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PRIMII PAŞI

Implicaţi-vă biserica în
 misiunea lui Dumnezeu
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VIZIUNEA

IDEI PRINCIPALE
• Acest manual te va ajuta să începi noi biserici în zone fără biserici.
• În timp ce vei folosi acest manual, răspunde la provocările „Primii paşi” din 

fiecare capitol. Te vor ajuta să dezvolţi o strategie pentru a vedea dacă 
viziunea devine realitate.

• Foloseşte acest manual pentru a instrui oamenii din biserica ta.

1. Parabola semănătorului

    Citeşte Matei 13:3-8
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2. Modelul secolului întâi

    Citeşte Faptele Apostolilor 14:21-28

2.1. Care a fost modelul de slujire al lui Pavel?

1. RUGĂCIUNE (Fapte 14:23)

2. EVANGHELIZARE ()

3. FORMARE DE UCENICI (Fapte 14:21-22)

4. ADUNAREA ÎMPREUNĂ (Fapte 14:23)

5. DEZVOLTAREA LIDERILOR (Fapte 14:23)

6. MULTIPLICAREA BISERICILOR (Fapte 14:24-26)

Primii paşi. Te cheamă Domnul să te implici în plantarea de noi biserici? Vezi  
întrebarea 1 din Foaia  de lucru de strategie
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STUDIU DE CAZ DESPRE O MIŞCARE DE PLANTARE DE BISERICI

CE POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ!

John Chen a fost pastor la fel ca tatăl său. Şi, asemenea tatălui său, John a plantat o 
nouă biserică şi a îndrumat spre Dumnezeu între 50 şi 60 de oameni pe an.

În anul 2000, după două decenii de păstorit şi plantare de biserici în Taiwan, John şi 
soţia lui, Hope, au răspuns la chemarea lui Dumnezeu de a fi coordonatori strategici 
într-o zonă urbană extinsă din interiorul Chinei. Zona, o să-i spunem Nandong, era 
plină de bărbaţi, femei şi copii. Fabrici fără număr erau pline de muncitori; zilnic 
oamenii îşi căutau de lucru.

La început, John şi Hope au fost copleşiţi. Dar, au învăţat trei principii ce le-au 
schimbat viaţa, slujirea lor şi ţara în care s-au mutat.

• În primul rând, ei nu puteau să îndeplinească această sarcină singuri.
• În al doilea rând, învăţându-i pe alţii să planteze biserici era mai bine decât 

să planteze ei o biserică.
• În al treilea rând, este mai bine să instruieşti lideri, care la rândul lor să 

instruiască plantatori de biserici pentru a planta şi mai multe biserici.

John ştia că nu toată lumea este potrivită pentru a fi un plantator de biserici. Dar în 
acelaşi timp ştia că Dumnezeu poate folosi pe oricine. Dar cum putea John să spună 
cine ar putea sau nu să fie un plantator de biserică eficient? Simplu. Să-i instruiască 
pe toţi. Cei care fac lucrul acesta sunt. Cei care nu, nu sunt. 

La început, John a găsit doar trei oraşe în Nandong cu biserici. Şi aceste biserici 
aveau un număr total de 250 de membrii. 

John şi-a propus un obiectiv ambiţios de a planta câte o biserică în fiecare 
oraş din acea zonă – 200 de biserici noi!

Fără surprindere, atunci când John a spus despre obiectivul lui unui pastor local, 
omul şi-a clătinat capul şi i-a spus lui John să „plece acasă”. Dar John a insistat, iar 
pastorul l-a lăsat să predea acest curs de instruire în plantarea bisericilor oricui din 
biserica lui care este interesat. Majoritatea erau fermieri, aşa că aceste cursuri se 
ţineau noaptea. Treizeci de oameni au fost prezenţi în prima săptămână.

John a descoperit repede două obstacole care-i împiedicau pe aceşti oameni să 
evanghelizeze într-un mod eficient. Ei nu ştiau ce şi cui să spună.

