ºi lucrare pe fundamentul rugãciunii.
(Luca 5:16)
El a încheiat în rugãciune. (Luca 22:39-44, Luca 23:46)
El continuã sã Se roage. (Evrei 7:25)
Isus a avut pasiunea de a comunica cu Tatãl Sãu. El doreºte ca noi sã
avem aceeaºi dragoste pentru comunicarea cu Tatãl nostru Cel
ceresc.

Experimentezi tu puterea lui Dumnezeu?
Nici o fãrâmã de putere, în ciuda celor mai mari eforturi ale
noastre
„Rugãciunea este nu numai cel mai mare privilegiu al nostru ºi cea
mai preþuitã bucurie, … ci este de asemenea ºi cea mai eficientã
armã prin care putem realiza ceva. Pe orice altã cale vom ajunge sã
ne târâm prin mizeria ºi haosul eforturilor personale, care nu vor
reprezenta niciodatã altceva decât o fundãturã. Pe orice altã cale
vom ajunge ca o barcã fragilã pe mãrile furtunoase ale vieþii, fãrã
cârmã, fãrã busolã ºi fãrã cârmaci. Dacã zidim fãrã sã avem cãlãuzire
de la Cel Preaînalt, care conduce totul în conformitate cu planul Sãu
etern, eforturile noastre, oricât de strãlucite ar fi, vor fi în cele din
urmã inutile.” (F. J. Huegel, „Prayer: Our Highest Privilege,”
Decision, iunie, 1996.)

JOHN BUNYAN: t

26

„Poþi sã faci mai mult decât sã te rogi dupã ce te-ai rugat,
însã nu poþi sã faci mai mult decât sã te rogi, decât dupã
ce te-ai rugat mai întâi”.
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Putere din belºug în cele mai mici eforturi ale lui Dumnezeu
„Cheamã-Mã, ºi-þi voi rãspunde ºi îþi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse
pe care nu le cunoºti”. (Ieremia 33:3)
Ieremia ne spune cã atunci când ne rugãm („cheamã-Mã”), Dumnezeu ne dã
promisiunea („îþi voi rãspunde”) cã va descãtuºa puterea Sa în beneficiul nostru
(„ºi îþi voi vesti (arãta) lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoºti”.)
Charles Spurgeon fãcea adesea cu vizitatorii un tur al bisericii înainte de începerea
serviciului. Îi plãcea sã-i ducã pe oameni la subsol. „Aici, vreau sã vedeþi centrala
electricã a bisericii”, spunea el. Când Spurgeon deschidea uºa, acolo, pe genunchi,
era plin de bãrbaþi ºi de femei adânciþi în rugãciune.
Imaginaþi-vã cã lucrarea voastrã de tineret poate fi ca acea camerã plinã de
oameni.

Cum ajungi sã te rogi cu pasiune?
1. Petrecând zilnic timp cu Dumnezeu.
Timpul petrecut zilnic singur în rugãciune cu
Dumnezeu adânceºte dragostea noastrã, pasiunea
noastrã ºi intimitatea noastrã cu Dumnezeu. De la
Avraam, la Moise, la apostolul Pavel, … la fiecare
dintre noi, timpul în singurãtate cu Dumnezeu este
cea mai importantã disciplinã în viaþa creºtinã.
Dumnezeu vrea ca noi sã ne implicãm în ea.

Dacã te întâlneºti cu
Dumnezeu dimineaþa, El
te va însoþi pe întreg
parcursul zilei.

Fãrã Biblie – Fãrã mic dejun

27
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2. Rugându-te împreunã cu alþii

S.D. GORDON: t

„Cel mai mare
lucru pe care îl
poate face cineva
pentru Dumnezeu
ºi pentru om este
sã se roage. Cei
mai mari oameni
pe care îi are
pãmântul astãzi
sunt aceia care se
roagã. Nu mã refer
la aceia care
discutã despre
rugãciune, nici la
aceia care spun cã
cred în rugãciune.
Mã refer la cei care
îºi fac timp sã se
roage”.

28

„Adevãrat vã spun cã orice veþi lega pe pãmânt va fi
legat în cer, ºi orice veþi dezlega pe pãmânt va fi
dezlegat în cer. Vã mai spun iarãºi, cã, dacã doi dintre
voi se învoiesc sã cearã un lucru oarecare, le va fi dat de
Tatãl Meu care este în ceruri. Pentru cã acolo unde sunt
doi sau trei adunaþi în Numele Meu sunt ºi Eu în
mijlocul lor.” (Matei 18:18-20)
Toate resursele de care dispune Dumnezeu în ceruri ni
le oferã gratuit nouã aici pe pãmânt. Rugãciunile
noastre determinã dacã acestea vor fi eliberate sau nu.
Aceasta este putere!
Aceastã putere este pusã în acþiune atunci când ne
rugãm „doi sau trei.”

Sã mã întâlnesc cu 3 prieteni, de
3 ori pe sãptãmânã, sã ne rugãm
pentru 3 prieteni necreºtini.

ISUS ÎªI DESCÃTUªEAZÃ PUTEREA PRIN TINE, PENTRU A SCHIMBA
OAMENI!
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PAªI PRACTICI
Dezvoltarea unei pasiuni pentru rugãciune duce la niºte paºi practici de acþiune.
1. Memoreazã Ioan 5:19.
2. Angajeazã-te sã petreci cel puþin 20 de minute singur cu Dumnezeu în
fiecare zi, pânã când acesta devine un obicei. Foloseºte drept ghid cartea
Timpul de pãrtãºie cu Dumnezeu, din seria Paºi spre Maturitate.
Timpul:
Locul:
3. Invitã alþi doi lideri de tineret, preferabil din alte biserici ºi denominaþiuni,
pentru a vã ruga într-un triplet de rugãciune, în ºcoli din zona voastrã (sau
în campusul studenþesc).
Tripletul meu de rugãciune:
1.
2.
3.
Prietenii mei necredincioºi:
1.
2.
3.
Momentele în care mã rog:
1.
2.
3.
4. Mobilizeazã-i pe tinerii tãi sã se roage cu pasiune, învãþându-i sã petreacã
timp singuri cu Dumnezeu. Foloseºte drept ghid cartea Timpul de pãrtãºie cu
Dumnezeu, din seria Paºi spre maturitate.
5. Mobilizeazã-i pe tinerii tãi sã se roage cu pasiune, echipându-i sã se roage în
triplete de rugãciune. Foloseºte strategia de rugãciune în grupuri de trei
persoane schiþatã aici ºi detaliatã în Mobilizarea tinerilor la rugãciune.

29
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I

a ceea ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de acþiune
pentru a te ruga cu pasiune.

De ce? (motivaþia rugãciunii cu pasiune)

Ce? (scopurile ºi punctele de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/ locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune – scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

30

Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele
douã, 4. Scopurile tale.
1
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Unelte pentru rugãciune
t

Manualul Timpul de pãrtãºie
cu Dumnezeu

Pentru a-þi oferi o unealtã practicã pentru timpul
petrecut singur cu Dumnezeu, vei avea nevoie de
manualul Timpul de pãrtãºie cu Dumnezeu. Acest
manual te va ajuta sã înþelegi cum sã petreci timp cu
Dumnezeu, cum sã conferi tot mai multã profunzime
timpului tãu cu El ºi cum sã consemnezi aventura ta
cu Dumnezeu.

AWESOME WAY TO PRAY
Tinerii vor primi prin Duhul Sfânt puterea
de a-ºi iubi prietenii, de a-ºi trai viaþa ºi de
a-L prezenta pe Hristos. Acest studiu de opt
sãptãmâni le va schimba viaþa, ºcoala ºi
lucrarea de tineret. Aceste douã resurse
includ un jurnal de 80 pagini pentru tineret
ºi un Ghid al Liderului cu indicii administrative, sugestii ºi activitãþi, materiale ce
pot fi multiplicate ºi opt sesiuni complete
de studiu în grup.

Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro,
sau scrie-ne la office@youthnetwork.ro.

31
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Aprofundeazã

SCOPUL

t
t
t

Sã urmãreºti o relaþie
intimã cu Hristos
33
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Focalizarea pe Isus

T

atãl, Fiul ºi Duhul Sfânt ne cheamã sã aprofundãm
relaþia cu Ei.

„La început, Dumnezeu…” – aºa începe Biblia. Înainte de a fi fost timpul, a fost
Dumnezeu! Atunci când a început timpul, El a creat totul – „cerurile ºi pãmântul”
(Geneza 1:1). De la creaþie, Dumnezeu este, acum, în prezent, Conducãtor peste
creaþia Sa. Psalmistul a exprimat acest lucru în felul urmãtor: „Domnul ªi-a aºezat
scaunul de domnie în ceruri ºi domnia Lui stãpâneºte peste tot” (Psalmul 103:19).
Tema aceasta este repetatã pe întreg parcursul Bibliei. De exemplu, Pavel scrie în
Efeseni 4:5 cã El este „un singur Dumnezeu ºi Tatã al tuturor, care este mai presus
de toþi, care lucreazã prin toþi ºi care este în toþi” (Efeseni 4:6). Mai mult, Biblia
spune despre Dumnezeu cã El va fi. În viitor, El va continua sã domneascã.
Apostolul Ioan a scris despre El: „ªi pe toate fãpturile, care sunt în cer, pe pãmânt,
sub pãmânt, pe mare ºi tot ce se aflã în aceste locuri le-am auzit zicând: «A Celui
ce ºade pe scaunul de domnie ºi a Mielului sã fie lauda, cinstea, slava ºi stãpânirea
în vecii vecilor»!” (Apocalipsa 5:13). Dumnezeu conduce ºi domneºte peste creaþia
Sa ºi peste creaturile Sale.
Dumnezeu Tatãl ªi-a pus toatã autoritatea în Isus. „Toatã puterea Mi-a fost datã în
cer ºi pe pãmânt …” a afirmat Isus (Matei 28:18). Apostolul Pavel a exprimat în
mod repetat autoritatea supremã a lui Isus. În Efeseni 1:19-22, Pavel descrie acea
putere plinã de autoritate:
„…dupã lucrarea puterii tãriei Lui, pe care a desfãºurat-o în Hristos, prin
faptul cã L-a înviat din morþi ºi L-a pus sã ºadã la dreapta Sa, în locurile
cereºti, mai presus de orice domnie, de orice stãpânire, de orice putere, de orice
dregãtorie ºi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci
ºi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare ºi L-a dat cãpetenie peste toate
lucrurile, Bisericii …”

34

Explicând cine este Isus, autorul Epistolei cãtre Evrei Îl descrie pe Fiul în Evrei 1:3
ca ºi:
• Moºtenitor – Tatãl Sãu l-a pus „moºtenitor al tuturor lucrurilor”.
• Creator – Dumnezeu, prin Isus, „a fãcut universul”.

JFYM Interior Final fonturi schimbate model.qxd 08.02.2005 14:29 Page 37

SESIUNEA A III-A – APROFUNDEAZÃ RELAÞIA CU HRISTOS
• Oglindire – Isus exprimã faþã de noi „strãlucirea gloriei lui Dumnezeu”.
Isus este imaginea în oglindã a lui Dumnezeu: „reprezentarea exactã a
fiinþei Sale” („întipãrirea Fiinþei Sale” – traducerea Cornilescu).
• Susþinãtor – în fiecare secundã, fiecare sistem din univers este þinut
laolaltã de „cuvântul puterii Lui”.
• Purificator – dându-Se pe Sine Însuºi la moarte pe cruce, Isus a asigurat
„curãþirea pãcatelor”.
• Conducãtor – dupã înviere, Isus „a stat la dreapta Mãririi în locurile prea
înalte”, unde El domneºte ºi conduce.
Fãrã nici o îndoialã, Isus este Domn ºi, într-o zi, „orice genunchi se va pleca ºi orice
limbã va mãrturisi cã Isus Hristos este Domnul, spre slava lui Dumnezeu Tatãl”
(Filipeni 2:11).
Fiul a adus apoi Duhul Sfânt sã locuiascã în noi, pentru ca noi sã putem înþelege
cine este Dumnezeu, ce a fãcut Isus pentru noi ºi cum sã trãim în puterea Duhului.
Apostolul Pavel ne spune: „ªi, pentru cã sunteþi fii, Dumnezeu ne-a trimis în
inimã Duhul Fiului Sãu, care strigã: «Ava» adicã: «Tatã»!” (Galateni 4:6). ªi, pentru
cã suntem fii, nu mai suntem robi ai pãcatului. Ci: „Dacã eºti fiu, eºti ºi moºtenitor,
prin Dumnezeu” (Galateni 4:7). Pentru cã Duhul Sfânt locuieºte în noi, El ne dã
din belºug pasiunea de a-L cãuta pe Isus, puterea de a trãi aºa cum El vrea sã trãim
ºi promisiunea a tot ceea ce are El pregãtit pentru noi în eternitate. De vreme ce
acest lucru este adevãrat, apostolul Pavel ne provoacã: „Zic dar, umblaþi cârmuiþi
de Duhul, ºi nu împliniþi poftele firii pãmânteºti… Dacã trãim în Duhul, sã ºi
umblãm prin Duhul” (Galateni 5:16, 25).
Putem sã concluzionãm cã Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt domnesc peste tot universul,
ceea ce ne include ºi pe noi. Pentru cã suntem fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, care am
intrat într-o relaþie intimã cu El, noi am ales sã trãim sub conducerea ºi stãpânirea
lui Dumnezeu – domnia lui Hristos. Noi recunoaºtem în deciziile de zi cu zi: „Tu
eºti Dumnezeu, nu eu!” Noi dorim sã ne supunem gândurile, atitudinile ºi
acþiunile lui Hristos.
Domnia lui Isus în vieþile noastre înseamnã cã El cautã o relaþie intimã, personalã
cu noi. Pentru a ne gãsi locul potrivit în acea relaþie ºi pentru a trãi în mod intim
cu Hristos, trebuie sã alegem sã facem ceea ce El vrea ca noi sã facem. Atunci când
zilnic ne dãruim Lui speranþele, visurile, dorinþele ºi deciziile, putem sã trãim în
prezenþa Lui clipã de clipã, bucurându-ne de El!

35
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Apostolul Pavel oferã o imagine clarã a ceea ce înseamnã sã trãieºti sub domnia lui
Isus. Pavel avea „un þepuº în carne”. Avem cu toþii aºa ceva. Acel þepuº ar fi putut
sã însemne pentru Pavel – ºi ar putea însemna pentru
noi – o slãbiciune fizicã, o relaþie dezamãgitoare,
pierderea cuiva drag, un obicei pãcãtos. Fiecare dintre noi
„O, Dumnezeule, am
poate completa lista. Dumnezeu a folosit „þepuºul din
carne” pe care îl avea Pavel pentru a face din el un om
gustat bunãtatea Ta ºi
zdrobit. Dumnezeu vrea ca ºi noi sã fim zdrobiþi. Doar în
m-am simþit deopotrivã
starea aceasta de zdrobire putem sã ne supunem domniei
sãturat ºi însetat dupã
lui Isus. Pavel s-a rugat Domnului sã dea la o parte
mai mult. Sunt dureros
þepuºul din viaþa lui. Dar Domnul nu a fãcut-o! Ci
de conºtient de nevoia
Dumnezeu i-a spus: „Harul Meu îþi este de ajuns, cãci
puterea Mea în slãbiciune este fãcutã desãvârºitã”
mea de mai mult har.
(2
Corinteni 12:9). Noi nu ne trãim viaþa de creºtini prin
Mã simt ruºinat de
propria noastrã putere. Ci trãim prin harul lui Dumnezeu
lipsa mea de dorinþã.
– prin puterea Sa supranaturalã ce a pãtruns în noi prin
O, Dumnezeule,
cruce ºi prin înviere. În zdrobirea noastrã putem învãþa sã
Dumnezeule Triunic,
trãim prin harul lui Dumnezeu. Prin harul Sãu El Îºi
doresc sã Te doresc;
elibereazã puterea în noi. Atunci putem spune ºi noi, ca ºi
Pavel: „Deci, mã voi lãuda mult mai bucuros cu
tânjesc sã fiu umplut
slãbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sã rãmânã
de tânjire; însetez sã
în mine. De aceea, simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri,
fiu ºi mai însetat.”
în nevoi, în prigoniri, în strâmtorãri, pentru Hristos; cãci
A. W. Tozer
când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:9-10). În
zdrobirea noastrã noi experimentãm prezenþa ºi puterea lui
Hristos.
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Dumnezeul care conduce ºi domneºte peste tot universul ne iubeºte nespus ºi Îºi
gãseºte plãcerea în noi. Chiar ºi acum, El ne cautã plin de pasiune. În Hristos El a
pregãtit o cale pentru ca noi sã-L putem cãuta. El ne-a dat tot ce ne este necesar
pentru a-L cunoaºte ºi pentru a-L iubi. El ne cheamã pe fiecare dintre noi „sã
iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu, ºi cu tot
cugetul tãu” (Matei 22:37). În fiecare zi El ne invitã sã intrãm în acea relaþie intimã
cu El ºi, sub domnia lui Isus, sã-L cãutãm cu pasiune. Dacã trãim fiecare zi cu
dorinþa de a merge mai în departe cu El, vom ajunge sã cunoaºtem cã Isus este
Domnul!
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Întrebãri dificile
Uitã-te peste aceste întrebãri. Dã-þi note pe o scalã de la 1 la 10. Apoi priveºte în
urmã la modul în care ai rãspuns prima datã la întrebãrile respective, la paginile
10-11, întrebãrile 7-12. Scrie un paragraf scurt care sã descrie deciziile sincere,
specifice pe care trebuie sã le iei în legãturã cu domnia lui Isus în viaþa ta.
1. Cum þi-ai evalua pasiunea pentru Dumnezeu?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

2. Cum ai evalua pasiunea lui Dumnezeu pentru tine?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

3. În ce mãsurã crezi cu sinceritate cã te iubeºte Dumnezeu, chiar dacã ºtie
atâtea lucruri despre tine?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Cum ai nota nivelul de intimitate între tine ºi Dumnezeu?
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

5. Cât de pure sunt mintea, inima, viaþa ºi relaþiile tale?
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

6. Cât de sfânt eºti?
1
2
3

9

10

4

5

6

7

8

37
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Principii pentru lucrarea de tineret

C

um urmãrim o relaþie intimã cu Isus care sã ne conducã la o dragoste mai
profundã faþã de El?

