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Un exerciţiu de grup 

David Watson pune o imagine pe ecran. "Vreau să aruncăm o privire la această 
imagine." După câteva secunde, el a stins ecranul. "Acum, descrieţi imaginea."

Oamenii au numit diferite lucruri pe care şi-i le-au adus aminte. David i-a lăsat să 
continue, până când au început să repete lucruri pe care alţii le-au spus deja. El a pus 
imaginea din nou pe ecran. "Ar fi putut unul dintre voi să-şi amintească totul din această 
imagine?" Audienţa a spus "Nu". "Totuşi, împreună, aţi reuşit să vă amintiţi majoritatea 
detaliilor din această imagine. Acum, că aţi auzit lista fiecaruia cu ce a scris, sunt sigur că şi 
voi v-aţi amintit mult mai multe lucruri din imgine, decât  înainte de a vorbi despre asta."

David a privit în jurul camerei:"Memoria de grup este mai bună decât memoria 
individuală. Şi, pentru că grupurile repetă ce şi-au amintit, memoria lor colectivă devine 
memorie individuală. Acesta este unul dintre  motivele de grup, şi procesul de grup, sunt 
esențiale pentru pornirea mişcărilor."

Prestații de grupuri

Grupurile şi procesul de grup, sunt un element cheie din strategia noastră de a planta 
evanghelia peste tot în lume. Când spun "element cheie" vreau să spun, "strategia noastră ar 
da greş mizerabil în cazul în care grupurile şi procesul de grup, nu ar face parte din ea." 
Subaprecierea puterii de grupuri, şi a importanţei procesului de grup, este una dintre cele mai 
mari greşeli pe care un plantator de evanghelia le poate face.

Există mai multe motive pentru care grupurile sunt atât de puternice:

Grupurile reţin mai mult decât un singur individ. Aşa cum David a demonstrat prin exerciţiul 
cu imaginea, un grup de persoane îşi pot aminti mai mult, şi mai precis, decât o singură 
persoană. Aşa cum grupurile îşi amintesc lucruri împreună, memoria de grup devine memoria 
fiecărei persoane din grup.

Grupurile învăţa mai repede decât un individ. Grupurile necesită mai puţină repetiţie a 
faptelor și principiilor înainte de a le putea aminti colectiv. Aşa cum am mai spus, procesul de 
reculegere a grupului face ca memoria de grup să devină memorie individuală. Prin urmare, 
procesul de învăţare este accelerat în grupuri, atunci când permiteţi procesului de grup să aibă 
loc.

Grupurile comunică informaţiile mai repede decât un individ. Deoarece grupurile îşi 
amintesc mai mult şi învaţă mai repede, persoanele din cadrul grupului ajung rapid la un 
punct în  care pot transmite ceea ce ştiu şi altora. Fiindcă respectiva persoană a fost învăţată 
în cadrul procesului de grup, în mod natural utilizează acelaşi proces pentru a învăţa noi 
grupuri: în propriile lor reţele sau în reţelele vecine.

Grupurile transmit informaţiile mai des decât un singur individ. Din moment ce membrii 
unui grup corect condus ajung la un punct de comunicare foarte rapid, ei pot transmite 
informaţiile mai des. Ei ştiu cum să planteze ceea ce au învăţat în grupurile din cadrul 
reţelelor lor sau în reţelele vecine, deci în mod individual, membrii grupului reuşesc prin ei 



înşişi să transmită informaţia şi în interiorul altor grupuri. Acest lucru le permite membrilor 
grupului să comunice cu mai multe persoane, decât dacă s-ar concentra pe indivizi.

Grupurile sunt o protecţie împotriva conducerii nepotrivite şi a  ereziei de grup.Atunci când 
autoritatea Bibliei şi a Duhului Sfânt face parte din grupul ADN şi din procesul de grup, 
grupurile se pot proteja împotriva conduceii nepotrivite. Grupurile care evaluează ceea ce 
liderii spun conform Bibliei ar putea stopa uşor acţiunile liderilor care încearcă implementeze 
doctrine şi metode practice ce sunt extra biblice sau nebiblice. Prin urmare, efectele unei 
conduceri nepotrivite sunt reduse, liderii răi sunt eliminaţi şi erezia este evitată.