Aşa că John le-a cerut să facă o listă cu persoanele nemântuite pe care 
ei le ştiu şi să aleagă cinci dintre acestea pe care cred ei că Dumnezeu 
i-a chemat să le vorbească primele. Apoi s-a gândit că fiecare avea să 
spună o poveste unică în trei părţi: 1). Cum erau înainte de a-L cunoaşte 

pe Isus, 2). Cum L-au cunoscut pe Isus, 3). Cum este viaţa lor de când L-au 
cunoscut pe Isus.
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Fiecare cursant a trebuit să-şi scrie povestea pe o singură foaie de hârtie. Au fost 
puţin emoţionaţi la început, aşa că John ia pus să citească povestea cu voce tare de 
5 ori, apoi să o spună între ei. În scurt timp, cursanţii erau nerăbdători şi încrezători.

În săptămânile care au urmat, John i-a învăţat pe ei cum să-i înveţe 
pe creştinii noi lucrurile fundamentale de credinţă. Apoi a fost timpul 
să-i trimită pe teren.

„Săptămâna aceasta duceţi-vă şi spuneţi-le povestea voastră primilor cinci oameni 
din lista voastră. Dacă nu puteţi, duceţi-vă la următorii cinci! Când vă întoarceţi 
săptămâna viitoare, vom vedea ce a făcut Dumnezeu.”

Numai 17 au îndeplinit cerinţa. Dar unul dintre fermieri a împărtăşit cu 11 oameni.

Fiecare cursant a povestit celorlalţi experienţa lui, au înţeles mai bine ceea ce făcea 
fiecare şi s-au încurajat unul pe altul. După curs, John a spus: „Dacă alegi să nu 
împărtăşeşti cu nimeni în săptămâna aceasta, nu ar trebui să vii la curs săptâmâna 
viitoare”. Acest lucru a adus responsabilitate spirituală şi concentrare asupra 
cursanţilor pentru a face, nu doar a asculta.

Rezultatul a surprins familia Chen.

După numai două luni, au început 20 de grupuri mici care mai târziu 
au devenit biserici. După şapte luni, erau 327 grupuri mici, 4.000 de 
noi credincioşi şi biserici în 17 oraşe. Primul an s-a încheiat cu 908 
biserici în case şi mai mult de 12.000 de credincioşi. 

La fel ca ucenicii lui Isus, cursanţii au descoperit că în fiecare oraş Dumnezeu 
pregătise o persoană a păcii. Unul dinte aceştia era un fermier bătrân care nu 
plantase nici o biserică în viaţa lui. În două luni a început 12 biserici în case – 110 
într-un an.

Stilul său de viaţă era cheia eficienţei lui. În fiecare dimineaţă de la 5 la 7 se ruga şi 
citea din Biblie. Apoi lucra pe câmp până la 5 după amiaza, apoi venea acasă pentru 
cină şi a petrece timpul cu familia. La 7 seara mergea afară şi lucra pe „câmpul lui 
Dumnezeu până la miezul nopţii”.

Acest stil de viaţa era comun pentru ceea ce devenise cea mai mare mişcare de 
plantare de biserici din istorie.

 În alt oraş, la un an după ce o bătrână de 67 de ani devenise creştină, a condus la 
Isus mai mult de 60 de familii.

„Am rugat-o să imi arate cum procedează”, a spus John. „Ea spune oamenilor că era 
neputincioasă şi că Isus a salvat-o. Apoi îi invită la un studiu biblic la ea acasă.” 

 „Îi învăţăm pe toţi noii credincioşi cum să aibă un studiu biblic şi un timp 
zilnic de rugăciune”, a explicat el, „astfel încât pot face asta pentru 
totdeauna. Apoi îi învăţăm ce înseamnă o biserică şi cum să organizeze 
ca biserică astfel încât să crească împreună în Cristos.”
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„Odată, am pierdut urma unui creştin implicat în fabrica de creştini pe care l-am 
instruit. După şase luni, am aflat că se tranferase la o altă fabrică cu 10.000 de 
lucrători. În tot acel timp, a început 70 de grupuri mici şi a văzut 10 generaţii de 
biserici care au plantat alte biserici”.

Dacă îl întrebi pe John care este secretul acestei mari mişcări, îţi va 
arăta rosăturile din genunghii pantalonilor. Îi învaţă pe cursanţi să se 
roage pentru venirea Duhului Sfânt, să se roage pentru toţi cei 
necredincioşi din jurul lor, să se roage pentru toate situaţiile în care ei 
îşi spun povestea vieţii, şi să se roage ca sângele lui Cristos să îi 

protejeze pentru orice lucru pe care Satana îl va arunca împotriva lor.