Scopul: Dragostea
Citeºte 1 Timotei 1:5 de trei ori. Ia notiþe ºi adaugã lucrurile pe care le descoperi
de fiecare datã când citeºti acest verset. El conþine elementele practice de care
avem nevoie pentru a crea o cale de a-L urma cu pasiune pe Isus.
„Þinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimã curatã, dintr-un cuget
bun ºi dintr-o credinþã neprefãcutã” (1 Timotei 1:5).
1.
2.
3.
Dragostea vine din…
• O inimã curatã

38

• Un cuget bun
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• O credinþã neprefãcutã

ªapte întrebãri
Rãspunzând la aceste ºapte întrebãri semnificative ºi acþionând în conformitate cu
ele, vei deschide calea spre intimitate cu Isus.
O inimã curatã
1. Ai gânduri impure faþã de persoanele de sex opus? (2 Timotei 2:22)
2. Cârteºti, te plângi sau ai o atitudine criticã? (Filipeni 2:14-15)
Un cuget bun
3. Îþi respecþi ºi îþi cinsteºti pãrinþii ºi familia? (Efeseni 6:1-4)
4. Te împiedicã amãrãciunea sau resentimentele sã ierþi pe cineva? (Matei
6:14-15)
5. Ai greºit faþã de o altã persoanã? (Matei 5:23-24)
O credinþã neprefãcutã
6. Minþi, furi sau înºeli? (Coloseni 3:9)
7. Este Isus pe primul loc în fiecare domeniu din viaþa ta? (Matei 6:33)

39

JFYM Interior Final fonturi schimbate model.qxd 08.02.2005 14:29 Page 42

LUCRAREA DE TINERET FOCALIZATÃ PE ISUS

Paºi practici
1. Din lucrurile de mai sus ia aspectul cu care te lupþi cel mai mult ºi scrie paºii
pe care îi faci în ascultare. Ascultarea în acel aspect al vieþii te va duce la o
relaþie mai profundã cu Isus.
2. De îndatã ce problema s-a rezolvat, cere-I lui Dumnezeu sã-þi spunã ce paºi
vrea El sã faci în ascultare pentru urmãtoarea problemã. Fã acest lucru pânã
când ai parcurs toþi paºii ascultãrii pentru fiecare problemã.
3. În secþiunea „Întrebãrile cele mai frecvente” citeºte cele cinci întrebãri ºi
rãspunsuri de la sesiunea „Aprofundeazã relaþia cu Hristos” (paginile 93-95).
Vei descoperi cum sã primeºti ºi cum sã dãruieºti iertare, cum sã schimbi un
comportament greºit, cum sã soluþionezi problemele majore ale vieþii ºi cum
sã ajungi sã-L cunoºti mai bine pe Isus.
4. Continuã sã petreci zilnic timp singur cu Dumnezeu. Cu timpul, acest obicei
va adânci intimitatea ta cu Isus.

OSWALD CHAMBERS: t

40

„Regula de aur pentru înþelegerea spiritualã nu este
intelectul, ci ascultarea. În spatele actului ascultãrii stã
realitatea Dumnezeului Atotputernic”.
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I

a ceea ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de
acþiune pentru a-þi aprofunda relaþia cu Hristos.

De ce? (motivaþia cãutãrii intimitãþii cu Hristos)

Ce? (scopurile ºi punctele de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/locurile unde vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune – scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

41
Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele
douã, 4. Scopurile tale.
1
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Unelte pentru Domnia lui Hristos
t

Jesus No Equal

O întâlnire emoþionantã cu Fiul lui Dumnezeu
Aceastã carte este scrisã pentru tineri, dar a fost parcursã ºi
de unul dintre cei mai respectabili lideri americani în
domeniul rugãciunii, care comenta: „Jesus No Equal m-a
ajutat sã Îl urmez pe Cristos cu mai multã pasiune.” Cartea
urmãreºte venirea lui Cristos, naºterea, viaþa, lucrarea,
moartea, învierea ºi a doua Lui venire. Prin acestã
focalizare sau re-focalizare asupra lui Isus nu numai cã îþi
vei aprofunda intimitatea cu El, ci în acelaºi timp te vei
pregãti sã oferi tinerilor aceeaºi perspectivã asupra Lui.
Acceptã provocarea de a petrece 20 de minute pe zi
descoperindu-L pe Isus prin intermediul acestei cãrþi.
Set audio: ºase mesaje ale lui Barry St. Clair

t

Manualul „Timpul de pãrtãºie
cu Dumnezeu”

Pentru a-þi oferi o unealtã practicã pentru timpul petrecut
singur cu Dumnezeu, vei avea nevoie de manualul Timpul
de pãrtãºie cu Dumnezeu. Acest manual, din seria de cãrþi Paºi
spre Maturitate, te va ajuta sã înþelegi cum sã petreci timp
cu Dumnezeu, cum sã conferi tot mai multã profunzime
timpului petrecut cu El ºi cum sã consemnezi aventura ta
cu Dumnezeu.

Alte lecturi recomandate:
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• Abba’s Child, de Brennen Manning
• Ruthless Trust, de Brennen Manning
• Sacred Romance, de John Eldridge

• Journey of Desire, de John Eldridge
• Shattered Dreams, de Larry Crabb
• Going Off the Deep End, de Dave Busby

Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro, sau scrie-ne la
office@youthnetwork.ro.
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Formeazã

SCOPUL

t
t
t

Sã formãm lideri de calitate
pentru o lucrare de profunzime
ºi pe termen lung
43
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Focalizarea pe Isus

C

ând vine vorba de conducere, calea uºoarã este sã
foloseºti pe oricine îþi apare în drum. Ia orice om care
pare sã aibã niºte calitãþi de lider ºi pune-l într-o poziþie
de conducere. În felul acesta conducerea devine un exerciþiu de organizare. Cât de
diferit de stilul de conducere al lui Isus!
Când ne uitãm la oamenii pe care i-a ales Isus pentru a fi cei doisprezece ucenici
ai Sãi, ni se par o gaºcã bizarã ºi ciudatã, fãrã prea mari posibilitãþi de succes. Isus
trebuie sã fi ºtiut ceva despre ei, ceva ce nu putea fi vãzut de o persoanã obiºnuitã.
Altfel, cine ar fi ales un vameº care lucra pentru Roma (Matei) ºi un zelot (Simon)
a cãrui misiune în viaþã era sã distrugã Roma? Imaginaþi-vã conflictul creat de
aceastã singurã relaþie! Apoi mai e Toma – necredinciosul. Sau guralivul ºi
impetuosul Petru. Apoi, trãdãtorul Iuda. Dovezile istorice aratã cã majoritatea
erau adolescenþi. Ce fel de bisericã le-ar permite accesul în cercul restrâns al
conducerii? Ce-o fi fost în mintea Lui?
Nu putem ºti. Însã un lucru este clar. Când El ºi-a încheiat cei trei ani de instruire
în conducere a acestui grup mai puþin decât perfect, ei au „rãscolit lumea”. Ce
anume putem învãþa de la Isus, lucruri care sã ne încurajeze sã formãm lideri care
sã facã acelaºi lucru?

44

Cioburi. Când Isus s-a uitat în inimile acestor doisprezece oameni pe care voia sã-i
cheme, a vãzut mândrie, aroganþã ºi tãrie personalã. Totuºi, dupã trei ani ei erau
oameni zdrobiþi, care se uitau la visurile spulberate ale vieþilor lor ºi se întrebau:
„Ei bine, ce urmeazã acum”? S-au ascuns în camera de sus pentru cã se temeau
pentru vieþile lor, deplin conºtienþi de incapacitatea lor de a face ceva pentru a
schimba circumstanþele. Isus i-a dus pânã la limita propriilor fiinþe, pentru ca ei
sã poatã vedea cã lucrarea de conducerea nu se face: „… nici prin putere, nici prin
tãrie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oºtirilor!” (Zaharia 4:6). Abia apoi le-a spus
Isus: „Voi veþi primi o putere …” (Fapte 1:8). Conducerea se va dezvolta în noi pe
mãsurã ce îmbrãþiºãm crucea, îngãduindu-I lui Isus sã ne zdrobeascã ºi sã ne
modeleze în oameni care sã-L oglindeascã pe El. Liderii noºtri vor creºte ºi ei pe
mãsurã ce îmbrãþiºeazã crucea, experimenteazã zdrobirea ºi Îi îngãduie lui
Dumnezeu sã-i modeleze. Într-o echipã de conducere este permisã aceastã
zdrobire ºi modelare.
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Cãlãuzire. Isus nu a luat cu uºurinþã decizia de a îi alege pe cei doisprezece. Luca
ne spune: „… Isus S-a dus în munte sã Se roage ºi a petrecut toatã noaptea în
rugãciune cãtre Dumnezeu” (Luca 6:12). Acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de
ziua în care i-a ales pe cei doisprezece. Cineva a spus: „Cel mai bun moment
pentru a concedia pe cineva este înainte de a-l angaja”. Punând acest citat în
contextul nostru: „Cea mai bunã metodã de a evita liderii necorespunzãtori este
sã nu-i alegi de la bun început”. Dar singurul mod de a afla dacã sunt sau nu
liderii potriviþi este sã aduci decizia înaintea lui Dumnezeu ºi, în rugãciune asiduã,
sã-L laºi pe El sã-i aleagã. Succesul echipei de conducere va fi direct proporþional
cu disponibilitatea ta de a-L ruga pe Dumnezeu sã ridice liderii potriviþi ºi de a
continua sã cauþi la El cãlãuzire, pentru a ºti ce sã faci cu ei.
Împãrtãºirea viziunii. Isus i-a ales pe cei doisprezece. Însã, într-un anumit sens, ei
L-au ales pe El. El le-a spus: „Veniþi dupã Mine, ºi vã voi face pescari de oameni”
(Matei 4:19). Observaþi cã El a lansat aceastã chemare la nivel individual sau de
grup de câte doi oameni, nu la nivelul întregului grup. El i-a provocat faþã în faþã.
În acel moment fiecare a fost nevoit sã facã în mod individual o alegere în ceea ce
Îl priveºte. Provocarea pe care El le-a lansat-o conþinea viziunea Lui pentru ei. În
primul rând, ºi cel mai important, El le-a spus ucenicilor Sãi: „Veniþi dupã Mine”.
Aceste cuvinte rezumã esenþa conducerii spirituale. Aceasta nu înseamnã sã pui
oameni în anumite poziþii pentru a-i putea folosi în lucrarea de tineret. Mai
degrabã este vorba de formare, de hrãnire ºi de încurajare a oamenilor în relaþia
lor cu Hristos. Astfel ei vor beneficia de tot ce au nevoie pentru a-i conduce în mod
adecvat pe tineri. În al doilea rând, Isus le-a promis ucenicilor Sãi cã vor deveni
„pescari de oameni”. Nu i-a chemat sã fie „îngrijitori ai acvariului”. Provocarea la
conducere lansatã de Isus în mod personal ucenicilor Sãi nu a fost aceea de a clãdi
o organizaþie sau de a spori numãrul de membri, ci de a schimba lumea! Viziunea
era simplã ºi clarã. Noi putem provoca echipa de conducere sã împlineascã aceeaºi
viziune.
Importanþa relaþiilor. Isus cunoºtea valoarea relaþiilor. La urma urmei, El a petrecut
eternitatea cu Tatãl Sãu ºi cu Duhul Sfânt într-o relaþie desãvârºitã (acesta este
grupul mic perfect!). Aºa cã i-a chemat pe cei doisprezece sã experimenteze cu El
ceea ce El experimentase cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt. În urmãtorii trei ani El S-a
concentrat în principal asupra acestor oameni. A avut El ºi alte relaþii? Desigur. A
vorbit maselor de oameni? ªtim cã a fãcut-o. Însã la sfârºitul fiecãrei zile,
preocuparea Sa principalã, dupã relaþia cu Tatãl, era relaþia cu ucenicii. Liderii de
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tineret iubesc tinerii. ªi abilitatea noastrã de a ne raporta la ei este unul dintre
motivele principale pentru care lucrãm cu ei. Dar cât de multe relaþii de calitate
putem stabili noi? Categoric nu mai mult de douãsprezece. Dacã ne uitãm la
lucrarea lui Isus ºi dorim sã ne modelãm propria noastrã lucrare dupã a Lui, ºi
dacã credem cã tinerii sunt schimbaþi prin intermediul relaþiilor atunci trebuie sã
ridicãm o echipã de lideri aºa cum a fãcut ºi Isus. Atunci ne vom propaga lucrarea
prin liderii adulþi pe care îi echipãm ºi pe care îi împuternicim.
Echilibrul. Isus i-a ales pe oamenii pe care i-a ales nu pentru cã erau identici, ci
tocmai pentru cã erau diferiþi. Diferenþele lor de personalitate au produs scântei.
Însã lui Isus Îi plãcea aºa. El i-a ales, de asemenea, pentru diferitele lor daruri
spirituale. Isus a îngãduit ca personalitãþile ºi darurile lor sã creeze o tensiune
sãnãtoasã în grup. Însã El a ºtiut cã aceºti oameni posedã amestecul potrivit de
daruri spirituale pentru a conferi echilibru bisericii noi, tinere care urma sã aparã
dupã înãlþarea Sa la cer. De exemplu, Petru era un apostol: „Pe aceastã piatrã Îmi
voi zidi biserica”, iar Filip era un evanghelist. Nici un lider de tineret nu are toate
darurile. Este nevoie de mai mulþi lideri ca sã dea echilibru lucrãrii. Doar atunci
când aceste daruri vor ieºi la luminã, lucrarea noastrã de conducere îºi va gãsi
echilibrul. O datã cu acest echilibru va veni puterea spiritualã de a face lucrarea
lui Isus.
Timpul investit. O datã ce Isus ªi-a ales ucenicii, El a început sã petreacã din ce în
ce mai mult timp cu ei. Dacã încercãm sã facem un grafic pe trei ani cu timpul pe
care l-a petrecut Isus cu ucenicii Sãi, comparat cu timpul petrecut cu masele de
oameni, linia ucenicilor ar merge în sus, iar cea a maselor în jos. A început prin a-ªi
petrece majoritatea timpului cu mulþimile. Însã, treptat, a început sã petreacã din
ce în ce mai mult timp cu ucenicii Sãi. La sfârºitul lucrãrii Sale pe pãmânt, ªi-a
petrecut aproape tot timpul cu ucenicii. Cele mai multe lucrãri de tineret se
bazeazã pe activitãþi ºi evenimente pentru grupuri mari. Pentru a forma lideri aºa
cum a fãcut-o Isus, acest lucru trebuie sã se schimbe. Trebuie sã investim din ce în
ce mai mult timp în formarea de lideri care sã investeascã la rândul lor în vieþile
tinerilor. Aceasta este singura modalitate prin care lucrarea se va dezvolta în
profunzime sau în dimensiuni.
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Creºtere propagatã. Când Isus a investit în ucenicii Sãi, El a avut în minte Marea
Trimitere. Toate cele patru Evanghelii o consemneazã, la fel ºi cartea Faptele
Apostolilor.
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Toatã puterea Mi-a fost datã în cer ºi pe pãmânt. Duceþi-vã ºi faceþi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh. ªi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi
în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului. Amin.
Aceasta este versiunea din Matei (Matei 28:18-20). O puteþi gãsi în celelalte
Evanghelii, în Marcu 16:15-16, în Luca 24:47-49, în Ioan 20:21-22 ºi în Fapte 1:8.
Ucenicii lui Isus trebuia sã facã ucenici pe unde treceau, sub autoritatea Lui. Acei
ucenici trebuia sã facã la rândul lor alþi ucenici. ªi tot aºa mai departe, pânã când
biserica avea sã facã „ucenici din toate neamurile”. Cu banii, tehnologia, literatura
ºi predicatorii TV ce ne stau la dispoziþie, ar fi trebuit sã realizãm pânã acum
aceastã însãrcinare. Însã este limpede cã nu am reuºit. De ce? Pentru cã am pierdut
din vedere porunca lui Isus de a forma lideri, fãcând ucenici. În loc sã creºtem numãrul
ucenicilor, noi am adãugat la numãrul membrilor bisericii ºi nu i-am ucenicizat.
Matematic, situaþia aratã cam aºa:

1+1=2, 2+2=4, 4+4=8, 8+8=16, 16+16=32.
Dacã recâºtigãm viziunea lui Isus de a forma lideri, fãcând ucenici, atunci
adunarea se va transforma în înmulþire.