Grupuri corecte în sine. Acesta este motivul pentru care grupurile mature din punct de vedere 
spiritual protejează împotriva conducerii nepotrivite şi a ereziei. Membrii grupului înţeleag 
ceea ce citesc din Biblie şi se corectează reciproc atunci când cineva introduce o interpretare 
sau o aplicaţie a Bibliei care nu este evidentă în pasajul respectiv.

Grupurile menţin indivizii responsabili. Dacă plantaţi evanghelia în reţele şi grupuri stabilite, 
membrii grupului se pot cunoaşte reciproc destul pentru a se putea trage la răspundere unii pe 
alţii. În cazul în care un membru al grupului nu se supune Bibliei, grupul îşi poate da seama 
destul de repede de neascultarea lui. Grupurile mature spiritual iau seama la această 
neascultarea şi ajută membrul nesupus în pocăinţă şi refacere spirituală.

Dezvoltarea grupurilor

Când introduceţi grupurile existente în reţele, reduceţi multe bariere culturale care 
încetinesc (sau opresc) procesul de grup. Familiile au structuri de autoritate existente. 
Grupurile bine stabilite au deja lideri şi adepţi. Acestea fiind spuse, grupurile trebuie să ia 
parte în procesul de maturizare spirituală. Cu alte cuvinte, ei trebuie să fie învăţaţi cum să 
studieze Biblia împreună, cum să descopere ce spune Dumnezeu prin Cuvântul Său, cum să-
şi schimbe viaţa pentru a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu şi cum să discute  pasaje din 
Biblie cu prietenii şi familia. Grupurile nu fac aceste lucruri natural; ei trebuie să fie învăţaţi 
din ele, astfel încât să se desfăşoare în mod natural ca şi respiraţia.

Utilizarea grupurilor existente. Am discutat deja, în mare, beneficiile de a angaja grupurile 
existente reţele, decât să începi grupuri care sunt alcătuite din oameni din diferite reţele. 

Stabilirea ADN-ului dinainte. Grupurile stabilesc obiceiurile și ADN pentru întâlniri foarte 
repede – de la adunarea a treia sau a patra. Grupurile opun rezistenţă când vine vorba să 
schimbe ceva, după ce şi-au stabilit modelul pentru întâlnire. În consecință, ADN-ul grupului 
trebuie stabilitde la prima întâlnire cu grupul.

Stabilirea ADN-ului prin acţiune. Nu poţi spune oamenilor ce ADN au nevoie. Trebuie să le 
dai lucruri de făcut, sau să se gândească la lucruri într-un mod ce-i va conduce să-şi 
construiască deprinderi. Aceste deprinderi devin ADN. Dacă vă stabiliţi ADN-ul bine – prin 
acţiune, şi nu prin instrucţiuni – grupurile vor comunica ADN-ul în mod natural în reţelele lor 
şi în reţelele de suprapunere. Vom vorbi mai mult despre asta în secţiunea Procesul de grup.

Stabilirea ADN-ului prin repetiţie. Grupul ADN este produsul a ceea ce faceţi în mod repetat. 
Nu puteţi face ceva o dată sau de două ori şi să vă aşteptaţi să devină ADN.
Să vedem cum arată acest lucru.



De ce ADN aveţi nevoie pentru multiplicarea grupurilor?

În decembrie 2009, am călătorit împreună cu David Watson în Honduras. Un misionar 
a participat la câteva dintre training-urile noastre şi a lucrat din greu pentru a le pune în 
aplicare în Honduras. Dar după un an de încercări, acest misionar a fost gata să declare că 
metotologia Mişcării de Plantare de Biserici nu ar putea da rezultate în Honduras. După o 
săptămână petrecută împreună cu echipa sa – aproape toţi Hondurans – am realizat că 
misionarul a adaptat întâlnirea Studiul de Descoperire a Bibliei . În consecință, grupurile pe 
care le-a început au omis câteva elemente din studiu – elemente importante ale ADN-ului 
pentru multiplicare – şi nu au fost reproduse.