În fiecare dimineaţă după două ore de rugăciune, John se duce pe terenul recoltei. 
În fiecare zi îşi spune simpla poveste, îi caută pe cei ce Dumnezeu i-a chemat şi îi 
instruieşte şi pe alţii să facă la fel.

„Niciodată nu ştii pe cine va folosi Dumnezeu”, spunea el zâmbind, „aşa că îi 
instruim pe toţi!” Astăzi, mişcarea se răspândeşte pe mai multe arii şi nu dă semne 
de încetinire.

• După 2 luni: 20 de grupuri mici erau incepute
• După 6 luni: 327 de biserici în case cu 4.000 de oameni 

botezaţi
• După un an: 908 biserici în case cu 12.000 de oameni 

botezaţi
• În anul următor: 3.535 de noi biserici cu mai mult de 53.430 de oameni 

botezaţi
• În primele 6 luni din al treilea an: 9.320 de noi biserici şi 104.542 oameni 

botezaţi 
• La sfârşitul celui de-al treilea an: 15.000 de biserici noi şi mai mult de 

160.000 de oameni botezaţi 

Secretul nu se găseşte în tehnici sau un nou curriculum. Este ascuns în viziune, 
instruire, pasiune, colaboratori şi asumarea de responsabilitate spirituală.

Viziunea previne confuzia. Instruirea dă încredere. Pasiunea dă curs momentului. 
Multiplicarea numărului colaboratori instruiţi dau voie echipei tale să îmbrăţişeze în 
mod liber orice nouă oportunitate. Iar responsabilitatea spirituală dă rezultate 
consistente.
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RUGĂCIUNEA
IDEI PRINCIALE

• Rugăciunea este unealta pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a sparge solul 
întărit spiritual şi pentru a-l pregăti să primească sămânţa scripturii.

• Provocarea ta „Primii paşi” este să dezvolţi o strategie de rugăciune care-i 
îndeamnă pe oamenii tăi să se ducă printre oameni şi să le vorbească despre 
Cristos în timp ce începi o biserică nouă.

1.   Parabola semănătorului: Roagă-te

2.   Roagă-te pentru lucrători

2.1 Ce a văzut Isus că ar fi o problemă?

Citeşte Matei 9:35-38

Citeşte Luca 10:1-3

Citeşte şi Ioan 4:35

2.2 Care este diferenţa în aceste două pasaje?

Primii paşi. Roagă-te pentru lucrătorii pentru recoltă şi din recoltă.

Pe cine cheamă Dumnezeu să se alăture echipei pentru a ajuta 
începerea unor noi biserici? Vezi întrebarea 5 din Foaia  de lucru de 
strategie
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pentru Evanghelie. Dar 
Isus a văzut lucrurile 
altfel...



3.   Roagă-te pentru o persoană a păcii

      Citeşte Luca 10:5-7

3.1 De ce este important să găseşti o persoană a păcii?

3.2 Cine este o persoană a păcii?

• Deschisă pentru Evanghelie

• Reputaţie

• Cerc de influenţă

• De ajutor

3.3 Care sunt alte persoane ale păcii din Biblie?

• Lidia (Fapte 16:14-15)

• Corneliu (Fapte 10:1-48)

• Femeia de la fântână (Ioan 4:4-41)

Primii paşi.  Cere-I lui Dumnezeu să îţi dea o persoană a păcii care să te ajute 
să începi o biserică nouă. Vezi întrebarea 4 din Foaia  de lucru de 
strategie.

3.4 Roagă-te pentru cercul tău de influenţă.

Primii paşi.  Completează lista cu „100 de persoane care au nevoie să audă” de 
la sfărşitul acestui capitol. Începe să te rogi pentru ele.
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4.   Exemplul lui Pavel

      Citeşte Faptele Apostolilor 13:1-5

4.1 Ce făceau ei atunci când Duhul Sfânt le-a întrerupt întâlnirea?

4.2 Ce plan i-a dat Dumnezeu bisericii din Antiohia?

• Cine? 
• Ce? 
• Unde?