1+1=2, 2x2=4, 4x4=16, 16x16=256,
256x256=65.536, 65.536x65.536=4.294.967.296.
Dacã o singurã persoanã ar uceniciza un singur lider pe an, prin procesul
multiplicãrii, în 32 de ani peste cinci miliarde de oameni ar deveni ucenici ai lui
Isus. Acest numãr este cu doar un miliard mai mic decât numãrul întregii
populaþii a lumii – totul printr-o singurã persoanã. Ce s-ar întâmpla dacã aþi forma
în acest fel doisprezece oameni prin intermediul echipei voastre de lideri?
Isus a ºtiut care este cea mai bunã cale de a împlini Marea Poruncã („Iubeºte-L pe
Dumnezeu”) ºi Marea Trimitere („Faceþi ucenici din toate neamurile”). ªi, uimitor,
El ne-a chemat sã facem acelaºi lucru!
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Întrebãri dificile
Uitã-te peste aceste întrebãri. Dã-þi note de la 1 la 10. Apoi priveºte în urmã la
modul în care ai rãspuns prima datã la întrebãrile respective la pagina 11,
întrebãrile 13-18. Scrie un paragraf scurt care sã descrie nevoile tale de conducere.
1. Cât de mare este influenþa pe care o exerciþi asupra voluntarilor, pãrinþilor ºi
tinerilor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. În ce mãsurã sunt voluntarii tãi dispuºi sã fie instruiþi?
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

3. În ce mãsurã eºti dispus sã-þi instruieºti voluntarii?
1
2
3
4
5
6
7

9

10

4. În general, cât de dedicaþi lui Hristos sunt voluntarii tãi adulþi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

8

5. În ce mãsurã sunt voluntarii tãi adulþi dedicaþi relaþiilor unii cu ceilalþi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Cât de dedicaþi sunt voluntarii tãi adulþi unei lucrãri cu tinerii?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Principii pentru lucrarea de tineret

C

um formezi lideri de calitate pentru o lucrare de profunzime ºi pe termen
lung?

Scopul echipei de lideri
În Ioan 17:20-26 Isus Se roagã ºi Îi cere Tatãlui urmãtoarele lucruri pentru ucenicii
Sãi:
• Dedicare faþã de Hristos.
• Dedicare unul faþã de celãlalt.
• Dedicare faþã de lucrare.

Progresia în cadrul echipei de conducere
1. Eu lucrez.
2. Eu lucrez ºi ei sunt alãturi de mine.

Conducerea
înseamnã
influenþã!
......................
Un lider:
• ºtie încotro
se îndreaptã
• este urmat
de oameni

3. Ei lucreazã ºi eu sunt alãturi de ei.
4. Ei lucreazã ºi eu stau în spate ºi îi încurajez.
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Cel mai mare
privilegiu al
liderilor de
tineret – dupã
acela de a-L
cunoaºte pe
Isus – este de a
aduce lucrarea
lui Isus între
tineri flãmânzi,
loviþi ºi
disperaþi.

Puterea lui „a lucra”
Uitaþi-vã la cuvântul „a lucra” din pagina anterioarã, ce
presupune acesta?
Mesia urma sã vinã sã „lucreze” (Isaia 61:1-3)
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, cãci Domnul
M-a uns sã aduc veºti bune celor nenorociþi, El M-a trimis sã
vindec pe cei cu inima zdrobitã, sã vestesc robilor slobozenia
ºi prinºilor de rãzboi izbãvirea; sã vestesc un an de îndurare
al Domnului, ºi o zi de rãzbunare a Dumnezeului nostru; sã
mângâi pe toþi cei întristaþi; sã dau celor întristaþi din Sion, sã
le dau o cununã împãrãteascã în loc de cenuºã, un
untdelemn de bucurie în locul plânsului, o hainã de laudã în
locul unui duh mâhnit, ca sã fie numiþi «terebinþi ai
neprihãnirii» «un sad al Domnului, ca sã slujeascã spre slava
Lui».”

Isus a venit ca ºi Mesia ºi a „lucrat” (Luca 4:18-19)
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru cã M-a uns sã vestesc sãracilor
Evanghelia, M-a trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã, sã propovãduiesc
robilor de rãzboi slobozirea ºi orbilor cãpãtarea vederii, sã dau drumul celor
apãsaþi ºi sã vestesc anul de îndurare al Domnului”.
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Ucenicii au „lucrat” (Marcu 6:12-13)
„Ucenicii au plecat ºi au propovãduit pocãinþa. Scoteau mulþi draci ºi ungeau
cu untdelemn pe mulþi bolnavi ºi-i vindecau”.
Acum noi „lucrãm” (Ioan 14:12)
„Adevãrat, adevãrat vã spun, cã cine crede în Mine va face ºi el lucrãrile pe
care le fac Eu, ba încã va face altele ºi mai mari decât acestea, pentru cã Eu Mã
duc la Tatãl.”

Paºi practici
Imagineazã-þi membrii echipei de conducere în pãrtãºie tot mai intimã cu Isus ºi
investindu-ºi vieþile în tineri. Mergi un pas mai departe. Imagineazã-þi echipa de
lideri pregãtitã sã „lucreze”. Ei pot predica Evanghelia, pot vindeca inimile
zdrobite, pot sã îi elibereze pe robi. Uau! Aceastã viziune poate sã devinã realitate
pe mãsurã ce implementezi urmãtorii paºi practici.
1. Roagã-te.
Petrece timp în rugãciune intensã pentru cei pe care Dumnezeu îi cheamã
sã se implice în echipa de conducere.
2. Condu.
Multe sarcini pot fi delegate, însã conducerea echipei de lideri nu este una
din ele. Cel care este liderul principal de tineret TREBUIE sã conducã echipa
de lideri.
3. Alege.
Îþi poþi alege membrii echipei de conducere dintr-o mare varietate de
oameni: lucrãtori deja implicaþi în lucrarea cu tinerii, pãrinþii adolescenþilor,
studenþi ºi alþii care îi iubesc pe tineri ºi care simt chemarea lui Dumnezeu
sã lucreze cu aceºtia. Lanseazã fiecãruia o provocare personalã de a se
implica în echipa de conducere.
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4. Dedicã.
Când faci provocarea personalã, formuleazã-þi cât mai captivant viziunea
pentru lucrarea cu tineretul. Defineºte ºi explicã dedicarea faþã de echipa de
conducere. Ei trebuie sã ºtie la ce anume sã se aºtepte de la început. (vezi
pagina
din secþiunea Relaþia personalã cu Hristos din cartea Conducere.)
5. Pregãteºte-te.
Revizuieºte fiecare lecþie înainte de întâlnire. Apoi, într-o atmosferã de
rugãciune, pregãteºte întâlnirea citind „Ghidul de discuþie” care se gãseºte
în fiecare din cãrþile „Conducere”. Pregãtirea ta personalã va conta enorm!
6. Întâlneºte.
Gãsiþi un timp de întâlnire care sã fie cel mai potrivit pentru majoritatea
persoanelor din grup. Dacã este posibil, întâlniþi-vã la cineva acasã. Þineþi
întâlnirea fãrã întreruperi timp de 1 orã, 1 orã ºi jumãtate. Petreceþi 15
minute în rugãciune, 45 de minute în discuþie ºi 15 minute vorbind despre
probleme legate de lucrarea cu tineretul.
7. Investeºte.
Investindu-te în vieþile acestor oameni în fiecare sãptãmânã le vei da ocazia
sã-L descopere pe Isus, darurile primite de la El ºi modul în care trebuie sã
investeascã acele daruri în vieþile tinerilor.
8. Evalueazã.
Dupã fiecare întâlnire de grup, evalueazã ceea ce aþi fãcut ºi modul în care
puteþi aduce îmbunãtãþiri. Rezolvã problemele ºi fã ajustãri.
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I

a ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de acþiune
pentru formarea de lideri.

De ce? (motivaþia formãrii de lideri)

Ce? (scopurile ºi punctele tale de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune: scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

53
Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele
douã, 4. Scopurile tale.
1
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Unelte pentru Echipa de Conducere
t

Manualul Conducere

Manualul Conducere oferã liderilor de tineret un plan
biblic practic pentru echiparea liderilor de tineret laici
ºi a pãrinþilor cu viziunea, înclinaþia ºi abilitãþile
necesare pentru a clãdi relaþii cu tinerii credincioºi ºi
pentru a-i uceniciza. De asemenea, îi pregãteºte pe
liderii de tineret ºi pe pãrinþi sã se raporteze la tinerii
necredincioºi ºi sã Îl vesteascã pe Hristos acestora.
Materialul Conducere este unul relevant, uºor de
folosit, interactiv ºi ieftin. Acest material se adapteazã
cu uºurinþã calendarului bisericii tale. Este împãrþit în
trei secþiuni a câte 12 sãptãmâni fiecare – 11 sesiuni de
discuþie ºi o experienþã de grup. Barry St.Clair a creat
uneltele de care ai nevoie pentru aventura de
conducere care te aºteaptã. Cartea are scopul de a
echipa lideri în trei domenii:
• Relaþia lor personalã cu Isus Hristos.
• Viziunea lor pentru viaþã ºi lucrare.
• Abilitãþile lor pentru lucrarea de tineret.
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Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro,
sau scrie-ne la office@youthnetwork.ro.
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tineri
SCOPUL

t
t
t

Sã ucenicizãm tineri care
sã experimenteze schimbarea vieþii
ºi sã devinã oameni care schimbã vieþi
55
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Focalizarea pe Isus

D

e-a lungul istoriei, Dumnezeu ªi-a realizat cele mai
importante lucrãri prin minoritate, mai degrabã decât
prin majoritate. Investiþia lui Isus într-un grup mic de
ucenici în câþiva ani „a rãscolit lumea” (Fapte 17:6). O analizã atentã a implicãrii lui
Isus în vieþile ucenicilor Sãi ne oferã îndrumãri clare referitor la modul de realizare
a celei mai importante sarcini – aceea a ucenicizãrii tinerilor.
Ucenicizarea a început cu alegerea ucenicilor. În Luca 6:12-19 aflãm cã Isus „S-a dus
în munte sã Se roage” (6:12). A doua zi, Isus „a chemat pe ucenicii Sãi” (6:13). El
le-a lansat provocarea ºi oportunitatea de a fi aproape de El, de a-L urma, de a
deveni cei mai apropiaþi însoþitori ai Sãi. El i-a numit „apostoli” (6:13). Din start le-a
explicat cã vor deveni mesagerii Sãi. El a ales doar 12, dar ce grup unic ºi divers
formau aceºtia! Isus a pus întregul viitor al lucrãrii Sale în mâinile a doisprezece
oameni lipsiþi de instruire, abilitãþi sau putere, cu credinþa cã, urmându-L, vor fi
pregãtiþi sã schimbe lumea. Dacã iei un grup de tineri – aºa cum sunt, imaturi ºi
neinstruiþi – ºi îi alegi sã te însoþeascã, acest fapt nu numai cã îi va schimba pe ei,
dar, în timp, ei îºi vor face partea pentru a schimba lumea.

Ucenicizarea a continuat cu întovãrãºirea lui Isus cu ucenicii pe care i-a ales.
Instruirea lor nu s-a realizat prin participarea la seminarii sau prin înscrierea la
anumite cursuri, ci Isus i-a pregãtit petrecând timp cu ei (Marcu 3:14). Programa a
constat în timp petrecut în prezenþa lui Isus, într-o tovãrãºie intimã ºi constantã cu
El. Isus le-a spus ucenicilor Sãi „veniþi la Mine” ºi „învãþaþi de la Mine” (Matei 11:2830). ªi aºa au ºi fãcut. Ceea ce au vãzut i-a uimit – transformarea apei în vin,
hrãnirea a 5000 de oameni, liniºtirea unei furtuni violente. Petrecându-ºi fiecare zi
împreunã cu Isus, ei au vãzut credinþa în acþiune. Stând aproape de El au învãþat sã
se încreadã în Dumnezeu. Întovãrãºindu-se cu tine, un grup de tineri aleºi vor
învãþa sã se încreadã în Dumnezeu, vãzând credinþa ta în acþiune.
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Mulþi oameni L-au urmat pe Isus. Dupã cum spune Luca, „împreunã cu Isus
mergeau multe noroade” (Luca 14:25). Le plãcea sã vadã minunile, sã vadã cum
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creºte popularitatea lui Isus ºi sã se bucure de succesul Sãu. Însã Isus a subþiat
rapid rândurile prin consacrarea ucenicilor. În Luca 14:25-34 Îl vedem pe Isus
separând spectatorul întâmplãtor de ucenicul încrezãtor. Isus i-a provocat pe
ucenicii Sãi sã-L punã pe El mai presus de toate celelalte relaþii (14:26), sã-L
preþuiascã pe El mai presus de dorinþele egoiste (14:27) ºi sã intre pe calea
suferinþei ºi sacrificiului personal a celor ce-L urmeazã pe El (14:27). Apoi le-a spus
o poveste care le-a dat oportunitatea de a reflecta asupra calculãrii costului. El a
concluzionat: „… Tot aºa, oricine dintre voi care nu se leapãdã de tot ce are nu
poate fi ucenicul Meu.” Mulþi au plecat. Cei doisprezece au rãmas. Aceastã
caracteristicã a consacrãrii ucenicilor lui Isus i-a fãcut pe aceºtia sã devinã „sare”
(14:34), cu un gust distinct într-o lume lipsitã de savoare. În momente adecvate
din cadrul procesului, ucenicizarea tinerilor înseamnã sã-i cãlãuzeºti sã-L punã pe
Isus mai presus de relaþii, de activitãþi ºcolare, de dorinþe ºi chiar mai presus de
viaþã. Atunci tinerii noºtri vor fi diferiþi prin modul în care trãiesc ºi vorbesc ºi alþi
tineri vor vrea ºi ei sã guste sarea.

În interacþiunea cu ucenicii Sãi, Isus le împãrtãºea viaþã. O fãcea în fiecare domeniu
al trãirii. Nu e vorba despre o învãþãturã abstractã sau o orã de clasã în care Isus sã
le spunã: „Astãzi vom studia rugãciunea”. Ci ucenicii Sãi au fost atât de inspiraþi
când L-au vãzut rugându-Se, încât i-au cerut nerãbdãtori sã-i înveþe cum sã se
roage (Luca 11:1-4). Ucenicii lui Isus au primit în mod continuu de la El. I-au
preluat atitudinile, gândurile, înþelegerea, perspectiva ºi adevãrul, ca sã nu mai
menþionãm Viaþa – Viaþa pe care au descoperit-o în El (Ioan 1:4, 6:35).
Ucenicizarea tinerilor va deveni realã când ne vor vedea trãind viaþa – cu bune ºi
rele – ºi în ea vor vedea Viaþa lui Isus reflectatã în noi.
ªtergeþi iubirea din relaþia lui Isus cu ucenicii Sãi ºi cea mai semnificativã parte va
lipsi. Isus ªi-a iubit ucenicii. Nu numai cã a discutat despre acest lucru, ci a
demonstrat-o în cele mai neobiºnuite moduri. Când Ioan îºi aminteºte cea mai
mare crizã în viaþa sa cu Isus, de ce anume îºi aduce aminte? De faptul cã Isus
„…i-a iubit [pe ai Sãi] pânã la capãt” (Ioan 13:1). Semnul caracteristic al
ucenicilor lui Isus este dragostea – dragostea pentru Isus ºi dragostea unii
pentru ceilalþi. Cum anume a exprimat Isus aceastã dragoste? În Ioan 13 El i-a
slujit asumându-ºi sarcina umilã de a le spãla picioarele. A fost un act de
dragoste slujitoare. Cum Îl vor cunoaºte pe Isus tinerii pe care îi ucenicizaþi? Prin
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dragostea pe care le-o veþi arãta. Cum vor ºti ei cã acea dragoste este realã? Prin
modul în care îi slujiþi.

Isus avea cu siguranþã tot ce era nevoie pentru a face toatã lucrarea de Unul
singur. Însã Îl vedem delegând lucrarea ucenicilor Sãi (Matei 10). Astfel Isus ªi-a
echipat ucenicii sã ducã mai departe lucrarea dupã moartea Sa. El avea sã plece.
Ei aveau sã rãmânã. I-a învãþat lucrurile pe care trebuia sã le cunoascã. A
demonstrat lucrurile respective înaintea ochilor lor. Apoi le-a delegat lucrarea. Nu
a fãcut-o de la început, ci dupã ce ei L-au vãzut în acþiune. Observaþi cã El le-a
delegat autoritatea Lui pentru a face lucrarea pe care a fãcut-o El (10:1). Le-a dat
instrucþiuni specifice (10:5 ºi urm.). I-a pregãtit pentru persecuþie ºi ostilitate
intense (10:17 ºi urm.). Le-a promis cã vor avea lucrurile de care au nevoie (10:1920). Le-a spus sã nu se teamã (10:26). Le-a dat perspectiva cã cerurile sunt þinta lor
(10:32-39). ªi le-a spus cã unii oameni le vor rãspunde (10:40-42). Vine un moment
în procesul ucenicizãrii tinerilor când vom simþi cã este timpul sã delegãm. În
acest moment putem sã urmãm cu înþelepciune sfatul pe care îl dã Isus ucenicilor
în Matei 10.
Deseori Isus a mijlocit pentru ucenici. Însã în nici un moment nu a fost mijlocirea
mai plinã de pasiune sau mai specificã decât în Ioan 17. Cu crucea profilându-se
la orizont ºi cu ucenicii clãtinându-se, rugãciunile lui Isus pentru ucenici au
reprezentat sistemul de sprijin care i-a þinut în grija lui Dumnezeu în perioada
aceasta criticã. Însã în rugãciunea Sa Isus S-a rugat ºi pentru rãzboiul pe care
urmau sã-L ducã pe termen lung. El I-a cerut Tatãlui sã-i „pãzeascã” (17:11-12), sã
le dea „bucurie” (17:13) ºi „sã-i sfinþeascã” (17:17-19). Protecþie, bucurie ºi sfinþire.
Ce rugãciune minunatã pe care sã o înãlþãm pentru tinerii pe care îi ucenicizãm!
Rugaþi-vã pentru ei în mod specific ºi rugaþi-vã des.
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Unul dintre rolurile majore ale lui Isus în raport cu ucenicii Sãi a fost acela de a-i
evalua. Evaluãrile lui Isus erau analize oneste ºi oportune, fãcute cu scopul de a-ªi
cãlãuzi ucenicii. El i-a ajutat sã-ºi identifice „slãbiciunile” – afirmaþii neînþelepte
(Luca 10:17-20), opinii neadevãrate (Ioan 13:36-38) ºi scopuri nebiblice (Marcu
10:35-45). El i-a mustrat (Luca 9:51-56, Marcu 8:31-33). El a rãspuns la întrebãri
(Matei 18:21-35, Matei 19:23-26 ºi multe alte exemple). În ucenicizarea tinerilor,
unul dintre principalele beneficii pentru ei este evaluarea obiectivã pe care tu ºi
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alþii din grup o veþi realiza. Fiecare dintre noi ajungem sã experimentãm
dezechilibre ºi paºi greºiþi. Slãbiciunile noastre ne fac sã greºim fãrã mãcar sã ne
dãm seama. Evaluarea tinerilor îi va face sã creascã în asemãnarea cu Hristos.
Isus ºtia cã ucenicizarea nu era nicidecum un scop în sine. Era mijlocul de realizare
a scopului perpetuãrii. Încã de la începutul lucrãrii Sale, Isus i-a încurajat pe ucenici
sã devinã „pescari de oameni” (Marcu 1:7). Mai târziu, le-a spus sã „facã ucenici”
(Matei 28:18-20). Ceea ce a fãcut Isus cu ucenicii Sãi a devenit modul de operare al
bisericii primare. „Pepetuarea spiritualã” este lucrul care a rãscolit lumea.
Ucenicizarea tinerilor – realizatã aºa cum a fãcut-o Isus – va avea drept efect rapid
ucenicizarea tinerilor mai mici de cãtre cei mai în vârstã. Apoi lucrarea voastrã va
putea sã creascã la potenþialul ei maxim.*
Ceea ce a fãcut Isus cu ucenicii Sãi a fost practic ºi real. Ucenicizându-i pe tinerii
noºtri în modul în care a fãcut-o Isus, îi vom duce de la stadiul de membri
superficiali ºi imaturi ai bisericii la acela de tineri care experimenteazã schimbarea
vieþii ºi sunt pregãtiþi sã devinã oameni ce schimbã vieþi. Atunci vor avea un
impact radical pentru Isus în lumea lor.