Mai mulți membrii din echipa misionarului nu au vrut să facă modificările necesare. 
A pierdut toţi membrii echipei în afară de şase. De asemenea, i-am spus misionarului că 
membrii echipei sale trebuie să lucreze în perechi, în loc să meargă prin sate individual. În loc 
ca 14 persoane individuale să călătorească în 14 locuri, acest misionar avea acum trei echipe 
a câte două persoane. Ele ar putea să lucreze doar  în trei zone odata. Misionarul a crezut că 
suntem nebuni, dar el şi restul membrilor echipei sale au respectat procesul.

În anul următor, au început 300 de grupuri de Studiu de Descoperire a Bibliei. Mulţi 
erau a treia generaţie de grupuri – un grup care a început un grup care a început un grup (a 
treia generație).

Există un minim de ADN necesar grupurilor pentru a transmite generaţiei următoare. 
Haideţi să aruncăm o privire la fiecare element.

Rugăciune. Nu numai că rugăciunea este un element esențial al mişcărilor, dar ea este 
elementul cheie pentru grupuri. La prima întâlnire, am încorporat rugăciunea în procesul de 
grup. Amintiţi-vă, că nu cerem niciodată oamenilor pierduţi să-ţi plece capul şi mâinile. Noi 
nu explicam ce este rugăciunea. Noi nu avem o prelegere despre aceasta ca fiind o parte 
importantă a grupului ADN. În schimb, punem o simplă întrebare:"Pentru ce eşti 
recunoscător astăzi?" Fiecare persoană din grupul împărtăşeşte răspunsul. Mai târziu, după ce 
aleg să-l urmeze pe Cristos, spunem:"Îţi aminteşti cum începem fiecare întâlnire cu 
întrebarea:" Pentru ce eşti recunoscător astăzi?". Acum, ca urmaşi ai lui Cristos, îi vom vorbi 
lui Dumnezeu în acelaţi fel. Haideţi să-I spunem pentru ce Îi suntem recunoscători?"

Mijlocire. Toate mijlocirile sunt  rugăciune, dar nu toate rugăciunile sunt mijlociri. De aceea 
am separate mijlocirea şi rugăciune ca părţi ale ADN-ul grupurilor ce transmit. Mijlocirea 
implică comunicarea preocupărilor personale şi a frământărilor, precum şi ale celorlalţi. O 
simplă întrebare:"Ce lucruri te-au preocupat pe tine în săptămâna aceasta?" introduce acest 
element ADN grupurilor de oameni pierduţi. Din nou, fiecare persoană spune câte ceva. După 
ce grupul devine un grup de credincioşi botezaţi spunem:"În acelaşi fel în care ai împărtăşit 
celorlalţi lucruri ce te preocupau, acum poţi face acelaşi lucru cu Dumnezeu. Haideţi să 
facem asta acum."

Slujirea. David Watson defineşte slujirea astfel:"Dumnezeu foloseşte oamenii Lui pentru a 
răspunde la rugăciunile pentru cei pierduţi şi  cei mântuiţi." Ca orice grup – pierdut sau salvat 
– ce-şi împărtăşeşte nevoile, va fi un grup care va avea dorinţa de a face diferenţa. Singurul 
lucru de care toate grupurile au nevoie este un mic ghiont. Adresaţi întrebarea :"Aşa cum am 
împărtăşit lucrurile ce ne preocupau, este vreo cale prin care putem să ne ajutăm reciproc în 
săptămâna care urmează?" Continuaţi cu :"Ştii pe cineva în comunitatea ta care are nevoie de 
ajutorul nostru?" Implementaţi acest ADN  de la început şi nu va trebui să vă faceţi griji 



pentru cum să motivaţi grupul de a transforma comunitatea lor atunci când au devenit 
creştini.

Evanghelizare/Transmitere. Ştiaţi că oamenii pierduţi pot să evanghelizeze? Ei bine, ei pot să 
o facă, dacă le este  adresată într-un mod simplu. Evanghelizare, la bază, înseamnă să 
comunici adevărul lui Dumnezeu altcuiva. Când lucraţi cu oamenii pierduţi, ei nu stiu 
întreaga Biblie. Acest lucru este în regulă. Noi ne dorim ca ei să spună povestea pe care au 
auzit-o unei alte persoane care nu a fost în grup. Îi facem să înţeleagă acest lucru cu o simplă 
întrebare:"Pe cine ştii tu şi crezi că are nevoie să audă aceast mesaj săptămâna asta?”