Primii paşi.  Cum poţi urma exemplul primei biserici? Începe prin a răspunde la 
câteva întrebări:

• Când se va ruga biserica noastră pentru voia lui Dumnezeu pentru 
plantarea unor noi biserici? Vezi întrebarea 2 din Foaia  de lucru de strategie.

• Unde ne cheamă Dumnezeu să plantăm noi biserici? Vezi întrebarea 3 din  
Foaia  de lucru de strategie.

• Pe cine cheamă Dumnezeu să se alăture echipei pentru a ajuta 
începerea unor noi biserici? Vezi întrebarea 5 din Foaia  de lucru de strategie.
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100 DE PERSOANE CARE AU NEVOIE SĂ AUDĂ

Scrie aici numele de 100 de oameni care trebuie să audă vestea buna despre 
Isus Cristos.

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. ______________________________

11. ______________________________

12. ______________________________

13. ______________________________

14. ______________________________

15. ______________________________

16. ______________________________

17. ______________________________

18. ______________________________

19. ______________________________

20. ______________________________

21. ______________________________

22. ______________________________

23. ______________________________

24. ______________________________

25. ______________________________

26. ______________________________

27. ______________________________

28. ______________________________

29. ______________________________

30. ______________________________

31. ______________________________

32. ______________________________

33. ______________________________

34. ______________________________

35. ______________________________

36. ______________________________

37. ______________________________

38. ______________________________

39. ______________________________

40. ______________________________

41. ______________________________

42. ______________________________

43. ______________________________

44. ______________________________

45. ______________________________

46. ______________________________

47. ______________________________

48. ______________________________

49. ______________________________

50. ______________________________
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51. ______________________________

52. ______________________________

53. ______________________________

54. ______________________________

55. ______________________________

56. ______________________________

57. ______________________________

58. ______________________________

59. ______________________________

60. ______________________________

61. ______________________________

62. ______________________________

63. ______________________________

64. ______________________________

65. ______________________________

66. ______________________________

67. ______________________________

68. ______________________________

69. ______________________________

70. ______________________________

71. ______________________________

72. ______________________________

73. ______________________________

74. ______________________________

75. ______________________________
76.

77. ______________________________

78. ______________________________

79. ______________________________

80. ______________________________

81. ______________________________

82. ______________________________

83. ______________________________

84. ______________________________

85. ______________________________

86. ______________________________

87. ______________________________

88. ______________________________

89. ______________________________

90. ______________________________

91. ______________________________

92. ______________________________

93. ______________________________

94. ______________________________

95. ______________________________

96. ______________________________

97. ______________________________

98. ______________________________

99. ______________________________

100. ______________________________

101. ___________________________

Roagă-te pentru aceşti oameni cerind călăuzirea Domnului.
Alege primii cinci oameni să-le spui povestea vieţii tale.
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EVANGHELIZARE

IDEI PRINCIPALE:
• Isus a evanghelizat, trecând peste barierele culturale şi a condus conversaţiile 

spre nevoi spirituale.
• Femeia de la fântână este un exemplu de persoană a păcii care a îndrumat 

mulţi oameni la Isus.
• Este important să înţelegi punctele fundamentale ale Evangheliei.
• Pentru a prezenta Evanghelia într-un mod eficient, este esenţial să înţelegi 

cultura auditorului.
• Ai nevoie de unelte pentru evanghelizare şi instruire pentru a-ţi ajuta biserică 

să înveţe cum să-şi comunice credinţa.

1.   Parabola semănătorului: Evanghelizarea

2 Corinteni 9:6

2.   Apa vie

      Citeşte Ioan 4:7-10

2.1 Ce a vrut Isus de la ea?

2.2 De ce a fost ea atât de surprinsă?

2.3 Cum i-a răspuns Isus?
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2.4 Cum i-a răspuns ea apoi lui Isus

      Citeşte Ioan 4:28-30 şi 39-41

2.5 Ce au învăţat apostolii din această experienţă?

      Citeşte Ioan 4:34-38

2.6 Ce putem învăţa din conversaţia de la fântână dintre Isus şi femeia 
samariteancă?

• Să treci peste barierele religioase şi culturale.

• Marea recoltă poate fi exact unde te aştepţi mai puţin.

• Persoana păcii este foarte importantă.

• Evanghelizarea întregului grup.

• Ajută-i pe noii creştini să-şi comunice povestea vieţii.