* Schiþa acestor idei provine din cartea clasicã despre ucenicie The Master Plan of Evangelism de Robert Coleman. Alte idei provin
dintr-un material din „Insight for Living”, care rezumã conceptele lui Coleman.
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Întrebãri dificile
Uitã-te peste aceste întrebãri. Dã-þi note de la 1 la 10. Apoi priveºte în urmã la
modul în care ai rãspuns prima datã la întrebãrile respective la paginile 11-12,
întrebãrile 19-23. Scrie un paragraf scurt care sã descrie nevoia de a-i uceniciza pe
tineri în contextul tãu.
1. Cât de dificil este sã-i motivezi pe tinerii tãi sã urmãreascã lucrurile
spirituale?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Ce procentaj din tinerii tãi pleacã din lucrarea de tineret între clasa a IX-a ºi
a XII-a? (documenteazã-te pentru a rãspunde la aceastã întrebare!)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Ce procentaj din tinerii tãi care vor absolvi în acest an Îl cautã pe Dumnezeu
din toatã inima ºi trãiesc pentru El?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Ce procentaj din numãrul tãu total de tineri sunt pasionaþi de relaþia lor cu
Hristos?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Ce procentaj din tinerii tãi sunt implicaþi într-un grup de ucenicie intensiv
ºi dedicat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Principii pentru lucrarea cu tineretul

C

um ucenicizezi tineri care sã experimenteze schimbarea vieþii ºi sã devinã
oameni care schimbã vieþi?

Când tinerii pãrãsesc lucrarea ta, în ce fel vor fi vieþile lor diferite faþã de
momentul în care au intrat în lucrare? Ce iese pe cealaltã parte a tubului?

Principii de ucenicizare
Citeºte de ºase ori 2 Timotei 2:1-2. Ia notiþe de fiecare datã când citeºti. Încearcã sã
gãseºti un principiu pentru ucenicizarea tinerilor la fiecare citire.
„Tu, deci, copilul meu, întãreºte-te în harul care este în Hristos Isus. ªi ce ai
auzit de la mine, în faþa multor martori, încredinþeazã la oameni de încredere
care sã fie în stare sã înveþe ºi pe alþii” (2 Timotei 2:1-2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Primire
Tu, deci, copilul meu, întãreºte-te în harul care este în Hristos Isus.

2. Relaþii
… tu … eu (Pavel ºi Timotei)

Definiþia
ucenicizãrii – a
oferi tinerilor un
grup restrâns,
experienþã
relaþionalã
însoþitã de
disciplinã,
responsabilitate
ºi încurajãri,
având drept
rezultat
motivaþie,
creºtere,
acþiune ºi
lucrare.
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3.

Oglindire.
… încredinþeazã.

4.

Realitate.
… în faþa multor martori.

5.

Recrutare.
… oameni de încredere.

6.

Perpetuare.
… tu … eu … oameni de încredere … alþii.
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Paºi practici
1. Roagã-te
Cere-i lui Dumnezeu sã-þi arate pe cine ºi cum sã ucenicizezi. Roagã-te
pentru alþi lideri calificaþi de grupuri de ucenicie. Roagã-te ca tinerii sã
rãspundã. Cere-I lui Dumnezeu motivaþie, acþiune ºi lucrare în vieþile
tinerilor.
2. Viseazã.
Ce se va întâmpla dacã tinerii ucenicizaþi vor experimenta schimbarea vieþii
ºi vor deveni oameni ce schimbã vieþi? Care va fi efectul asupra bisericii
voastre ºi a ºcolilor lor?
3. Alege.
Întâlneºte-te individual cu acei tineri care sunt gata sã fie ucenicizaþi.
Transmite-le viziunea. Lanseazã-le o provocare personalã. Stabileºte un
standard înalt, uitându-vã peste „Angajamentul personal” de la pagina 11
din manualul Pe urmele lui Isus.
4. Dedicã.
Explicã „Angajamentul personal” (pagina 11 din Pe urmele lui Isus) celor care
rãspund, într-o întâlnire specialã cu ei. Provoacã-i în ceea ce priveºte preþul
timpului lor, arãtându-le cã va trebui sã-ºi reevalueze prioritãþile. Apoi aratã-le
cât de mult vor beneficia de pe urma acestei experienþe în umblarea lor cu
Hristos, în creºterea personalã, în abilitãþile de conducere ºi în influenþa la
ºcoalã.
5. Pregãteºte.
Parcurge tu însuþi fiecare sesiune din carte. Ghidul liderului va rãspunde
întrebãrilor tale despre cum sã-þi conduci grupul. Uitã-te peste Ghidul
liderului ºi descoperã întrebãri cheie pe care sã le pui tinerilor pentru a
putea discuta în profunzime subiectul. Scrie-þi întrebãrile pe niºte cartonaºe
pentru întâlnirea de grup. Nu lua cu tine Ghidul liderului la grup. Mergi
pregãtit!
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„Cel mai mãreþ
mod de a
împlini Marea
Trimitere nu
este printr-un
eveniment, ci
printr-un
proces –
procesul de
ucenicizare.”
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6. Condu.
Tu eºti liderul. Stabileºte ritmul pentru tot restul
grupului. Cere-I Domnului sã te facã un lider care
sã-L oglindeascã pe Hristos înaintea acestor tineri.
Dacã ei se clatinã, ajutã-i, încurajeazã-i, sunã-i,
întâlneºte-te cu ei ºi, mai presus de toate, roagã-te
pentru ei. Conducerea ta îi va influenþa în mod
radical pentru tot restul vieþilor lor.
7. Investeºte.
Ucenicizarea acestor tineri înseamnã mai mult
decât niºte întâlniri de grup. Este o investiþie
relaþionalã. Conducând acest grup tu vei deveni un
prieten ºi un consilier. Dãruieºte-te pe tine însuþi
tinerilor în afara întâlnirilor de grup.
8. Evalueazã.
În fiecare sãptãmânã, dupã întâlnirea de grup,
evalueazã ce ai fãcut ºi cum poþi aduce
îmbunãtãþiri. Rezolvã problemele ºi fã ajustãri.
Foloseºte uneltele din Ghidul liderului pentru a te
ajuta în evaluare.
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I

a ceea ce ai descoperit ºi pregãteºte-þi planul de acþiune
pentru ucenicizarea tinerilor.

De ce? (motivaþia ucenicizãrii tinerilor)

Ce? (scopurile ºi punctele tale de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune; scrie câte o datã lângã fiecare din
punctele de acþiune.)
Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele douã, 4. Scopurile
tale.
1
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Unelte pentru grupul de ucenicie
t

Seria de studii Paºi spre Maturitate

O serie de ºase cãrþi despre ucenicie progresivã care îi vor conduce pe tinerii tãi
spre maturitate spiritualã în Hristos.
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Pornind la Drum – îi ajutã pe noii credincioºi sã înceapã cu succes
umblarea lor cu Hristos.
Pe urmele lui Isus – clãdeºte o fundaþie solidã pentru o relaþie cu Hristos ce îþi va
schimba viaþa ºi pentru a deveni un ucenic al lui Hristos.
Timpul de pãrtãºie cu Dumnezeu – adânceºte relaþia tinerilor cu Isus, învãþându-i
cum sã petreacã timp cu El.
Predare totalã lui Isus Hristos – îi provoacã pe tineri sã-L asculte pe Isus ºi sã-I
cedeze controlul în problemele zilnice cu care se confruntã.
Împãrtãºirea Credinþei – îi conduce pe tineri în aventura extraordinarã a depãºirii
temerilor ºi a asumãrii riscului de a vorbi cu îndrãznealã despre Hristos.
Creºtere spiritualã – le aratã tinerilor cã pot deveni lideri influenþi rãspunzând
nevoilor pe care le au oamenii din jurul lor.
Caietul Timpul de pãrtãºie cu Dumnezeu – le oferã tinerilor unelte practice pentru a-i
conduce în aventura lor cu Dumnezeu.
Ghidul liderului – oferã liderului de grup motivaþia necesarã pentru a conduce un
grup de ucenicie plin de viaþã ºi care sã schimbe vieþi. Aceste cãrþi conþin
materialul liderului pentru cele cinci cãrþi din seria Paºi spre Maturitate.
Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro, sau scrie-ne la
office@youthnetwork.ro.
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t

Jesus No Equal

O întâlnire emoþionantã cu Fiul lui Dumnezeu
Provocarea pe care o lanseazã aceastã carte tinerilor este sã petreacã cel puþin 20
de minute pe zi cãutând sã-L descopere pe Isus. Vor ajunge sã Îl cunoascã aºa cum
este ºi Îl vor urma cu mai multã pasiune. Aceastã
întâlnire va genera entuziasmul
necesar pentru a-L duce
pe Isus în ºcolile
lor, prin vestea
bunã cã El nu are
egal. E mult mai
mult decât o simplã
resursã.
Este
o
campanie în sprijinul
plasãrii lui Isus în
centrul vieþii tinerei
generaþii.

t

Life Happens

Tinerii tãi cred cã a decide ce sã facã sãmbãtã e un plan
pe termen lung? E normal. Însã în urmãtorii cinci ani
vor fi nevoiþi sã ia câteva decizii cu adevãrat majore:
facultate, loc de muncã, prieteni pe viaþã, partener de
cãsnicie (e de-a dreptul înfricoºãtor!) De aceea trebuie
sã îi ajuþi sã gãseascã rãspunsul la aceste întrebãri
sesnþiale chiar acum: Cine sunt? Încotro merg? Cum
voi ajunge acolo? Life Happens le oferã tinerilor nouã
principii practice de a-ºi decide destinul, care sã îi
ajute sã descopere destinul unic pregãtit de
Dumnezeu pentru fiecare din ei. Vor petrece câteva
minute pe zi citind ºi scriind în Life Happens ºi vor
începe sã vadã viaþa fantasticã pregãtitã de Dumnezeu
pentru ei. Life Happens: Help Your teenager Get Ready
este un ghid suplimentar pentru pãrinþi, care va
reprezenta o unealtã puternicã în ucenicizarea
copiilor lor ajunºi la vârsta adolescenþei.
Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro, sau scrie-ne la
office@youthnetwork.ro.
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SCOPUL

t
t
t

Sã echipãm ºi sã mobilizãm lideri,
pãrinþi ºi tineri care sã-L ducã pe Isus
în cultura tinerilor
69
LUCRAREA DE TINERET FOCALIZATÃ PE ISUS
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Focalizarea pe Isus

I

sus a stabilit întotdeauna ritmul pentru ucenicii Sãi.
Nu-L vedem nicãieri mai activ ºi mai hotãrât decât în
relaþiile cu „pãcãtoºii”. Isus a spus despre El însuºi:
„…Fiul omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut” (Luca 19:10).
Pentru a vedea cum anume noi, în calitate de lideri de tineret, stabilim ritmul
pentru tinerii noºtri în relaþiile cu necredincioºii, vizualizeazã o suliþã. În cazul lui
Isus, El era vârful suliþei, iar ucenicii Sãi erau mânerul. Mânerul suliþei urmeazã
vârful. „Veniþi dupã Mine ºi vã voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). În lucrãrile
noastre, Dumnezeu ne cheamã sã-L urmãm pe Isus, sã pescuim tineri ºi sã-i
echipãm pe tinerii noºtri sã facã acelaºi lucru. Ei vor urma exemplul nostru, la fel
cum mânerul suliþei urmeazã vârful acesteia.
În Marcu 1-10 gãsim 17 exemple ale modului în care Isus a stabilit ritmul în
penetrarea culturii necredincioºilor.
• 1:14 – Isus a venit în Galileea ºi propovãduia Evanghelia lui
Dumnezeu.
• 1:21 – Isus a intrat în sinagogã ºi a început sã înveþe pe norod.
• 1:38 – El le-a rãspuns: „sã mergem în altã parte, prin târgurile ºi
satele vecine, ca sã propovãduiesc ºi acolo…”
• 2:1-2 – … El le vestea Cuvântul.
• 2:13 – Isus a ieºit iarãºi la mare. Toatã mulþimea venea la El, ºi El îi
învãþa pe toþi.
• 3:1 –

Isus a intrat din nou în sinagogã. Acolo se afla un om cu mâna
uscatã.

• 4:35 – În aceeaºi zi, seara, Isus le-a zis: „Sã trecem în partea cealaltã”.
• 6:6b – Isus strãbãtea satele dimprejur ºi învãta pe norod.
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• 6:56 – Oriunde intra El, în sate, în cetãþi sau în cãtune, puneau pe
bolnavi pe pieþe… ªi toþi câþi se atingeau de El erau
tãmãduiþi.
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• 7:24 – Isus a plecat de acolo ºi S-a dus în þinutul Tirului ºi al
Sidonului.
• 7:31 – Isus a pãrãsit þinutul Tirului ºi a venit iarãºi prin Sidon la
marea Galileii.
• 8:22 – Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb ºi L-au rugat sã se
atingã de el.
• 8:27 – Isus a plecat cu ucenicii Sãi în satele Cezareii lui Filip.
• 10:1a – Isus a plecat de acolo ºi a venit în þinutul Iudeii, dincolo de
Iordan.
• 10:17 – Tocmai când era gata sã porneascã la drum, a alergat la El un
om, care a îngenunchiat înaintea Lui…
• 10:32a – Ei erau pe drum ºi se suiau la Ierusalim; ºi Isus mergea
înaintea lor.
• 10:46a – Au ajuns la Ierihon. ªi, pe când ieºea Isus din Ierihon cu
ucenicii Sãi ºi cu o mare mulþime de oameni, fiul lui Timeu,
Bartimeu … ºedea pe jos lângã drum ºi cerea milã.

Lucrarea lui Isus ne oferã o perspectivã vie ºi practicã asupra eforturilor Lui de a
penetra cultura, dar ºi asupra a ceea ce doreºte El sã facem noi. El ªi-a afirmat
foarte clar ºi în mod repetat dorinþa Sa pentru noi, proclamând Marea Trimitere în
fiecare dintre cele patru Evanghelii ºi în Faptele Apostolilor (Matei 28:18-20,
Marcu 16:15, Luca 24:46-47, Ioan 20:21, Fapte 1:8). În Matei 28:19 El ne-a subliniat
ordinul de luptã: „De vreme ce mergeþi…” Pentru liderii de tineret spune: „De
vreme ce mergeþi, mergeþi acolo unde sunt tinerii…” Pentru tineri El spune: „De
vreme ce mergeþi oricum la ºcoalã, mergeþi ºi vorbiþi colegilor despre Evanghelie”.
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Întrebãri dificile
Uitã-te peste aceste întrebãri. Dã-þi note de la 1 la 10. Apoi priveºte în urmã la
modul în care ai rãspuns prima datã la întrebãrile respective, la pagina 12,
întrebãrile 24-30. Scrie un paragraf scurt care sã descrie nevoia de a penetra
cultura tinerilor acolo unde locuieºti.
1. Ce procentaj din tinerii tãi sunt implicaþi în ucenicizarea tinerilor mai mici
decât ei?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Dacã ai merge azi în ºcoli, cât de confortabil te-ai simþi acolo?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3. Cum þi-ai evalua timpul pe care îl petreci?
1
2
3
4
5
6

10

7

8

9

4. Dintre tinerii pe care îi ºtii pe nume, ce procentaj sunt necredincioºi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Ce procentaj din voluntarii tãi au o lucrare în ºcoli?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

6. Cum ai evalua instruirea pe care o dai tinerilor tãi pentru a-i ajuta sã aibã
impact în ºcolile lor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Ce procentaj din tinerii tãi se vãd pe ei înºiºi ca persoane cu influenþã
spiritualã activã în ºcolile lor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Principii pentru lucrarea de tineret

C

um îi echipãm ºi îi mobilizãm pe voluntari, pe pãrinþi ºi pe tineri sã-L ducã
pe Isus în cultura tinerilor?