În cazul în care acea persoană este interesată, decât să o aducem într-un grup deja 
existent, mai bine rugăm acea persoană pierdută să înceapă un grup împreună cu prietenii şi 
cu familia ei. Aşa că prima persoană pierdută cu experienţa studiului din primul ei grup, 
poate să comunice acelaşi studiu în grupul pe care l-au început cu prietenii ei.

Am avut grupuri, care au început alte patru grupuri chiar înainte ca primul grup să 
devină un grup de credincioşi botezaţi. La  câteva săptămâni după ce primul grup a fost 
botezat, celelalte grupuri au ajuns la un punct în care au ales să-l urmeze pe Cristos şi au fost 
botezate, de asemenea.

Ştiu că poate sună nebunesc. Rămâneţi cu mine şi la câteva din întrebările pe care ştiu 
că le aveţi acum veţi primi răspuns imediat.

Ascultare. Aşa cum am spus înainte, ascultarea este un element cheie al Mişcării de Plantare 
de Biserici. Ascultare trebuie să fie prezentă chiar şi la cel mai mic nivel de grup, chiar şi cu 
grupurile de oameni pierduţi. Acum, noi nu trebuie să ne uităm la grupurile de oameni 
pierduţi, şi să-i arătăm cu degetul şi să le spunem:"Tu trebuie să te supui acestui pasaj." În 
schimb îi întrebăm :"Dacă tu crezi că acest pasaj este de la Dumnezeu, de ce este nevoie să 
schimbi în viaţa ta?" Amintiţi-vă că ei nu cred în Dumnezeu încă, deci acel "Dacă" este total 
acceptabil.

Atunci când ei aleg să-L urmeze pe Cristos, puteţi reformula foarte uşor 
întrebarea :"De îndata ce  crezi că aceasta este de la Dumnezeu, ce ai de gând să schimbi în 
viaţa ta?" Pentru că li s-a pus întrebarea de-a lungul timpului, noii credincioşi nu se lupta cu 
ideea că trebui să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu; ci prin Cuvântul Lui, Dumnezeu 
aşteaptă ceva de la ei; prin Cuvântul Lui, Dumnezeu le cere să se schimbe.

Responsabilitate. Construirea responsabilităţii în grupul de ADN începe de la a doua şedinţă. 
Uita-te la grup şi întreabă :"Aţi spus că în săptămâna asta o să ajutaţi (completaţi spaţiul 
liber). Cum s-au desfăşurat lucrurile?" De asemenea, întreabă :"Mulţi dintre voi au identificat 
lucruri ce necesită o schimbare în viaţa voastră. Aţi făcut aceste modificări? Cum au decurs 
lucrurile?" Dacă nu au facut nimic în privinţa asta, încurajază-i să mai încerce încă o data şi 
să fie gata să împărtăşească data viitoare când vă veţi strânge împreună. Scoate în evidenţă 
faptul că este important pentru grup să sărbătorească realizările tuturor.

La început, acest lucru va surprinde pe toată lumea. Nu se vor aştepta. La a doua 
întâlnire, cu toate acestea, căteva lucruri vor fi gata. După întâlnirea a treia, toată lumea va şti 
la ce să se aştepte şi vor fi pregătiţi.

Evident, această practică continuă după ce toţi participanţii sunt botezaţi.

Închinare. Nu le poţi cere oamenilor pierduţi să se închine unui Dumnezeu în care nu cred. 
Nu ar trebui să-i forţezi să mintă punându-i să cânte melodii în care ei nu cred. Dar, acestea 
fiind spuse, plantarea seminţei de închinare în grupul de ADN este posibilă.

Atunci când ei vorbesc despre lucruri pentru care sunt recunoscători, va deveni 
închinare.



Atunci când ei vorbesc despre modificările pe care le-au făcut în vieţile lor ca răspuns 
la Biblie, atunci va deveni închinare.
 Când sărbătoresc diferența pe care au făcut-o în comunitatea lor, atunci va deveni 
închinare.

Închinarea adevărată nu ar trebui confundată cu cântecele de laudă. Închinarea este 
rezultatul relaţiei cu Dumnezeu. Cântând melodii de închinare este o expresie a bucurie pe 
care o aduce relaţia noastră cu Dumnezeu.