• Învaţă-i imediat pe noii creştini să evanghelizeze.
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3.   Evanghelia

      Citeşte 1 Corinteni 15:1-8

      Ce este Vestea Bună?

4.   Comunicarea: adaptată audienţei noastre

      Citeşte 1 Corinteni 9:19-22

4.1 Care erau categoriile de oameni  în lumea lui Pavel?

4.2 Cum s-a descurcat Pavel cu aceste categorii de oameni?

Primii paşi.  Ce metodă de evanghelizare vei folosi pentru a comunica 
evanghelia? Vezi întrebarea 6 din Foaia  de lucru de strategie.

 

Primii paşi.  Când vei programa instruirea în evanghelizare pentru echipa de 
plantare (sau biserică)? Vezi întrebarea 7 din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Când vei instrui echipa de plantare a bisericii sau biserica pentru a 
spune povestea vieţii lor? Vezi întrebarea 8 din Foaia  de lucru de 
strategie.

Primii paşi.  Când şi cum tu împreună cu echipa de plantare a bisericii veţi 
începe evanghelizarea comunităţii unde plantezi noua biserică? Vezi întrebarea 9 

din Foaia  de lucru de strategie.

16

Informaţii fără invitaţie = 
Educaţie

Invitaţie fără informaţie = 
Îndemnare

Informaţie cu invitaţie = 
Evanghelizare



FORMARE DE UCENICI

IDEI PRINCIPALE:
• Isus ne-a poruncit să formăm ucenici şi să-i învăţăm să asculte de poruncile 

Lui.
• Fiecare ucenic trebuie să formeze şi el la rândul lui ucenici.
• Provocarea ta de la „Primii paşi” este să formezi ucenici care Îl iubesc şi 

împlinesc poruncile lui Isus şi care formează, la rândul lor, mai mulţi ucenici.

1.   Parabola semănătorului: Formarea de ucenici

2.   Ce este un ucenic? 

      Citeşte Matei 28:18-20

2.1 Ce le-a spus Isus ucenicilor Lui să facă?

2.2 Ce promisiune a făcut Isus în Marea Trimitere?

2.3 Au format ucenicii la rândul lor alţi ucenici?

      Citeşte Luca 9:23-25
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Primii paşi. Cum vei forma repede noi ucenici pentru a afla cine trăieşte 
conform Cuvântului lui  Dumnezeu? Vezi întrebarea 10  din Foaia  de 
lucru de strategie.

3.   Învaţă-i pe ucenici să împlinească poruncile lui Isus

     Citeşte Ioan 14:15

3.1 Care a spus Isus că era testul pentru ucenicii lui care dovedea dacă aceştia 
Îl iubesc?

Primii paşi.  Ce metode sau materiale de formare de ucenici vei folosi pentru 
a-i învăţa pe ucenicii tăi cum să trăiască conform poruncilor lui 
Isus? Vezi întrebarea 11  din Foaia  de lucru de strategie.

4.   Învaţă-i pe ucenici să se hrănească spiritual singuri

      Citeşte Evrei 5:12-14

4.1 Ce este un ucenic matur?
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5.   Fiecare ucenic este un formator de ucenici

      Citeşte Matei 28:19-20

5.1 Cine ar trebui să se împlice în îndeplinirea Marii Trimiteri?

5.2 Poate oricare dintre ucenici să fie lider?

Primii paşi. Cum poţi să-ţi încurajezi ucenicul să facă la rândul lui ucenici? Vezi  
întrebarea 12  din Foaia  de lucru de strategie.
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PORUNCILE FUNDAMETALE DATE DE ISUS

Isus a învăţat pe oameni multe lucruri în timpul petrecut pe pământ. Apostolul Ioan a 
spus că dacă ar fi fost înregistrat tot ceea ce a făcut Isus, toate cărţile din lume nu ar 
fi putut cuprinde aceste lucruri. (Ioan 21:25)

Deci cum am putea noi, ca lideri, să împlinim porunca lui Isus „învăţaţi-i tot ceea ce 
v-am poruncit”?