Este logic sã mergi acolo unde sunt tinerii. 88% din numãrul
total al elevilor ºi studenþilor americani nu-L cunosc pe Isus.
ªtim acest lucru, însã doar o mânã de oameni din bisericã
fac ceva în acest sens. Singurul factor motivant care ne va
trimite „din scaun pe stradã” este momentul în care Isus ne
transformã în oameni care Îl iubesc cu pasiune pe
Dumnezeu ºi pe tineri. Atunci vom fi obligaþi sã mergem.
Ce factori poate folosi Dumnezeu pentru a încuraja
aceastã atitudine în noi?
Dragostea lui Dumnezeu ne motiveazã (Marcu 6:34)
Isus a avut milã faþã de oameni. În Marcu 6:34 vedem cã lui
Isus „I S-a fãcut milã de ei, pentru cã erau ca niºte oi care
n-aveau pãstor”. „Mila” lui Isus L-a atras spre noi. În acelaºi
mod, Dumnezeu vrea sã ne ridice „coeficientul de milã” ºi sã
ne atragã spre tinerii care au nevoie de Isus. El ne cheamã sã
ne pese într-o lume cãreia nu-i mai pasã.

Probabil cã în
zilele noastre
mai mulþi tineri
sunt mai deschiºi
faþã de Evanghelie
în mai multe
momente din viaþa
lor decât în orice
altã perioadã
din istorie.

Isus ne cheamã sã ieºim din zona noastrã de confort
(Ioan 20:21)
Isus a pãºit în afara zonei Sale de confort. Imaginaþi-vi-L pe Isus stând la dreapta
lui Dumnezeu ºi alegând sã vinã în pântecele unei femei, sã experimenteze
naºterea umanã, sã stea întins pe paie, sã fie închis într-un trup omenesc, sã facã
bãºici de la sandale, sã îndure transpiraþie, praf ºi hranã proastã. A lãsat confortul
de la dreapta Tatãlui Sãu pentru toate acestea! El a fãcut o alegere dificilã ºi ne
cheamã sã facem acelaºi lucru.
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Pentru a avea impact asupra tinerilor trebuie sã mergem acolo unde se gãsesc ei
(Ioan 1:14).
Isus „ºi-a întins cortul” (a locuit) printre noi. El a venit sã-ªi petreacã timpul acolo
unde ne petrecem noi timpul, astfel încât, mai târziu, sã putem sã petrecem ºi noi
acolo unde petrece El. Pentru cã noi Îl urmãm pe Isus, trebuie sã petrecem timpul
acolo unde tinerii îºi petrec timpul, astfel încât mai târziu ei sã petreacã acolo unde
petrece El!

Mila
transmite
mesajul cã
nouã ne
pasã, într-o
lume cãreia
nu-i mai
pasã.

Tinerii experimenteazã dureri incredibile (Luca 5:12-16)
Isus a vãzut durerea aºa cum e. A vãzut durerea în leprã, ºi nu
S-a sfiit sã se apropie de ea, ci a atins-o. Aceastã generaþie
experimenteazã mai multã durere decât oricare alta din
istorie. Sunt ca ºi leproºii, au nevoie disperatã de o atingere
vindecãtoare. Au nevoie de Vindecãtorul Rãnit (Isaia 53:4-6).
El este singura lor speranþã. Noi, ca ºi Isus, le oferim
tinerilor atingerea vindecãtoare pentru durerile lor.

Tinerii simt nevoia sã ºtie cã îi pasã cuiva de ei (Luca 15:1-2)
Isus a fãcut o alegere conºtientã când a decis sã petreacã timp
cu pãcãtoºii. El a ºtiut cã acea alegere va deranja sistemul
religios. Însã lucrul acesta nu pãrea sã-L preocupe. De ce? El Îºi
stabilise bine prioritãþile. Dorea ca pãcãtoºii sã ºtie cã Lui Îi pasã de ei
mai mult decât de aprecierea oamenilor religioºi ai vremii. Tinerii vor sã
ºtie dacã îi pasã cuiva de ei. Când ne pasã de tineri, oamenii religioºi se
supãrã. Ei nu vor „oameni de felul acela” în bisericã. Ne va costa scump sã fim ca
ºi Isus, în special în ce îi priveºte pe oamenii religioºi. Pe Isus L-a costat propria
Sa viaþã!
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Tinerii au nevoie de Isus (Ioan 17:3)
Tinerii doresc viaþã, însã nu ºtiu unde se gãseºte. Noi ºtim – se gãseºte în Isus ºi
nicãieri altundeva. Isus a spus: „ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã pe
Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan
17:3). Mai deschiºi decât au fost vreodatã pânã acum, tinerii pot gãsi viaþã în El –
prin noi.
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Isus este deja acolo (Matei 28:7, 10)
Isus a înviat din morþi ºi, aºa cum a spus îngerul: „Iatã,
El merge înaintea voastrã în Galileea” (Matei 28:7).
Hristos Cel înviat nu ne trimite singuri în cultura
tinerilor. El „S-a dus deja înainte” ºi ne aºteaptã sã ne
întâlnim acolo. Isus este deja la lucru în vieþile
tinerilor. El ne aºteaptã sã ne alãturãm Lui acolo!
Noul Testament vorbeºte despre douã feluri de timp –
chronos ºi kairos. Chronos este trecerea zilnicã a
timpului. Acest lucru li se întâmplã zilnic tuturor
oamenilor. Însã kairos este un eveniment istoric de o
semnificaþie aparte. Isus a trãit într-un moment kairos
în timpul celor trei ani cât a lucrat ca ºi om: „Dar când
a venit împlinirea vremii (kairos) …” (Galateni 4:4).
Acum, prin Duhul Sãu cel Sfânt care trãieºte în noi, ºi
noi trãim într-un moment kairos. Existã în apropierea
noastrã tineri care au nevoie disperatã de Isus ºi care
nu Îl vor gãsi niciodatã dacã nu ne cunosc pe noi. În
acest moment kairos, Dumnezeu ne îndeamnã sã
trecem peste toate barierele ºi sã ne apropiem de acei
tineri în cultura lor. Momentul este chiar acum!*

„Probabil cã
cea mai mare
provocare pentru
bisericã în zilele
noastre este sã
întindã mâna
dincolo de cei
patru pereþi ai
clãdirii ºi sã
cheme generaþia
tânãrã sã-L
urmeze pe Isus.”

*Ideile pentru acest paragraf mi-au venit iniþial în urma ascultãrii unui material devoþional ce m-a inspirat, prezentat de prietenul meu,
Richard Ross, pe tema: De ce vrea Dumnezeu ca noi sã influenþãm aceastã generaþie de tineri. Richard predã lucrarea cu tineretul la
Southwestern Seminary din Ft. Worth, Texas.
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Paºi practici
Mergi pe trotuar în faþa unei ºcoli sau a unui liceu din zona în care locuieºti. Cautã
sã fii acolo când ajung tinerii la ºcoalã sau atunci când pleacã de la ºcoalã.
Urmãreºte-i ºi ia notiþe. Pune-þi întrebarea:
Câþi dintre aceºti oameni Îl cunosc în mod personal pe Isus Hristos?
Acest exerciþiu practic îþi va pune pe inimã o povarã personalã pentru tinerii care
nu-L au pe Hristos.

Pãtrunde în ºcoalã
Cu acea povarã pentru tineri pe inima ta, ce paºi trebuie sã faci pentru a realiza
ceva în ºcoala din zona în care locuieºti?
1. Roagã-te pentru a avea trecere (Fapte 2:4-7).
Întoarce-te la sesiunea despre rugãciune ºi fã paºii necesari pentru
implementarea unei strategii de rugãciune plinã de pasiune care sã te
implice pe tine, pe voluntarii cu care lucrezi, pe pãrinþi ºi pe tineri.
Concentreazã-þi rugãciunile asupra unei singure ºcoli. Cere-I lui Dumnezeu
sã-þi dea trecere la acea ºcoalã.
2. Construieºte podul – cunoaºte ºcoala (Fapte 17:16).
Pentru a cunoaºte ºcoala, urmeazã aceste sugestii practice:
• Obþine materialele publicate în ºcoala respectivã ºi citeºte-le.
• Discutã cu tinerii tãi care merg la acea ºcoalã ºi pune-le întrebãri
despre aceasta.
• Cautã sã fii prezent la diferite evenimente ale tinerilor din ºcoala
respectivã ºi ia notiþe.
• Uitã-te peste secþiunea „Sondaj în ºcoalã” din Pãtrunde în ºcoalã.
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3. Treci podul – discutã cu directorul (Efeseni 6:7)
Pentru a trece podul înspre director trebuie sã iei o decizie fundamentalã:
Voi cãuta sã-mi urmãresc propriile drepturi conferite de lege, sau mã voi
supune ºcolii ºi voi sluji?
Singura modalitate de a avea o relaþie pe termen lung cu administraþia ºcolii
este slujirea. O datã ce ai luat decizia de a sluji aºa cum a slujit Isus, calea e
deschisã spre construirea unei relaþii cu directorul.
Urmãreºte paºii urmãtori pentru a clãdi aceastã relaþie.
1) Întâlniþi-vã într-un cadru lipsit de formalism. Cautã sã le ceri unora
dintre pãrinþii tinerilor sã vã prezinte la o activitate socialã.
2) Dupã ce v-aþi întâlnit, scrie-i directorului.
3) Stabileºte o audienþã, pentru a te întâlni cu directorul în mod formal,
la biroul sãu.
4) Din nou, scrie-i o scrisoare ºi mulþumeºte-i.
5) Continuã sã clãdeºti relaþia, întâlnindu-te cu directorul în mod regulat.
4. Pãstreazã podul deschis – slujeºte în ºcoalã (Ioan 13:1-17, Coloseni 3:23-24)
Pentru a gãsi locul în care Dumnezeu vrea sã slujeºti în ºcoalã:
• Gãseºte domeniul tãu de interes sau identificã un domeniu de nevoi.
• Întreabã-i pe elevi ºi pe profesori unde vãd ei o nevoie.
• Dacã nu eºti sigur, încearcã mai multe lucruri. Petrece timp ajutând.
5. Clãdeºte relaþii cu tinerii (Ioan 4:1-42)
Studiazã modelul de conversaþie al lui Isus din Ioan 4 pentru a descoperi
cum a clãdit Isus o prietenie cu o persoanã pe care nu o cunoºtea ºi care nu
Îl cunoºtea.
• Pune întrebãri ºi ascultã. Întreabã: cine, ce, când, de ce ºi cum?
Poþi vorbi cu oricine cel puþin 15 minute punând aceste întrebãri.
• Descoperã nevoile ºi, pornind de la acele nevoi, oferã speranþã.
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6. Mobilizeazã-i pe voluntari ºi pe pãrinþi (Coloseni 4:7-15)
Isus a avut doisprezece ucenici. ªi Pavel a avut mulþi ucenici. Unii dintre ei
sunt menþionaþi în Coloseni 4:7-15. Observã modul cum Pavel consemneazã
pânã ºi diferitele roluri pe care le joacã aceºtia.
Poþi sã-i echipezi ºi sã-i mobilizezi pe tineri ºi pe voluntari.
• Gãseºte modalitãþi de a implica echipa de lideri, þinând cont de faptul
cã timpul lor este foarte limitat. Ajutã-i sã se concentreze asupra unui
grup de tineri timp de câteva ore în fiecare sãptãmânã.
• Ajutã-i pe pãrinþi sã clãdeascã relaþii cu prietenii copiilor lor,
invitându-i la ei acasã, la masã.
• Recruteazã tineri studenþi necãsãtoriþi, care au mai mult timp de
jertfit.
• Formeazã echipe pentru anumite ºcoli cu liderii tãi voluntari.
• Colaboreazã cu alþi creºtini din ºcoala respectivã.
7. Mobilizeazã-i pe tineri (Matei 10, Fapte 8:1-4)
Din nou, cautã sã te vezi pe tine însuþi, pe liderii tãi ºi pe pãrinþii tinerilor ca
vârful suliþei, în timp ce tinerii sunt mânerul acesteia. Rolul tãu este acela de
a stabili ritmul, apoi de a-i echipa ºi de a-i provoca sã-L ducã pe Hristos
prietenilor lor.

Taking Your Campus for Christ by Radically Loving Your Friends îþi oferã strategia
de echipare ºi mobilizare a tinerilor.
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SESIUNEA A VI-A – PENETREAZÃ CULTURA

I

a ceea ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de acþiune
pentru a-L duce pe Isus în cultura tinerilor.

De ce? (motivaþia penetrãrii culturale)

Ce? (scopurile ºi punctele tale de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune; scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

79
Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele douã, 4. Scopurile
tale.
1
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Unelte pentru penetrarea culturii
t

Penetrating the Campus
Creatã cu scopul de a echipa liderii de tineret sã se
raporteze la tinerii din sfera lor de acþiune, aceastã
carte îi ajutã pe lideri sã îi înþeleagã pe tinerii
necredincioºi. În timp ce tinerii se confruntã cu
provocãrile emoþionale, sociale ºi spirituale ale
adolescenþei ºi vieþii de gimnaziu sau liceu, liderii de
tineret pot fi alãturi de ei, influenþându-le vieþile. În
Penetrating the Campus Barry St. Clair ºi Keith Naylor
dau pastorilor de tineret, liderilor voluntari ºi
pãrinþilor sfaturi practice ºi detaliate pentru a
comunica dragostea lui Dumnezeu tinerilor. Aceastã
carte ajutã liderii de tineret sã treacã prãpastia dintre
lucrarea lor în bisericã ºi mediul ºcolilor publice –
probabil cel mai important câmp de misiune din
America în prezent.

t

Taking Your Campus for Christ

Iatã o idee cât se poate de radicalã! Se poate face! Însã va
fi nevoie de oameni radicali, cu o dragoste radicalã.
Dragoste radicalã. Iatã de ce au nevoie tinerii
necredincioºi. Din aceastã carte tinerii tãi vor afla cum sã
o cultive ºi cum sã o ofere. Dumnezeu vrea sã îi batã uºor
pe umãr, sã îi întoarcã cu faþa spre El ºi sã îi facã sã
accepte provocarea de a-ºi iubi prietenii cu o dragoste
radicalã, prin puterea lui Isus.
Tinerii pot aduce schimbarea în ºcolile lor!

80

Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro,
sau scrie-ne la office@youthnetwork.ro.
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SESIUNEA A VII-A

oportunitãþi de evanghelizare

SCOPUL

t
t
t

Sã-L prezentãm pe Isus prin evenimente
de evanghelizare relevante din punct de vedere cultural,
la care tinerii sã-ºi aducã prietenii necredincioºi
81
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Focalizarea pe Isus

M

arele Învãþãtor ne aratã
cum sã-L prezentãm pe Isus
prin oportunitãþi de evanghelizare relevante
din punct de vedere cultural,
la care tinerii sã-ºi aducã prietenii necredincioºi.

Sã-L prezentãm pe Isus
Isus ºtia cum sã Se prezinte pe Sine. Ioan scrie:
„În ziua de pe urmã, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în
picioare ºi a strigat: «Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine ºi sã bea. Cine
crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apã vie, cum zice Scriptura»”
(Ioan 7:37-38).
Praznicul corturilor era un memento ceremonial al faptului cã poporul Israel a
rãtãcit prin deºert, unde apa era preþioasã ºi dificil de gãsit. În timpul ceremoniei,
un preot lua un ulcior de aur, mergea la Scãldãtoarea Siloam ºi-l umplea cu apã.
Ducea înapoi apa printr-o poartã specialã, folositã doar pentru aceastã ceremonie
– Poarta Apei – timp în care oamenii recitau Isaia 12:3: „Veþi scoate apã cu bucurie
din izvoarele mântuirii.” Preotul ducea apa la Templu ºi o turna pe altar, ca o jertfã
adusã Domnului.
Este posibil ca exact în acel moment sã fi rãsunat vorbele lui Isus: „Dacã înseteazã
cineva, sã vinã la Mine ºi sã bea”. Toþi au înþeles mesajul. Isus S-a proclamat Apa
Vie simbolizatã în aceastã ceremonie. În acea zi fierbinte ºi uscatã, El i-a invitat sã
vinã sã-ºi împlineascã nevoia – sã bea. Apoi le-a fãcut o promisiune ºi anume cã
prin cel ce va crede în El vor curge râuri de Apã Vie.
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Provocarea pentru liderii de tineret este sã-L prezinte pe Isus în felul în care S-a
prezentat El Însuºi – într-o modalitate atât de provocatoare ºi de îndrãzneaþã,
încât tinerii sã înþeleagã cine este Isus ºi apoi sã doreascã sã bea din El!
Oportunitãþile creative de evanghelizare Îl prezintã pe Isus într-un mod care îi
face pe tineri sã înseteze dupã Apa Vie.

Prin oportunitãþi de evanghelizare relevante
din punct de vedere cultural
Levi ºtia cum sã-L prezinte pe Isus într-un mod relevant. El tocmai
Îl întâlnise pe Isus (Luca 5:27-28). Acesta este un indiciu important!
Cea mai bunã cale înspre o lume pierdutã este un tânãr care s-a
întors de curând din acea lume! Când, ca ºi Levi, un tânãr a „lãsat
totul ºi a mers dupã El”, el sau ea va simþi o puternicã dorinþã ca
ºi prietenii sãi sã facã acelaºi lucru.
Levi a dorit ca prietenii sãi sã-L cunoascã pe Isus, aºa cum ne
aratã Luca (5:29): „Levi I-a fãcut un ospãþ mare la el în casã; ºi o
mulþime de vameºi ºi de alþi [pãcãtoºi] ºedeau la masã cu ei”. Levi
a dat o petrecere! Scopul petrecerii era sã împãrtãºeascã noua
viaþã pe care a gãsit-o în Isus.