Da, în cele din urmă ei vor cânta cântece de laudă. ADN-ul închinării, cu toate 
acestea, este încorporat cu mult timp înainte de a începe ei să cânte.

Biblia. Biblia este centrul întâlnirii. Grupul citeşte Biblia, discută Biblia, pun în practică unii 
cu alţii ceea ce Biblia cere şi suntem încurajaţi să ne supunem Bibliei. Biblia nu ia locul doi 
dupa un învăţător. Biblia este învăţătorul.

Vom discuta mai mult despre aceasta în elementul următor al grupului ADN.

Descoperire. Când lucrăm cu oameni pierduţi, trebuie să evităm să ne luăm rolul de a le 
explica Biblia. Dacă o facem, vom deveni autoritari, în loc să lăsăm Biblia să devină 
autoritatea. Dacă noi devenim autoritatea, comunicarea mesajului biblic este limitată de 
capacitatea noastră de conducere şi de timp acordat învăţării fiecărui grup. Prin urmare, 
inversarea autorităţii Bibliei cu una ca fiind autoritatea profesorului, va impiedica grupurile 
să se multiplice aşa cum ar trebui.

Aceasta este o schimbare greu de făcut. Ne place să predăm. Se face să ne simţim 
bine. Ştim răspunsurile şi vrem să le împărtăşim cu ceilalţi.

Dar, dacă dorim să-i învăţăm pe oamenii ce ascultă de Biblie şi de Duhul Sfânt pentru 
a căuta răspunsuri la întrebările lor, nu putem să fim noi persoana-răspuns. Noi trebuie să-i 
ajutăm să descopere ceea ce Dumnezeu le spune prin Cuvântul Său.

Pentru a consolida această idee, îi numim coordonatori pe cei din afara care încep 
grupuri. Ei ajută în descoperire mai repede decat predarea. Rolul lor este de a pune întrebări 
care să-i facă pe oamenii pierduţi să examineze Biblia. După ce au citit un pasaj, ei 
întreabă:"Ce spune acest pasaj despre Dumnezeu?"şi "Ce ne spune acest pasaj despre 
umanitate (sau omenire)?" şi "Dacă ai crezut că acest lucru a fost de la Dumnezeu, ce ar 
trebuie să modifici în modul tău de viaţă?"

Procesul de descoperire este esenţială pentru multiplicare. Dacă grupurile nu învaţă să 
consulte Biblia şi să se bazeze pe Duhul Sfânt pentru a găsi răspunsul la întrebările lor, ei nu 
vor creşte aşa cum ar trebui şi nu vor reproduce mult, sau nu tot.

Corecţie de grup. Marea majoritate a grupurilor de lideri  şi a liderilor bisericii noastre nu au 
nici o pregătire biblică instituțională. Când oamenii aud asta, ei întreabă:"Ce crezi despre 
erezie? Cum vă păstraţi grupurile să nu o ia razna?" Aceasta este o mare întrebare. Ca lideri, 
noi ar trebui să punem această întrebare.

Mai întâi de toate, toate grupurile au tendinţa de a fi eretice la început. Ei nu ştiu totul 
despre Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt în procesul de a-L descoperi pe Dumnezeu care-i duce 
de la neascultare la ascultare, dar este imposibil pentru ei să ştie totul de la început. Cu cât 
grupul citeşte mai mult împreună, cu cât descoperă mai mult despre cum vrea Dumnezeu să 
se raporteze la El, vor deveni mai puţin eretice. Aceasta face parte din maturizarea spirituală. 

Dacă îi vom vedea că merg prea departe de Biblie, vom introduce imediat un nou 
pasaj şi îi vom conduce spre un pasaj din Studiul de Descoperire a Bibliei. (Observaţi că nu 
am spus "preda" sau "corecta". Duhul Sfânt va utiliza Biblia pentru a corecta comportamentul 
lor. Au nevoie doar să fie direcţionaţi spre un pasaj corect). După ce parcurg studiul 



suplimentar, o să-şi dea seama ce au de făcut. Mai important este, de fapt, ca ei să facă ceea 
ce ar trebui făcut.