Cu toate că sună ca o cerinţă imposibilă, toate poruncile lui Isus se încadrează în 
şapte categorii pe care le numim „Poruncile fundamentale date de Isus”. Instruieşte-i 
pe ucenicii tăi să memoreze, să aplice şi să reproducă aceste şapte porunci 
fundamentale. Discutaţi importanţa acestor porunci şi studiaţi Biblia împreună. Poţi 
accentua aceste învăţături prin a arăta cum fiecare poruncă dată de Isus în Biblie se 
intrepătrunde în una din aceste categorii. Foloseşte îndrumările din „Conducerea 
unei discuţii biblice simple” de la sfârşitul capitolului Întâlnirea împreună pentru a-i 
ajuta pe ucenicii tăi să discute, să înveţe şi să aplice aceste porunci.

1. Pocăiţi-vă, credeţi şi primiţi Duhul Sfânt pentru mântuire:
Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Marcu 1:15; Ioan 3:16; 20:22

2. Fiţi botezaţi confirmând pocăinţa voastră şi noua viaţă în Cristos:
Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Maiei 28:18-20

3. Iubiţi-L pe Dumnezeu, pe ucenici, pe vecini, pe nevoiaşi şi pe duşmani:
Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Luca 10:25-37; Ioan 13:34;  

            Matei 6:14-15 

4. Frângeţi pâinea la Cină şi lăudaţi-l pe Domnul:
Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Matei 26:26-28

5. Rugaţi-vă neîncetat în familie şi în timpul personal, cu tot felul de cereri şi 
mulţumire:

Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Ioan 16:24

6. Daţi ca slujitori ai lui Dumnezeu din timpul, bunurile materiale şi talentele 
voastre:

Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Luca 6:38

7. Faceţi ucenici prin propriul exemplu, învăţând Cuvântul lui Dumnezeu, 
păstorind noi credincioşi şi instruind lideri:

Discutaţi ce porunceşte Isus în aceste versete: Ioan 21:15-17; Faptele 
Apostolilor 1:8 
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ADUNAREA ÎMPREUNĂ

IDEI PRINCIPALE:
• Bisericile sănătoase se multiplică.
• O biserică conform modelului dat în Biblie poate fi foarte simplă: „un grup de 

creştini cu unul sau mai mulţi lideri, care se adună în mod regulat pentru a 
împlini poruncile lui Cristos.”

• O persoană a păcii este modul cel mai rapid de a forma o biserică nouă.
• Bisericile care schimbă vieţi sunt acelea care cresc şi se multiplică.

1.   Parabola semănătorului: adunarea împreună

2.   Modelul bisericii din Ierusalim

      Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47

2.1 Ce ţi-ar fi plăcut cel mai mult dacă ai fi fost membru în această biserică?

2.2 Cum putem recunoaşte o biserică sănătoasă?

2.3 Să completăm un mic chestionar: Având în vedere acest pasaj, ce a avut 
această biserică din Ierusalim care a creşcut sănătos şi rapid?

1. Creştini Da Nu
2. Lideri Da Nu
3. Închinare Da Nu
4. Evanghelizare Da Nu
5. Formare de ucenici Da Nu
6. Lucrare Da Nu
7. Cina Domnului Da Nu
8. Un pastor instruit la seminar Da Nu
9. Bani Da Nu
10. Cladirea bisericii Da Nu
11. Pastor plătit Da Nu
12. Număr minim de membrii Da Nu
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2.4 Sunt aceste lucruri necesare? Sau de ajutor atunci când sunt valabile?

• Un pastor instruit la seminar

• Clădirea bisericii

• Pastor plătit

• Număr minim de membrii

2.5 Ce înseamnă în cultura ta cuvântul „biserică”?

3.   Formează o biserică nouă lângă o persoană a păcii

      Citeşte Faptele Apostolilor 10:23b-27

3.1 Cum a adunat Petru o biserică în casa lui Corneliu?

Primii paşi.  Cum putem găsi o persoană a păcii şi să o instruim să 
evanghelizeze şi să formeze ucenici printre prietenii, falimilia şi 
vecinii ei? Vezi întrebările 13 şi 14 din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Cum vei aduna noii creştini pentru a începe noua biserică? Cum vei 
numi acest grup? Vezi întrebarea 15  din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Unde se va întâlni noul grup? Într-o casă? În alt loc? Vezi întrebarea 
16  din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Cât de des se va întâlni noul grup? În care zile? La ce oră? Vezi  
întrebarea 16  din Foaia  de lucru de strategie.
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4.   Ţinta: biserici care schimbă vieţi