„Niciodatã
sã nu-i
plictiseºti
pe tineri cu
Evanghelia!”
– Jim
Rayburn

Observaþi cã Levi a creat un mediu în care sã se simtã confortabil avându-L pe Isus
în preajma prietenilor sãi ºi în care prietenii sãi sã se simtã confortabil în prezenþa
lui Isus. Tinerii creºtini trebuie sã se simtã confortabil sã-ºi aducã prietenii
necredincioºi pentru a-L întâlni pe Isus. ªi tinerii necredincioºi trebuie sã se simtã
confortabil în prezenþa lui Isus. Una din cele mai mari lupte pe care le
experimenteazã majoritatea lucrãrilor de tineret este crearea unui astfel de mediu
pozitiv, agreabil tuturor.

La care tinerii sã-ºi aducã prietenii necredincioºi
Ucenicii bine intenþionaþi au pierdut din vedere modul de a-i aduce pe
necredincioºi la Isus.
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În Marcu 10:13 ei au vrut sã-L protejeze pe Isus de copiii neastâmpãraþi ºi
indisciplinaþi. Oamenii îºi aduceau copiii la Isus pentru ca El sã se atingã de ei, însã
ucenicii i-au mustrat. Adesea membrii bisericii ºi influenþele bisericeºti servesc
drept „mustrãtori” – creatori de bariere care îi descurajeazã pe necredincioºi, fie cã
fac acest lucru prin atitudini, limbaj, cântãri sau jocuri lipsite de relevanþã.
Uitaþi-vã la ce a fãcut Isus pentru a rãsturna situaþia.
„Când a vãzut Isus lucrul acesta, S-a mâniat ºi le-a zis: «Lãsaþi copilaºii sã
vinã la Mine, ºi nu-i opriþi, pentru cã Împãrãþia lui Dumnezeu este a celor ca
ei. Adevãrat vã spun cã oricine nu va primi Împãrãþia lui Dumnezeu ca un
copilaº cu nici un chip nu va intra în ea!»” Apoi i-a luat în braþe ºi i-a
binecuvântat, punându-ªi mâinile peste ei.” (Marcu 10:14)
La fel ca ucenicii, ne este uºor sã etichetãm grupurile de tineri în funcþie de
culturã, culoare, vârstã, muzicã, atitudini, îmbrãcãminte ºi obiceiuri. Fãcând acest
lucru noi îi excludem pe oameni de la Evanghelie. Deseori când creãm o
oportunitate de evanghelizare, o creãm cu aceste prejudecãþi în minte. Apoi ne
mirãm de ce nu vin necredincioºii, sau de ce vin ºi nu rãspund la Evanghelie. Ca
ºi reprezentanþi ai lui Isus, cu Duhul Sãu cel Sfânt locuind în noi, trebuie sã dãm
la o parte barierele ºi sã creãm o cale prin intermediul oportunitãþilor de
evanghelizare la care tinerii sã-i poatã aduce la Isus pe prietenii lor necredincioºi.
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„Când un tânãr necredincios participã pentru prima
datã la un eveniment «religios», probabil cã se
aºteaptã sã fie plictisitor, sau se teme cã se vor oficia
ceremonialuri neobiºnuite ori cine ºtie ce lucruri
ciudate. Tinerii aceºtia vor fi cu garda ridicatã, pânã
când se vor simþi confortabil ºi acceptaþi”.
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Întrebãri dificile
Uitã-te peste aceste întrebãri. Dã-þi note de la 1 la 10. Apoi priveºte în urmã la
modul în care ai rãspuns prima datã la întrebãrile respective, la pagina 13,
întrebãrile 31-36. Scrie un paragraf scurt care sã descrie nevoia creãrii de
oportunitãþi de evanghelizare.
1. Cum þi-ai evalua povara de pe inimã ce te îndeamnã sã abordezi fiecare
tânãr din fiecare ºcoalã din comunitatea în care trãieºti?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Cum þi-ai evalua eficienþa în a-L prezenta personal pe Hristos tinerilor?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Ce procentaj din tinerii tãi au o mentalitate orientatã spre lucrare ºi misiune?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Cât de „accesibile necreºtinilor” sunt oportunitãþile de evanghelizare pe care
le pregãteºti?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Ce procentaj din numãrul total de participanþi la evenimentele
evanghelistice pe care le organizezi sunt necredincioºi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Ce procentaj din tinerii tãi au ajuns sã-L cunoascã pe Isus în ultimul an?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Principii pentru lucrarea de tineret

C

um sã Îl prezentãm pe Isus
prin oportunitãþi de evanghelizare relevante
din punct de vedere cultural,
la care tinerii sã-ºi aducã prietenii necredincioºi?

Patru caracteristici
Când ne uitãm în Noul Testament pentru a vedea cum a creat Isus oportunitãþi de
evanghelizare, ies în evidenþã patru caracteristici.
1. Isus era centrul atenþiei (Marcu 1:40-45).
2. Mulþimile erau pline de entuziasm (Marcu 4:1).
3. Credincioºii doreau sã-ºi aducã prietenii necredincioºi pentru a se întâlni
cu Isus (Luca 5:27-29).
4. Vieþile erau schimbate pentru totdeauna (Matei 20:29-34).

Douã perspective
Pentru un impact optim asupra vieþii tinerilor, priveºte aceste perspective prin cele
douã lentile ale unui binoclu.
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Lentila 1 – Focalizarea pe Isus.
Ajutã-i pe tineri sã-L experimenteze pe Isus. Dacã un singur tânãr se întâlneºte cu
Isus, meritã efortul. Este uºor sã pierzi aceastã perspectivã, gândindu-te cã ceea ce
conteazã este magnitudinea evenimentului. Succesul nu se mãsoarã în numere, ci
în ajutorul dat tinerilor sã Îl întâlneascã pe Hristos.

JFYM Interior Final fonturi schimbate model.qxd 08.02.2005 14:29 Page 89

SESIUNEA A VII-A – CREEAZÃ OPORTUNITÃÞI DE EVANGHELIZARE
Lentila 2 – Cunoaºte-þi scopul.
Când ai un scop clar, vei evita sindromul „ce sã fac ca sã-i distrez”. Pentru fiecare
oportunitate evanghelisticã, scrie scopul tãu specific.

Cinci opþiuni
Când te pregãteºti pentru o oportunitate de evanghelizare,
cerceteazã-þi toate opþiunile ºi alege-o pe cea mai bunã.
1. Împrumutã.
Principiul este „nimic nou sub soare” (Eclesiastul 1:9).
Învaþã de la alte evenimente la care participi.
Împrumutã dotãri de la alte evenimente din zonã ºi
vorbitori care vin la o altã bisericã în week-end.
2. Creeazã.
Sigur, s-ar putea sã fie mai dificil, însã câtã satisfacþie
simþi când aduni un grup de tineri ºi de lideri într-o
salã ºi faci brainstorming în vederea unui eveniment
cum nu s-a mai vãzut pânã atunci. Vedem un alt
principiu aici: „Oamenii tind sã sprijine lucrurile pe
care le creeazã.”

În fiecare
dintre noi
mocneºte o
scânteie.
Unde sunt
circumstanþele
care o vor
aprinde?

3. Cumpãrã.
Existã persoane ºi grupuri care au programe gata fãcute, pe care ar fi
bucuroºi sã le aducã în biserica ta. Multe organizaþii pentru studenþi au
echipe de tineri care sunt gata sã vinã ºi sã organizeze întregul eveniment
evanghelistic. Asigurã-te cã îi vezi înainte, sau cã obþii informaþii de la alþi
lideri de tineret care au apelat la ei înainte!
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4. Alãturã-te.
Cautã concerte, meciuri, sau alte oportunitãþi în zonã, pe care sã le poþi
folosi pentru a-þi realiza scopul de evanghelizare. Beneficiul evident este cã
eviþi toate problemele legate de logisticã pe care le presupune planificarea
unui eveniment evanghelistic. Asigurã-te cã poþi sã faci faþã urmãrilor
evenimentului în aºa fel încât lucrarea ta sã beneficieze în mod direct de pe
urma acestuia.
5. Închiriazã.
De multe ori este mult mai practic sã închiriezi decât sã cumperi. Mici
parcuri de distracþii, terenuri de golf în miniaturã, piscine, sãli de sport,
patinoare ºi teatre pot fi închiriate pentru evenimentele tale evanghelistice.
Fii creativ!
Dupã ce tu ºi echipa ta aþi analizat ºi aþi luat decizii cu privire la „425” (patru
caracteristici, douã perspective, cinci opþiuni) veþi avea o temelie solidã pentru o
evanghelizare creativã.

PAUL BORTHWICK: t
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Am observat ceva la tinerii din cultura noastrã care
nu merg la bisericã – mulþi se avântã cu o fervoare
religioasã în stiluri de viaþã riscante … Între timp,
tinerii noºtri stau închiºi în zona de siguranþã …
Tinerii de astãzi au nevoie sã fie chemaþi la o viaþã de
pericole de dragul urmãrii lui Hristos. Mulþi dintre ei
aºteaptã pur ºi simplu ca biserica sã le dea ceva
mãreþ, semnificativ, riscant de fãcut.
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Paºi practici
Pune toate lucrurile cap la cap
Pentru a aduce creativitate practicã în procesul de planificare a evanghelizãrii, ai
putea folosi metoda „colajului.” Pregãtind un colaj pentru fiecare oportunitate
evanghelisticã, vei descoperi o mulþime de idei creative ºi fiecare astfel de
eveniment va fi inovator. Scrie fiecare idee pentru oportunitatea evanghelisticã pe
bileþele autoadezive ºi pune-le pe o tablã, sub urmãtoarele categorii:
1. Scop: Care este scopul specific al acestei oportunitãþi evanghelistice?
2. Þintã: Cine sunt ascultãtorii tãi (în mod specific)?
3. Temã: Care este tema specificã?
4. Obiectiv: Care sunt obiectivele specifice?
5. Idei: Care sunt ideile creative de program ? (La acest punct prezintã-le pe
toate înaintea echipei de lideri ºi / sau a unor tineri maturi, ucenicizaþi. Dupã
ce ai pus pe hârtie toate ideile de program ale grupului legate de tema ºi de
obiectivul propus, care sunt cele mai bune cinci dintre ele?)
6. Resurse: Care sunt resursele specifice necesare?
7. Producþia: Cum va arãta programul respectiv? Care va fi responsabilitatea
fiecãruia? Care vor fi datele limitã?

Du toate lucrurile în aceeaºi direcþie
Pentru a putea sã-i ajuþi pe pãrinþi, pe lideri ºi pe tineri sã meargã toþi în aceeaºi
direcþie, pãstreazã înaintea lor scopul ºi obiectivele evanghelizãrii. Pune declaraþia
de scop a evenimentului pe perete în sala în care vã întâlniþi pentru planificare.

89
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Prezintã mesajul transformator al lui Isus
Fii creativ! Nu te limita singur. Cere-I lui Dumnezeu sã-þi arate ce vrea El sã facã
pentru a-i atrage pe tineri. Nu te limita la cadrul tradiþional!
Prin oportunitãþi relevante din punct de vedere cultural

Amintiþi-vã
obiectivul lui
Dumnezeu:
fiecare tânãr,
din fiecare
ºcoalã, sã fie
atins de
mesajul
transformator
al lui Isus.
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Fãrã a fi gândite sã impresioneze conducerea bisericii sau pe
pãrinþi, oportunitãþile de evanghelizare îi þintesc pe tinerii
pierduþi. Tinerii creºtini trebuie sã se simtã confortabil sã-i
aducã la aceste evenimente pe prietenii lor necredincioºi. Iar
prietenii lor necredincioºi trebuie sã se simtã bineveniþi ºi
confortabil acolo.
La care tinerii sã îºi poatã aduce prietenii nemântuiþi
Toþi tinerii, indiferent de culturã sau de mediul în care trãiesc,
trebuie sã fie bineveniþi la un astfel de eveniment. Un grup
contagios, entuziast, prietenos de creºtini va crea un mediu
caracterizat de siguranþã, acceptare, dragoste ºi prietenie.
Isus poate sã fie descoperit uºor într-un astfel de grup.
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I

a ceea ce ai descoperit ºi redacteazã-þi planul de acþiune
pentru a-L duce pe Isus în cultura tinerilor.

De ce? (motivaþia evanghelizãrii pe care vrei sã o pregãteºti)

Ce? (scopurile ºi punctele tale de acþiune)1

Cine? (þinta lucrãrii tale ºi oamenii implicaþi)

Unde? (locul/locurile în care vã veþi întâlni)

Când? (datele limitã pentru punctele de acþiune; scrie câte o datã lângã
fiecare din punctele de acþiune)

91
Pentru a merge mai departe cu scopurile tale, scrie: 1. Situaþia ta curentã, 2. Rezultatele dorite, 3. Distanþa dintre cele douã, 4. Scopurile
tale.
1
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Unelte pentru crearea de oportunitãþi de
evanghelizare
t

The Magnet Effect

Poþi atrage tineri necredincioºi sã audã
Evanghelia. The Magnet Effect îþi va arãta cum!
În The Magnet Effect Barry St. Clair îi provoacã pe
liderii de tineret sã creeze evenimente menite sã
îi atragã pe tinerii necredincioºi la Hristos.
The Magnet Effect oferã strategii ºi unelte simple,
dar eficiente pentru evanghelizare. Acestea le
vor da liderilor de tineret posibilitatea sã-ºi
echipeze tinerii în vederea implicãrii în
oportunitãþi de evanghelizare care îi vor ajuta
sã-ºi atragã prietenii la Hristos.
The Magnet Effect schiþeazã planuri pas-cu-pas pentru alegerea ºi pregãtirea
voluntarilor adulþi ºi a echipelor de tineri pentru elaborarea unui plan de
mediatizare, pentru pregãtirea unui buget realist, pentru gãzduirea de
evenimente evanghelistice ºi pentru gestionarea eficientã a urmãrilor unui
asemenea eveniment. De asemenea cartea include o agendã de planificare a
evenimentului evanghelistic, care va cãlãuzi pas cu pas pe lideri în acest proces.
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Pentru mai multe informaþii, viziteazã www.youthnetwork.ro,
sau scrie-ne la office@youthnetwork.ro.
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Asamblarea

C

um anume poþi asambla întreg planul Lucrarea de Tineret
Focalizatã pe Isus?

Meditând la ceea ce ai descoperit în Lucrarea de Tineret Focalizatã pe Isus, ce anume
trebuie sã faci pentru a trece de la introducere (învãþarea acestor principii) la
implementare (punerea principiilor în acþiune)?

Stabileºte un interval de timp de cel puþin trei ore, în care sã te uiþi încã o datã
peste acest material ºi sã te concentrezi în special asupra paginilor pe care apare
Planul de Acþiune. Imagineazã-þi cã eºti într-o „tabãrã de captare a viziunii
personale”. Depãrteazã-te de toate lucrurile care ar putea sã îþi distragã atenþia ºi
stai singur cu Dumnezeu. Asambleazã-þi tot planul de acþiune pe urmãtoarele
pagini, astfel încât întregul plan pentru lucrarea ta de tineret sã fie cuprins aici.