În al doilea rând, trebuie să realizăm că de obicei erezia începe cu un lider foarte 
carismatic (mă refer la carismă, nu la denominaţie!), cu ceva educaţie, care predă grupului 
ceea ce Biblia spune şi ceea ce trebuie să facă pentru a o asculta. În aceste caz, grupurile 
accepta ceea ce liderul spune şi niciodată nu cercetează în contextul Bibliei.

Învăţăm grupurile să citească şi să examineze modul în care fiecare membru al 
grupului răspunde la pasajul din Biblie. Grupurile sunt învăţate să pună o simplă 
întrebare :"Unde vezi tu asta în acest pasaj?" Când cineva face o declaraţie ciudată, grupul 
adresează această întrebare. Când cineva adaugă în detaliu, atunci când repovesteşte pasajul, 
grupul pune această întrebare. Această întrebare îi forţează pe toţi membrii grupului să se 
concentreze asupra pasajului pe care-l au în mână şi să explice intuiţiile lor şi ascultarea.

Coordonatorul modelează corecţia de grup. De asemenea, modelează concentrarea 
asupra pasajului din faţa lor la momentul respectiv.

Preoţia credincioşilor. Credincioşii noi şi cei care nu ai devenit încă credincioşi trebuie să 
realizeze că nu există intermediari între ei şi Cristos. Trebuie să implementăm ADN-ul ce 
elimină barierele și intermedierile percepute. De aceea, Biblia trebuie să fie punctul central. 
De aceea, cei ce sunt necredincioşi, mai degraba coordonează, decât predau. De aceea, grupul 
este învăţat să se auto corecteze pe ce spune Biblia.

Da, liderii vor apărea. Ei trebuie să apară. Este natural. Dar conducerea este 
determinată prin funcţiile care definesc un rol. Liderii nu sunt o clasa spirituala diferită sau de 
un statut special. Dar dacă este ceva, atunci liderii sunt la un nivel superior de 
responsabilitate, dar responsabilitatea lor nu le dă un statut special.

Dacă ADN-ul  pentru preoţia credincioşilor nu este prezent, nu veţi avea niciodată o 
biserica. Procesul de formare spirituală trebuie să stabilească acest ADN.

Cum arată o întâlnire?

Se dă foarte multă explicaţie pentru ceva care este de fapt destul de simplu, dar foarte 
deliberat. Întrebarea este :"Cum arată atunci cînd acest lucru se desfăşoară  într-o întâlnire?" 
Avem mai jos  un simplu exemplu cu elementele ADN-ului în paranteze:

Întrebare: Pentru ce sunteţi recunoscător în săptămâna asta? (Rugăciune/închinare)

Întrebare: Ce frământări aţi avut săptămâna acesta? Ce  lucruri au nevoie de îmbunătăţire? 
(Mijlocirea)

Întrebare: Care sunt nevoile oamenilor din Comunitatea dumneavoastră? (Slujire)

Întrebare: Cum putem să ne ajutăm reciproc în nevoile exprimate? (Slujire)

Întrebare: Despre ce am vorbit săptămâna trecută? (Responsabilitate)

Întrebare: Ai schimbat ceva în modul tău de viaţă ca urmare a poveştii de săptămâna trecută? 
(Responsabilitate/ascultarea)

Întrebare: Ai avut ocazia să împărtăşeşti povestea cu [persoana X]? 
(Responsabilitate/închinare)



Întrebare: Am identificat mai multe nevoi săptămâna trecută şi am planificat să răspundem 
acestor nevoi. Cum a mers? (Responsabilitate/închinare)

Spune: Să vedem ce ne învaţă Biblia în această săptămână. Citiţi pasajul din săptămâna asta. 
(Biblie)

Cere cuiva să repovestească pasajul cu propriile cuvinte. Ca şi cum i-ar spune unui prieten 
care nu a fost acolo. (Responsabilitate/evanghelizare)

Întreabă grupul: Sunteţi de acord cu redarea lor? Există ceva ce ei nu trebuiau să adauge sau 
ceva ce au lăsat pe dinafară? Atâta timp cât grupul nu a omis un element cheie din pasaj, 
continuaţi. În cazul în care au omis ceva, mai citiţi-le încă o dată pasajul. Dacă cineva afirmă 
ceva care nu se află în pasaj, întrebaţi :"Unde aţi găsit (ceea ce au spus) în acest pasaj?" 
Recitiţi pasajul, dacă este necesar. (Preoţia credincioşilor/corecţie de grup)