Priveºte imaginea de ansamblu
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

Roagã-te cu pasiune
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

93

JFYM Interior Final fonturi schimbate model.qxd 08.02.2005 14:29 Page 96

LUCRAREA DE TINERET FOCALIZATÃ PE ISUS

Aprofundeazã relaþia cu Hristos
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

Formeazã lideri
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

Ucenicizeazã tineri
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

Penetreazã cultura
Gândul cel mai valoros
Paºi de acþiune

Crearea oportunitãþilor de evanghelizare
Gândul cel mai valoros
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Paºi de acþiune
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Întrebãrile cele mai frecvente
referitoare la

LUCRAREA DE TINERET
focalizatã pe ISUS

Aprofundeazã relaþia cu Hristos
1. Cum ºtiu dacã sunt iertat?
Lipsa iertãrii blocheazã revãrsarea dragostei ºi a vieþii lui Dumnezeu în noi.
Adeseori este greu sã primeºti iertare. Însã Dumnezeu o oferã gratuit. Isus a
îndrãznit sã spunã slãbãnogului cã pãcatele îi sunt iertate. Pentru a dovedi
cã avea autoritatea de a ierta pãcatele, Isus l-a vindecat (Marcu 2:1-13).
Dumnezeu a fãcut aceastã promisiune: „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El
este credincios ºi drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice
nelegiuire”. (1 Ioan 1:9)
Aºadar, dacã ai nevoie sã fii iertat, mãrturiseºte-þi pãcatul ºi va fi iertat prin
ceea ce a fãcut Isus când ne-a plãtit pãcatul pe cruce. Adesea problema este
cã ne luptãm sã ne iertãm pe noi înºine. Ne mãrturisim pãcatul, însã pãstrãm
vinovãþia. Când Isus a murit, El a murit nu doar pentru pãcatul nostru, ci ºi
pentru vinovãþie. Nu te mai frãmânta din pricina pãcatului ºi a vinovãþiei,
cãci „cât este de departe rãsãritul de apus, atât de mult depãrteazã El
fãrãdelegile noastre de la noi” (Psalmul 103:12).
2. Cum sã cer iertare ºi cum sã iert?
A cere iertare. În Biblie se vorbeºte la fel de mult despre iertarea altora ºi
despre iertarea pe care ne-o oferã Dumnezeu. Dacã nu dãm ºi nu primim
iertare, împiedicãm nu doar relaþia noastrã cu Dumnezeu, ci ºi relaþiile
noastre cu alþi oameni. Pentru a cere iertare cuiva, urmeazã instrucþiunile lui
Isus din Matei 5:23-24.
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• Aminteºte-þi cã fratele tãu are ceva împotriva ta. Cere-I lui Dumnezeu
sã-þi arate dacã existã vreo persoanã cu care ai o relaþie ruptã, ºi El o va
face.
• Împacã-te. Într-o atitudine de umilinþã ºi de pocãinþã, mergi la acea
persoanã ºi cere-i iertare. Am descoperit cã este foarte important sã
exprimi corect o cerere de iertare. Nu este corect sã spui „îmi pare rãu”
sau „dacã am greºit …” Mai degrabã spune: „Am greºit”. Specificã ce
anume ai fãcut greºit. Spune apoi: „Mã ierþi”? Astfel persoana
respectivã are ceva concret la care sã rãspundã.
A ierta. Pentru a ierta o persoanã care þi-a greºit, urmeazã instrucþiunile lui
Isus din Matei 7:3-5 ºi 18:15-18. Când cineva te-a rãnit, asigurã-te cã rezolvi
problema frustrãrii, mâniei ºi amãrãciunii din tine, înainte de orice altceva.
Cere-I lui Dumnezeu sã „scoatã bârna din ochiul tãu” oferind iertare
celeilalte persoane. Pentru a face acest lucru, pune un scaun faþã în faþã cu
scaunul tãu ºi imagineazã-þi cã persoana respectivã se aflã aºezatã pe acel
scaun. Exprimã-þi toatã durerea faþã de persoana respectivã. Apoi oferã
iertare spunând: „Te iert pentru ______”. Astfel, când mergi la acea persoanã
pentru a discuta problema respectivã, poþi sã mergi cu dragostea lui Hristos
revãrsându-se din Tine, pentru cã problema a fost rezolvatã deja în inima ta.
3. Cum sã schimb un comportament greºit în viaþa mea?
Noi nu ne putem schimba singuri, doar Dumnezeu o poate face. De ce ne
este atât de greu sã învãþãm aceastã lecþie? Galateni 2:20-21 ne îndrumã în
aceastã problemã. Versetul 21 ne aratã ce facem adesea în încercarea de a ne
schimba comportamentul – facem „zadarnic harul lui Dumnezeu”, întrucât
credem cã ne putem descurca singuri. Însã, când facem acest lucru, Îi
spunem lui Dumnezeu: „degeaba a murit Hristos”. Secretul schimbãrii
comportamentului este „harul lui Dumnezeu”. Definit, acesta înseamnã:
„puterea supranaturalã a lui Dumnezeu în tine prin cruce ºi prin înviere”.
Practic, aici se aplicã Galateni 2:20. Pentru a ne schimba comportamentul,
noi acceptãm douã adevãruri semnificative:
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1. Când a murit Isus, am murit eu – „Am fost rãstignit împreunã cu
Hristos”.
2. Când a înviat Isus, am înviat eu. Prin învierea lui Hristos dintre cei
morþi ºi prin trimiterea Duhului Sãu cel Sfânt, acum „Hristos trãieºte
în mine”. În noi trãiesc resursele lui Dumnezeu. Cum ne trãim vieþile
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acum? Prin „credinþa în Fiul lui Dumnezeu”. Ne punem încrederea în
promisiunea lui Dumnezeu: eu sunt mort, aºa cã nu pot sã schimb
nimic. Însã Hristos trãieºte în mine, aºa cã El poate schimba totul. Isus
ne face „neprihãniþi” (raportaþi corect la El), ca sã ne putem purta
„corect”!
4. Ce se întâmplã dacã nu pot sã rezolv o problemã semnificativã din viaþa mea?
Uneori oamenii au „Probleme Care Dominã Viaþa” (PCDV-uri), probleme ce
se transmit din generaþie în generaþie. Pãcatele care au ridicat o fortãreaþã
atât de puternicã necesitã ajutorul unei alte persoane în folosirea resurselor
lui Hristos. Pentru a gãsi persoana potrivitã care sã te ajute:
1. Aminteºte-þi cã Duhul Sfânt este Sfãtuitorul Suprem (Ioan 14:15-18).
2. Cere-I lui Dumnezeu persoana potrivitã care sã te sfãtuiascã.
3. Gãseºte un consilier a cãrui abordare este centratã pe Hristos, nu pe
psihologia umanistã. Existã chiar ºi unii consilieri „creºtini” care nu au
o perspectivã Hristocentricã.
4. Cere-I lui Dumnezeu reabilitare, vindecare ºi eliberare totale (Ioan
8:32, 36).
5. Cum pot ajunge sã-L cunosc mai bine pe Dumnezeu în mod practic?
Intimitatea cu Hristos este scopul nostru suprem. Viaþa noastrã interioarã
þâºneºte din izvorul Apei Vii (Ioan 4:13). Tot ce facem izvorãºte din cine
suntem. Din acest motiv trebuie sã ne concentrãm atenþia asupra lui Isus ºi
asupra a Cine este El în noi. Aceste discipline ºi obiceiuri ne vor ajuta sã ne
îndrãgostim mai mult de Isus.
1. Practicã „respiraþia spiritualã”. La fel cum inspirãm ºi expirãm aerul
pentru a putea sã rãmânem în viaþã din punct de vedere fizic, tot aºa
respirãm ºi din punct de vedere spiritual – ne mãrturisim pãcatele
(expirãm), conform promisiunii din 1 Ioan 1:9, ºi eliberãm Duhul
Sfânt în noi (inspirãm), potrivit cu Efeseni 5:18. Dacã facem acest
lucru des în timpul zilei, ne menþinem viaþa din punct de vedere
spiritual.
2. Petrece timp singur cu Dumnezeu în fiecare zi cel puþin 30 de minute.
3. Memoreazã Scriptura. Începe prin a memora un verset pe sãptãmânã
ºi apoi mãreºte ritmul, pe mãsurã ce memorarea versetelor devine un
obicei.
4. Încearcã sã petreci o zi sau jumãtate de zi în rugãciune ºi în post, o
datã pe lunã.
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e. Citeºte cãrþi care se concentreazã asupra relaþiei noastre cu Hristos, în
mod special cãrþi devoþionale clasice, aºa cum este Ce am mai bun
pentru Cel Preaînalt, de Oswald Chambers. Poartã cu tine o carte tot
timpul, propunându-þi sã citeºti un capitol pe zi.

Formeazã lideri
1. Cum pot sã recrutez lideri adulþi de calitate?
Majoritatea laicilor considerã cã nu sunt potriviþi pentru a conduce, în
special în lucrarea de tineret. Deseori ei se simt intimidaþi. Când îi recrutezi,
este important sã dai la o parte temerile oamenilor. Explicã-le cã nu cauþi
oameni care sunt deja instruiþi ºi pregãtiþi pentru lucrarea cu tinerii, ci mai
degrabã oameni care sã aibã potenþial pentru conducere ºi dorinþa de a
învãþa. Cauþi oameni CDE – Credincioºi, Disponibili ºi Educabili. Tu îi vei
echipa pentru lucrarea de tineret. Cea mai bunã modalitate de abordare în
recrutarea lor este sã te apropii de fiecare persoanã în mod individual.
Spune-le: „Voi pune bazele unei echipe de lideri pentru lucrarea de tineret.
Ne vom întâlni în fiecare sãptãmânã pentru a creºte în relaþia noastrã cu
Hristos ºi unul cu celãlalt ºi vom învãþa cum sã împlinim nevoile tinerilor aºa
cum a fãcut-o Isus. Vrei sã te rogi cu privire la participarea ta în acest grup”?
Accentueazã faptul cã nu este o întâlnire în care se discutã despre
programul de tineret, ci mai degrabã un timp dinamic în care sã-i ajuþi sã
creascã ºi sã slujeascã. Cautã-i dupã câteva zile pentru a vedea care este
rãspunsul lor.
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2. Trebuie sã le cer tuturor liderilor mei adulþi sã participe la Echipa de
Conducere?
Nu de la început. La început cauþi doar oameni motivaþi, care doresc în
mod real sã participe. Ei vor da tonul pentru întreaga lucrare. Dacã ai în
Echipa de Conducere oameni care nu sunt motivaþi, aceºtia vor trage în jos
nivelul de entuziasm al restului grupului. Ei vor afecta întreaga lucrare.
Însã dacã ai oameni motivaþi, aceºtia vor stabili un ritm pozitiv pentru
tineri. Când recrutezi mai târziu un alt grup de lideri, vei dori sã-i recrutezi
pe cei motivaþi. În timp, toþi liderii vor fi motivaþi ºi echipaþi. În acel
moment vei putea stabili ca cerinþã implicarea fiecãrui lider în Echipa de
Conducere.
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3. Pot sã aduc oameni noi dupã ce am demarat Echipa de Conducere?
Dacã faci anunþul pentru Echipa de Conducere înaintea întregii biserici ºi
organizezi o tabãrã pentru captarea viziunii ºi/sau o întâlnire preliminarã,
rareori va apãrea cineva care sã doreascã sã se alãture grupului dupã ce
acesta ºi-a început activitatea. Dacã apar însã oameni care doresc sã se
alãture grupului de conducere pentru cã se molipsesc de entuziasmul
acestuia, cere-le sã aºtepte pânã la sfârºitul primelor 12 sãptãmâni. În acel
moment, organizeazã o nouã recrutare ºi parcurgi cu un alt grup Relaþia
personalã cu Isus Hristos, prima parte a cãrþii „Conducere”. Poþi repeta mereu
acest proces pentru a spori numãrul de lideri. Când aceste creºte, o opþiune
ar fi sã te întâlneºti cu un numãr mai mare de lideri în cadrul unui grup mic.
Adunã-i pe toþi pentru o întâlnire de câteva minute cu grupul mare în
fiecare sãptãmânã, pentru a trece în revistã anunþurile ºi chestiunile
administrative, apoi împãrþiþi-vã în grupuri mai mici de Echipe de
Conducere. Pregãteºte-i pe liderii mai maturi sã conducã un nou grup. O
altã opþiune este sã conduci tu însuþi fiecare grup de conducere, în momente
diferite din sãptãmânã.
4. Ce fac dacã cineva nu îºi respectã angajamentul faþã de Echipa de
conducere?
O modalitate de a elimina în cea mai mare parte aceastã problemã este sã
faci o treabã bunã la început – recrutând oamenii individual, conducând
excelent tabãra pentru captarea viziunii ºi descriind în detaliu
„Angajamentul personal” din manualul Conducere. Dacã o persoanã din
grup sau dacã tot grupul are probleme în domeniul dedicãrii, fii sincer. În
afara grupului, întreabã persoana respectivã care este problema. Deseori
aceste persoane se confruntã cu o problemã în viaþa lor personalã, lucru
care îi face sã-ºi piardã entuziasmul sau concentrarea. Ajutã-i în problema
aceea. Poate cã omul respectiv a cãzut în rutinã spiritualã. Ajutã-l sã
înþeleagã care sunt cauzele ºi cum sã revinã pe calea bunã. Poate cã a intrat
în grup ºi a realizat cã nu-i place sã lucreze cu tinerii. Lasã-l sã pãrãseascã
grupul. De obicei, când oamenii nu-ºi fac treaba, acest lucru are foarte
puþin de-a face cu sarcinile care li se dau. Adesea problema este una de
naturã personalã. Ca ºi lider, ajutã-i sã depãºeascã aceste probleme.
Implicarea ta personalã în vieþile lor îi va ajuta sã „treacã greul” pentru a
putea continua.
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5. Ce trebuie sã fac dacã se oferã voluntarã o persoanã care nu lucreazã bine
cu tinerii?
Dacã o persoanã este chematã la lucrarea cu tineretul ºi se oferã voluntarã,
atunci gãseºte-i un loc în lucrare. În contextul Echipei de Conducere vei
avea oportunitatea de a observa persoana respectivã, chemarea, darurile
spirituale, deprinderile ºi abilitãþile sale relaþionale. Gãseºte-i un loc în care
sã poatã ajuta cel mai bine. S-ar putea sã se afle într-un loc care nu i se
potriveºte. Poate conduce lecþiile de ºcoala duminicalã, când, de fapt, ceea ce
îi place cu adevãrat este producþia video. Plaseazã persoana într-un loc în
care sã-ºi poatã folosi cel mai bine abilitãþile. Dacã problema este una de
atitudine, atunci lucrurile stau cu totul altfel. Uneori oamenii încearcã
diferite jocuri de culise sau sã te manipuleze. În acest caz, discutã problema
cu conducerea bisericii ºi apoi rezolvã problema în mod biblic. Dacã
persoana se comportã ca un „peºte scos din apã” când vine vorba de tineri,
cãlãuzeºte-o cu blândeþe sã se implice într-o altã lucrare a bisericii, în afara
lucrãrii cu tineretul. În esenþã, slujba ta este sã ajuþi persoana respectivã
sã-ºi gãseascã locul potrivit în Trupul lui Hristos.

Ucenicizeazã tineri
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1. Cine trebuie sã conducã un grup de ucenicie?
Modul în care vei rãspunde la aceastã întrebare va afecta semnificativ
motivaþia ºi profunzimea lucrãrii tale cu tinerii. Rãspunde cu atenþie la ea,
þinând cont de caracterul unic al situaþiei în care te gãseºti. În primul rând,
stabileºte pentru tine însuþi cã oamenii din Echipa de Conducere sunt cei
care trebuie sã conducã grupurile. Este logic, întrucât liderii tãi
experimenteazã un „grup de ucenicie” în fiecare sãptãmânã în cadrul
întâlnirii Echipei de Conducere. Ei sunt cei care vor ºti cum sã creeze un
mediu propice pentru creºtere. În al doilea rând, nu insista ca toþi cei din
Echipa de Conducere sã conducã un grup de ucenicie. S-ar putea ca nu
aceasta sã fie chemarea lor în lucrarea de tineret. Poþi sã-i încurajezi sã
conducã un astfel de grup ºi sã le ceri celor calificaþi ºi interesaþi sã o facã. În
al treilea rând, începe cu paºi mici. Începe cu unul sau douã grupuri – poate
un grup de bãieþi ºi unul de fete. Poþi conduce chiar tu unul dintre acestea
ºi astfel sã stabileºti ritmul pentru mai târziu, pentru Echipa de Conducere.
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De asemenea, pe aceastã cale vei avea timp sã decizi cum vrei sã-þi
structurezi lucrarea de ucenicizare pentru a implica un numãr mai mare de
tineri. Foloseºte acest timp pentru a decide care vor fi liderii tãi. În al
patrulea rând, continuã sã formezi lideri pentru grupuri viitoare de
ucenicie. Pe mãsurã ce oamenii trec prin procesul Echipei de Conducere,
încurajeazã-i sã ucenicizeze tineri. Dã-le un grup ºi ajutã-i sã demareze.
Folosind aceastã abordare vei dezvolta un grup din ce în ce mai larg de
tineri care se maturizeazã în Hristos ºi care au o pasiune pentru El. Aceºti
tineri ucenicizaþi vor reprezenta inima lucrãrii tale. Mai târziu, ei vor
uceniciza la rândul lor alþi tineri.
2. Cum îi pot provoca pe tineri sã se implice într-un grup de ucenicie?
Vei vrea ca tinerii care Îl doresc pe Isus sã se implice într-un grup de
ucenicie. Acest lucru nu înseamnã cã trebuie sã fie maturi atunci când încep.
De fapt, unii dintre tinerii la care te aºtepþi cel mai puþin vor rãspunde la
provocarea ta. Acceptã-l pe fiecare aºa cum este, apoi ajutã-l sã devinã ceea
ce trebuie sã fie. Modul în care îi vei provoca pe tineri este important.
• Prezintã oportunitatea înaintea întregului grup de tineri, apoi
continuã cu întâlniri individuale. Este posibil ca unii tineri despre care
crezi cã au potenþial sã nu rãspundã provocãrii publice. Mergi la ei în
mod individual ºi provoacã-i.
• Pune-le în faþã costul, trecând în revistã „Angajamentul Personal” de
la începutul cãrþii Pe urmele lui Isus.
• Prezintã-le beneficiile ºi dã-le exemple din propria ta viaþã sau din
vieþile altor tineri care au fost ucenicizaþi.
• Treci în revistã angajamentele în prima întâlnire de grup (ºi la orice
alte întâlniri preliminare), pentru a sublinia seriozitatea acestui
angajament. Întreabã fiecare persoanã în mod individual dacã a
înþeles ce anume presupune acest proces.
• Cere-le sã semneze „Angajamentul personal”. Cere-le apoi sã-ºi dea
unul celuilalt cãrþile, pentru ca fiecare sã semneze pe cartea celorlalþi.
Astfel se realizeazã un climat de dare de socotealã. Dacã ai un grup de
liceeni, care nu sunt încã majori, cere pãrinþilor sã semneze ºi ei în
carte, de vreme ce ei rãspund pentru tineri.
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3. Ce se întâmplã dacã tinerii nu-ºi fac lecþiile?
Dacã urmezi paºii corecþi pentru a-i provoca pe tineri, mare parte din
aceastã problemã va fi rezolvatã (vezi întrebarea 2). Însã dacã nu se întâmplã
aºa, poþi sã-þi motivezi tinerii pe alte cãi. Eficienþa acestor cãi depinde de
relaþia personalã pe care o ai cu tinerii respectivi. Este uimitor cum timpul
pe care îl petreci cu ei în afara cadrului formal de grup va afecta motivaþia
lor de a fi implicaþi în activitatea grupului ºi de a-ºi face lecþiile.
1. Sunã-i în fiecare sãptãmânã cu douã sau trei zile înainte de întâlnire.
Întreabã-i ce mai fac ºi reaminteºte-le de lecþii. Acest lucru va întãri
relaþia cu ei ºi le va reaminti ce aºtepþi de la ei.
2. Stabiliþi un sistem prietenesc de dare de socotealã. Au responsabilitatea de a se ajuta unul pe celãlalt. Un tânãr mai puternic motivat
îl poate ajuta pe unul mai puþin motivat.
3. Dacã unul se confruntã cu probleme, fii tu însuþi partenerul lui ºi
îndepliniþi sarcinile împreunã.
4. Dacã tot grupul are probleme, discutã cu ei deschis. Fii cinstit în
privinþa lucrurilor cu care se confruntã. Gãsiþi împreunã soluþii.
Indiferent ce faci, rãmâi lângã ei. Nu le lãsa impresia cã îi vei lãsa baltã
pentru cã nu îºi îndeplinesc sarcinile.
5. Ajutã-i sã punã în practicã ceea ce învaþã. Tinerii sunt atât de puþin
provocaþi ºi atât de supraeducaþi, încât s-ar putea ca lucrul de care au
nevoie sã fie un loc în care sã punã în practicã ceea ce învaþã. Ia-i cu
tine pentru a-L împãrtãºi pe Hristos cu unul din prietenii lor, sau
pentru a merge la o casã de copii, dupã fiecare întâlnire de grup.
Indiferent ce veþi face, nu accentua ideea cã a-L urma pe Isus este ceva
plictisitor!
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4. Pot sã pun bãieþi ºi fete în acelaºi grup?
Nu, decât datã este absolut necesar. De-a lungul anilor am descoperit cã
este mai bine sã þii sexele separate. Nu are nimic de-a face cu legalismul sau
cu vechea regulã „accesul fetelor/bãieþilor interzis”. Biblia ne dã cãlãuzire în
aceastã problemã, când ne spune cã bãrbaþii mai în vârstã trebuie sã îi
înveþe pe cei mai tineri, iar femeile mai în vârstã pe cele mai tinere (Tit 2:18). Existã douã motive practice pentru care acest lucru funcþioneazã cel mai
bine aºa:
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1. Când ai grupe mixte, e posibil ca unii sã se înscrie în grupul de
ucenicie pentru a putea fi împreunã cu prietenul/prietena, ºi nu
pentru cã vor sã-L cunoascã mai bine pe Isus.
2. În grupele de ucenicie sunt aduse în discuþie probleme pe care tinerii
vor sã le discute, cum ar fi sexul ºi masturbarea. Într-un grup mixt este
dificil sã discuþi aceste aspecte. Grupurile separate permit discuþii mai
profunde ºi mai oneste.
5. Tinerii mei stãpânesc cunoºtinþele de bazã. Pot sã sar peste cãrþile „Paºi
spre maturitate”? Chiar trebuie sã parcurg toate cãrþile în ordine?
De multe ori liderii de tineret cred cã tinerii lor ºtiu mai multe decât ºtiu
aceºtia de fapt, sau cã sunt mai maturi decât sunt de fapt. Chiar dacã au
parcurs materialul de bazã, acest lucru nu înseamnã neapãrat cã îl ºi pun în
practicã. Mai mult, este important sã nu sãrim peste cãrþi pentru cã mai
târziu îi vei provoca sã ucenicizeze tineri mai mici decât ei. Dacã ei nu au
parcurs materialul, nu vor ºti cum sã conducã un grup. Cel mai bine este sã
parcurgeþi cãrþile în ordine, pentru cã ele au fost scrise ca un material
progresiv, ducându-i pe tineri de la mântuire în „Pe urmele lui Isus”, la
dobândirea abilitãþilor necesare pentru a sluji altora în „Creºtere spiritualã”.
Însã dacã vrei sã accentuezi ceva în mod special, poþi sã schimbi ordinea. De
exemplu, dacã faceþi o cãlãtorie misionarã ºi vrei sã-i înveþi pe tinerii tãi
sã-ºi împãrtãºeascã credinþa, poþi folosi cartea „Împãrtãºirea credinþei”, chiar
dacã nu este cartea care ar urma pentru voi.