Întrebare: Ce ne învaţă acest pasaj despre Dumnezeu? (Descoperire/Biblie/preoţia 
credincioşilor)

Întrebare: Ce ne învaţă acest pasaj despre umanitate? (Descoperire/Biblie/preoţia 
credincioşilor)

Întrebare: Dacă noi credem că acest pasaj este de la Dumnezeu, cum trebuie să ne schimbăm? 
(Descoperire/Biblie/ascultarea/preoţia credincioşilor)

Întrebare: Cine ai de gând să împărtăşeşti acest pasaj înainte de întâlnirea viitoare? 
(Evanghelizare/Transmitere)

Întrebare: Când doriţi să ne reîntâlnim? Aceasta este o întrebare practică. Niciodată nu vei 
convinge pe cineva să se angajeze la un studiu de 26 de săptămâni. Dar, le poţi da 
posibilitatea de a vă reîntâlni săptămâna viitoare. Dacă într-adevăr caută şi consideră că le 
este necesară întâlnirea, îţi vor spune că doresc să vă întâlniţi din nou.

Puteţi găsi lista cu pasaje din Biblie pe care le folosim pentru a conduce oamenii 
pierduţi într-o relaţie cu Cristos aici. 

Folosind grupuri pentru formare spirituală

Noi folosim modelul de mai sus pentru a-i conduce spiritual şi a-i instrui pe liderii 
noştri – în grupuri. Selectăm pasaje din Biblie ce se adresează asupra comportamentului pe 
care trebuie să îl aibă liderii noştrii (sau pe care trebuie să-l evite) sau lucrurile pe care ar 
trebuie să le facă (sau nu) ca lideri. Când instruim lideri, le cerem să completeze un Studiu pe 
Trei Coloane a pasajului biblic – ca şi grup sau ca temă înainte de a se întâlni.

Schiţă pentru Studiul pe Trei Coloane

Întoarceţi o coală de hârtie pe lung. Apoi împărţiţi foaia în trei coloane. Numiţi prima 
coloană "Biblia." Pe a doua "Cuvintele mele" și pe a treia "Voi face."

http://www.davidlwatson.org/2009/07/11/from-creation-to-christ-%E2%80%93-guided-discovery-bible-study-reference-list/


Biblia
Lungimea pasajului pe care îl alegeţi arată cât va dura studiul. Pasajele lungi necesită un timp 
de studiu mai lung. Acesta nu este un  lucru rău, dar ai nevoie să-l ţii minte. În general, 
încercearcă să păstraţi lungimea pasajele între 10 și 15 versete.

În coloana "Biblia", scrie pasajul: cuvânt cu cuvânt.  Acest lucru ia timp, dar tu 
controlezi timpul prin alegerea unor părţi mai mici din Biblie. Împarte pasajele mari în câteva 
secţiuni, şi împarte-le pe mai multe zile. Cu toate acestea, ceea ce este cel mai important, este 
acest lucru – când copiaţi un pasaj cuvânt cu cuvânt îl citiţi de fapt de  mai multe ori 
(aproximativ între cinci şi şapte). Este o forma de  meditaţie forţată pentru acei dintre noi care 
nu pot să stea şi să se concentreze pe un anumit pasaj. De asemenea, acest proces, ne ţine să 
nu strecurăm pasaje familiare. Când le scrieţi, acest lucru trebuie să vă facă să vă gândiţi la 
fiecare cuvânt.

Propriile mele cuvinte
Când terminaţi copierea pasajului, folosiţi coloana a doua pentru a scrie pasajul cu  propriile 
cuvinte. Scrie-l ca şi cum i l-ai spune unui prieten la o ceaşcă de cafea. Nu trece mai departe 
până când nu scrii pasajul cu propriile cuvinte. Vezi tu, nu-l poţi înţelege dacă nu-l poţi spune 
altcuiva cu propriile tale cuvinte. Şi nu poţi să te supui Bibliei dacă nu o înţelegi. Este atât de 
simplu. Uneori, poate va fi nevoie să te opreşti supra unui pasaj pentru câteva zile şi să-l 
lămureşti cu Duhul Sfânt înainte să-l poţi scrie cu propriile cuvinte. Când începeţi acest 
proces, veţi vedea, probabil, că există mai multe pasaje familiare pe care nu le puteţi scrie cu 
propriile cuvinte. Uneori "ştim" mai mult decât înţelegem cu adevărat.