Penetreazã cultura tinerilor
1. Ce sã fac dacã ºcolile nu acceptã persoane din afara lor?
În toatã America se ºtie cã este imposibil sã intri în ºcoli. Adevãrul este cã,
dacã ai o abordare corectã, nu cred cã existã vreo ºcoalã care sã te împiedice
sã intri. Adesea lucrãtorii de tineret folosesc acest lucru ca o scuzã pentru a
nu intra în ºcoli. Viziunea lucrãrii de tineret, conceputã aºa cum trebuie, va
exprima dorinþa de a pune bazele unei lucrãri în fiecare ºcoalã din
comunitatea ta.
Pentru a da la o parte barierele într-o ºcoalã închisã:
1. Roagã-te ºi apoi roagã-te din nou. Acesta este cel mai important punct
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de acþiune. De-a lungul anilor, multe ºcoli care au fost închise s-au
deschis prin rugãciune. Rugãciunea persistentã poate schimba
lucrurile. Reach Out Youth Solutions poate sã te ajute cu strategii
specifice de rugãciune.
2. Întâlneºte-te cu directorul ºi dezvoltã aceastã relaþie esenþialã.
3. Cautã sã întâmpini o nevoie. Descoperã un domeniu în care ºcoala are
nevoie de ajutor ºi mobilizeazã resursele lucrãrii ºi ale bisericii tale
pentru a veni în întâmpinarea acelei nevoi.
4. Cautã sã intri în parteneriat cu o altã organizaþie. De multe ori o altã
organizaþie de tineret este deja la lucru în ºcoalã. Dacã nu aºa stau
lucrurile, gândeºte-te sã înfiinþezi o astfel de organizaþie. De multe ori
acest lucru îþi va permite accesul în ºcoalã atunci când nu poþi sã intri
prin bisericã.
Vezi secþiunea Pãtrunde în ºcoalã pentru mai mult ajutor la toate aceste
puncte.
2. Cum îmi implic Echipa de Conducere în ºcoalã?
Unii membri ai Echipei de Conducere vor fi entuziasmaþi sã meargã, în timp
ce alþii vor tremura de fricã. Oricum ar sta lucrurile, toþi trebuie sã se implice
într-un fel sau altul în lucrarea cu tinerii din afara bisericii, chiar dacã nu au
decât o orã pe sãptãmânã de dat. Ia-i pe cei mai entuziaºti ºi du-i cu tine în
ºcoala în care lucrezi, pentru a-i pregãti. O datã ce sunt pregãtiþi, ajutã-i sã
punã bazele unei lucrãri într-o altã ºcoalã. Una dintre cele mai bune resurse
pentru lucrarea în ºcoli sunt tinerii studenþi. Folosind timpul lor liber ºi
avantajul vârstei apropiate de cea a tinerilor liceeni, organizeazã-i în echipe
pentru a clãdi relaþii cu tinerii din fiecare ºcoalã din comunitatea ta. Un
întreg capitol este dedicat acestui aspect în secþiunea Pãtrunde în ºcoalã.
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3. Ce drepturi am în ºcoalã?
Nici unul. Zero. Nimic. Tinerii au numeroase drepturi, iar profesorii au
drepturi limitate. Dacã eºti pãrintele unui tânãr din acea ºcoalã, atunci ai
acelaºi drepturi ca ºi alþi pãrinþi. Însã în calitate de lucrãtor de tineret al unei
biserici locale nu ai nici un drept. Din acest motiv este foarte important sã-þi
stabileºti dinainte modul de abordare, hotãrând sã urmezi „calea slujirii” ºi
nu „calea drepturilor”. În loc sã mergi la ºcoalã ºi sã ceri timp pentru un
studiu biblic, un club sau oportunitãþi de a vorbi în clase ºi la diverse adunãri
ale tinerilor, clãdeºte relaþii cu directorul ºi cu corpul profesoral ºi apoi
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decide cum poþi sluji nevoile din ºcoala respectivã. Astfel vei stabili o relaþie
pozitivã pe termen lung cu ºcoala, relaþie care îþi va permite sã slujeºti
tinerilor de acolo ani la rând.
4. Ce se întâmplã dacã am mai multe ºcoli în zona mea?
Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Cu cât ai mai multe ºcoli în zona ta, cu
atât este mai mare potenþialul lucrãrii tale de a influenþa mai mulþi tineri.
Gândeºte-te la numãrul mare de ºcoli ca la un lucru pozitiv, nu negativ.
Pornind de la perspectiva pozitivã, ce anume vei face pentru a le aborda?
1. În calitate de lider, demareazã o lucrare eficientã într-o ºcoalã.
2. Foloseºte acea ºcoalã ca teren de antrenament pentru a-þi instrui
Echipa de Lideri sã îi abordeze pe tinerii din ºcoli.
3. Formeazã echipe pe ºcoli, folosind tinerii studenþi din Echipa ta de
Lideri care vãd ºcoala ca ºi lucrarea lor. Începe o lucrare într-o altã
ºcoalã doar atunci când ai lideri suficienþi pentru a face acest lucru în
mod eficient.
4. Cere fiecãrei echipe sã-i mobilizeze pe tinerii creºtini sã-ºi influenþeze
prietenii pentru Hristos. Cartea Cum sã-þi câºtigi ºcoala pentru Hristos îþi
va oferi resursele necesare pentru a face acest lucru.
5. Nu te gândi cã trebuie sã atingi fiecare ºcoalã tu însuþi sau prin biserica
ta. Cautã sã stabileºti relaþii ºi sã cooperezi cu alte organizaþii creºtine
care lucreazã în ºcoli ºi cu alte biserici, da, chiar ºi cu alte
denominaþiuni, pentru a te asigura cã fiecare tânãr din ºcolile din
comunitatea în care trãieºti are o oportunitate de a-L cunoaºte ºi de a-L
urma pe Isus Hristos.
5. Ce se întâmplã dacã biserica mea nu îmi dã voie sã merg într-o ºcoalã?
Rãspunsul la aceastã întrebare este dificil, deoarece existã foarte multe
elemente care pot determina un pãstor ºi conducerea bisericii sã descurajeze
lucrarea din ºcoli. Presupunând cã nu se fac jocuri de culise ºi cã nu existã
nici un conflict între tine ºi conducere, trebuie sã descoperi motivul pentru
care ei nu vor sã mergi. S-ar putea ca ei sã ºtie un lucru pe care tu nu-l
cunoºti despre situaþia respectivã. Poate cã Dumnezeu îi foloseºte pentru cã
momentul nu este potrivit. Însã, dacã descoperi o diferenþã în filozofie ºi
viziune legatã de faptul cã autoritãþile care sunt peste tine nu sunt interesate
sã atragã tineri pentru Hristos sau sã aibã „acel gen de tineri în bisericã,”
atunci ai o problemã serioasã.
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Pentru a rezolva problema:
1. Roagã-te pentru cãlãuzire ºi înþelepciune de la Dumnezeu.
2. Asigurã-te cã cei din conducere înþeleg viziunea ta, indiferent dacã
sunt sau nu de acord cu ea. Formuleazã-þi viziunea în scris.
3. Fã un apel la mai marii tãi în legãturã cu aceastã problemã. Roagã-i
sã-ºi reconsidere poziþia.
4. Realizeazã faptul cã „dacã doi nu se înþeleg, nu pot merge împreunã”.
Nu poþi face mai mult de atât, dacã ei nu sunt de acord. La acest punct
va trebui sã te gândeºti sã te îndrepþi spre o altã lucrare. Sã sperãm cã,
în timp, vei putea sã le comunici dorinþa inimii tale ºi cã Domnul îþi va
da libertatea de a atrage fiecare tânãr din fiecare ºcoalã la Isus Hristos.

Creeazã oportunitãþi de evanghelizare
1. Ce se întâmplã dacã nu avem talentul, banii sau oamenii necesari pentru a
crea o oportunitate de evanghelizare?
Ca ºi Isus atunci când a înmulþit cele cinci pâini ºi cei doi peºti, dacã Îi oferi
lui Dumnezeu prin credinþã ceea ce ai, El va înmulþi ºi va produce ceva cu
mult mai mãreþ decât îþi poþi tu imagina. Pentru ca Dumnezeu sã-þi
înmulþeascã resursele, fã urmãtorii paºi de acþiune.
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1. Roagã-te cu stãruinþã.
2. Fã paºii schiþaþi la întrebarea 2 ºi pregãteºte-te pentru o oportunitate
evanghelisticã.
3. Recruteazã oameni care sã lucreze cu tine prin Echipa de Conducere.
Poþi de fapt sã recrutezi oameni a cãror preocupare centralã sã fie
oportunitãþile de evanghelizare.
4. Recruteazã oameni talentaþi din comunitatea ta sau de la o altã
bisericã dispuºi sã te ajute. Asigurã-te cã ei împãrtãºesc scopurile tale.
5. Fã rost în mod creativ de bani, cerând grupului tãu de tineret sã
realizeze strângeri de fonduri, sau mergând la conducerea bisericii tale
ºi cerându-le lor fonduri.
6. Înþelege, de asemenea, cã poþi folosi evenimentele organizate de alþii
pentru evanghelizare ºi cã poþi sã intri în parteneriat cu alte biserici
pentru a pregãti un eveniment.
Indiferent care sunt resursele tale, dupã ce te-ai rugat, ai convins
conducerea bisericii sã sprijine lucrarea ºi ai instruit liderii ºi tinerii, pãºeºte
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prin credinþã ºi lasã ca Domnul sã împlineascã nevoile „nespus mai mult
decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20).
2. Ce trebuie sã fac ca sã mã pregãtesc pentru o oportunitate evanghelisticã
de calitate ºi creativã?
Aceastã întrebare este atât de importantã încât au fost necesare primele 76
de pagini din cartea The Magnet Effect pentru a rãspunde la ea! Aceastã carte
îþi va arãta cum sã-þi elaborezi declaraþia de misiune pentru lucrarea de
tineret, cum sã stabileºti o strategie biblicã pentru lucrarea de tineret, cum sã
înfrângi rezistenþa tinerilor la Evanghelie prin rugãciune, ºi cum sã-þi
convingi conducerea bisericii, Echipa de Lideri ºi tinerii sã te sprijine. Deºi
procesul s-ar putea sã ia mai mult timp decât ai crezut iniþial, meritã sã
aºtepþi pentru a-l realiza aºa cum trebuie. Aminteºte-þi cã nu aºtepþi niºte
rezultate superficiale pe termen scurt, ci rod pe termen lung.
3. Cum îi fac pe tinerii necredincioºi sã vinã?
Biserica ce se concentreazã pe atragerea tinerilor necreºtini va câºtiga cursa
în aceastã generaþie. De fapt, biserica ce nu o va face va rãmâne abandonatã
în praf. Pentru a-i atrage pe tineri într-un eveniment evanghelistic, trebuie
sã ai o relaþie cu ei. Acest lucru înseamnã cã pãtrunderea în ºcoli devine un
element crucial pentru succesul evanghelizãrii. Tinerii nu vor fi atraºi de
strãlucirea programului, ci vor veni pentru cã au prieteni care îi aduc. Ca sã
se întâmple acest lucru, trebuie sã-þi propui sã îþi îndrepþi atenþia asupra
tinerilor nemântuiþi. Aceºtia nu vor veni întâmplãtor. Liderii ºi tinerii tãi
trebuie sã aibã o dorinþã arzãtoare de a-ºi aduce prietenii. Când se întâmplã
acest lucru, tinerii necredincioºi vor veni. Dacã vrei sã vinã mai mult decât
o singurã datã, atunci trebuie sã creezi un program care sã nu conþinã
„termeni bisericeºti” ºi sã fie relevant pentru nevoile unor tineri seculari.
Aceasta înseamnã sã realizezi un program cu excelenþã. The Magnet Effect te
va îndruma în acest proces.
4. Trebuie sã pregãtesc în fiecare sãptãmânã un eveniment evanghelistic care
sã prezinte Evanghelia?
Începe încet. Pentru început pregãteºte un eveniment special evanghelistic
o datã pe trimestru. Apoi, pe mãsurã ce liderii ºi tinerii se înmulþesc, poþi sã
realizezi unul în fiecare lunã, apoi în fiecare sãptãmânã. Consecvenþa este
cheia, pentru cã te ajutã pe tine, pe liderii ºi pe tinerii tãi sã ºtiþi cã în mod
regulat va avea loc o evanghelizare. În ce priveºte prezentarea Evangheliei
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în fiecare sãptãmânã, rãspunsul este DA. Însã acest lucru nu înseamnã cã vei
prezenta exact acelaºi mesaj evanghelistic în fiecare sãptãmânã. Folosindu-þi
creativitatea, pregãteºte evenimentul evanghelistic în aºa fel încât sã se
identifice cu nevoile tinerilor ºi apoi aplicã mesajul Evangheliei la acele
nevoi. Pentru aceasta vezi capitolele referitoare la planificarea programului
din The Magnet Effect. Ele te vor ajuta sã-þi elaborezi programul în aºa fel
încât sã comunici mesajul lui Hristos cu maximã creativitate ºi eficienþã.
5. Cum este cel mai bine – sã organizez evenimentul evanghelistic la noi la
bisericã, sau într-un loc neutru?
Regula de bazã este sã faci tot ce poþi ca sã dai la o parte cât mai multe
bariere care îi împiedicã pe tineri sã-L vadã pe Hristos. Þinând cont de acest
lucru, va trebui sã te uiþi la spaþiul de care dispui ºi la alte opþiuni de spaþiu
în comunitatea din care faci parte, apoi sã decizi unde le va fi cel mai uºor
tinerilor necredincioºi sã vinã. Costul, eforturile de amenajare ºi demontare,
distanþa ºi modul în care este perceputã facilitatea respectivã în comunitate
îþi vor influenþa decizia. Una dintre cele mai bune modalitãþi de a lua o
hotãrâre este sã faci un sondaj între tinerii tãi ºi între tinerii din ºcoalã
pentru a descoperi care anume este spaþiul cel mai atrãgãtor pentru ei.
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