Aşa voi face
În coloana a treia ne transferăm de la a şti Cuvântul lui Dumnezeu la a-l asculta. Uita-te la 
fiecare parte a pasajului. Cere-i lui Dumnezeu să-ţi descopere lucruri de care ai nevoie să 
adaugi în viaţa ta, sau să le ia sau să schimbe la viaţa ta pentru a putea asculta de acest pasaj. 
Fii specific. Pasajul poate spune că Dumnezeu a creat pământul, dar va trebui să decizi ce 
înseamnă asta cu privire la viaţa ta. Cum se modifică viaţa ta prin faptul că tu crezi că 
Dumnezeu a creat pamantul? Ce trebuie să faci diferit? Ce trebuie să faci în următoarele 24 
de ore ca să asculţi de pasajul acesta? De fiecare dată când deschidem cuvântul lui 
Dumnezeu, ne invită într-o relaţie. Numim invitaţia Lui "harul lui Dumnezeu," pentru că nu 
putem face nimic pentru a-l merita. Ascultarea este modul în care acceptăm invitaţia Lui. 
Dumnezeu locuieşte în cei ce Îi respectă Cuvântul (Ioan 14: 23-24). Când studiem Cuvântul 
lui Dumnezeu avem de ales: să-L ascultăm sau să nu-L ascultăm. Este chiar aşa de simplu. 
Această a treia coloană este răspunsul tău la invitaţia lui Dumnezeu.

Cu lideri, de asemenea, le vom cere să aplice PREPI la pasaj:

P - există vreun Păcat ce tebuie evitat?
R - există vreo Rugăciune, promisiune sau lauda în acest pasaj?
E – există  vreun Exemplu de urmat (sau nu)?
P – există vreo Poruncă de care să ascultăm?
I – există vreo învăţătură pe care trebuie s-o reţin?

Deoarece liderii noştri l-au urmat pe Cristos cu ADN-ul stabilit deja din Studiul 
Descoperirii Bibliei, le este foarte uşor să urmeze acest model fiind deja învăţaţi ca şi lideri. 
În plus, ei folosesc în mod natural acest model pentru a instrui oameni din jur transmiţându-le 
un ADN bun. 



Grupuri online

Eu folosesc procesul de grup pentru a pregăti liderii spiritual – pe net sau faţă în faţă. 
Partea faţă în faţă este destul de evidentă. Dar cea de pe net, poate nu este.

Skype sau mobil. Folosesc Skype pentru a instrui lideri de peste tot în lume. Deoarece 
procesul de grup descris mai sus nu are nevoie de notiţe speciale sau materiale, şi este condus 
de întrebări, merge perfect pe Skype. Dacă formaţi creştini, trebuie să studieze trecerea 
pasajele din timp folosind metoda celor Trei Coloane. Apoi, urmaţi procesul Studiului de 
Descoperire a Bibliei adaptat pentru creştini. Dacă vă întâlniţi cu oameni pierduţi, utilizaţi 
doar procesul Studiul de Descoperire a Bibliei cu pasaje pentru descoperirea lui Dumnezeu.

Tokbox sau ooVoo. Dacă preferaţi video, utilizaţi acelaşi proces descris mai sus pe TokBox 
sau ooVoo.

Cum s-ar desfăşura acest lucru în campusul facultăţii?

Aş implementa procesul Studiul de Descoperire a Bibliei si procesul celor Trei 
Coloane cu conducerea mea creştină imediat. De asemenea, aş începe să formez grupuri de 
Descoperirea lui Dumnezeu printre oamenii pierduţi (în reţelele lor), decât să îi invit la studii 
biblice stabilite cu creştini. Dacă aş avea o şcoală predominantă cu navetişti, aş folosi 
mijloace tehnologice pentru a mă întâlni săptămânal cu echipele şi aş  programa întâlniri faţă 
în faţă la fiecare două săptămâni sau o dată pe lună.