      Citeşte Matei 28:19-20

4.1 Ce este o biserică de „succes”?

5.   Biserici care schimbă vieţi: oamenii fac ceea ce descoperă pentru ei inşişi 
şi fac ceea ce este verificat.

      Citeşte Matei 16:13-17

5.1 Ce a vrut Isus să-i înveţe pe ucenicii Săi?

5.2 Cum i-a învăţat?

5.3 De ce i-a învăţat prin felul acela?

5.4 Cum putem noi să învăţăm în acelaşi fel?

Primii paşi.  Cum putem să conducem o întâlnire a bisericii într-un mod în care 
fiecare învaţă pentru el însuşi şi participă la procesul de învăţare? 
Vezi întrebarea 17  din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Cum putem stabili asumarea răspunderii pentru fiecare ucenic să 
înveţe, să practice şi să comunice ceea ce Biblia spune? Vezi  
întrebarea 18  din Foaia  de lucru de strategie.
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DEZVOLTAREA LIDERILOR

IDEI PRINCIPALE:
• Multiplică lideri aşa cum a făcut Pavel – niciodată să nu faci lucrarea singur.
• Dezvoltarea liderilor umează un ciclu: Model, Asistare, Observare, Retragere.
• Pentru a dezvolta lideri care vor sluji, trebuie mai întâi să le slujim noi.

1.   Parabola semanătorului: Dezvoltarea liderilor

2.   Pavel şi Timotei: niciodată să nu faci lucrarea singur

      Citeşte 2 Timotei 2:2-3

2.1 Ce l-a învăţat Pavel pe Timotei cu privire la multiplicare liderilor?
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Primii paşi.  Cum vei aplica principiul de a nu face lucrearea singur niciodată? 
Vezi întrebările 19-23  din Foaia  de lucru de strategie.

3.   Exemplul lui Isus

3.1 Cum i-a selectat Isus pe ucenici pentru a-i forma ca lideri?

      Citeşte Luca 6:12-13

3.2 Cum a început instruirea lui Isus?

      Citeşte Marcu 3:14

Primii paşi.  Cum vei investi timp în potenţialii tăi ucenici pentru a dezvolta o 
relaţie cu ei şi de a-i lăsa să înveţe din exemplul tău? Vezi întrebarea 
24  din Foaia  de lucru de strategie.

3.3 Care au fost următorii paşi ai lui Isus în instruirea celor 12?

      Citeşte Marcu 6:7-13; 30

• El a fost „MODEL” sau a demonstrat prin exemple.

• El i-a „ASISTAT” sau le-a explicat ce trebuie să facă.

• El a „OBSERVAT” de la distanţă şi a dat sfaturi atunci când era nevoie.

• El s-a „RETRAS” şi s-a aşteptat ca cei pe care i-a instruit să ducă mai 
departe fără El.
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4.   Punerea în practică

4.1 Cum putem dezvolta lideri care să urmeze modelul lui Isus?

Primii paşi.  Cum poţi fi un MODEL pentru candidaţii la posturile de lideri, 
astfel încât ei să poată vedea cum se face? Vezi întrebarea 19  din 
Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Ce lucrări îi poţi lăsa pe candidaţii la postul de lider să facă, la 
care tu să-i ASIŞTI, astfel încât ei să înveţe cum să o facă? Vezi  
întrebarea 20  din Foaia  de lucru de strategie.

Primii paşi.  Ce lucrări poţi să le dai candidaţilor la postul de lideri să facă 
pentru ei însuşi, în timp ce tu OBSERVI şi oferi îndrumări dacă 
este nevoie? Vezi întrebarea 21  din Foaia  de lucru de strategie.

 Primii paşi.  Este timpul ca tu să te REZTRAGI şi să-i laşi pe liderii instruiţi să 
lucreze independenţi de tine, iar tu să mergi mai departe pentru o 
lucrare în altă zonă? Dacă nu acum, atunci când? Vezi întrebarea 22 
din Foaia  de lucru de strategie.

4.2 Pe cine instruim?

4.3 Cum instruim?

4.4 Când instruim?

4.5 Unde instruim?

4.6 Asistăm în plantarea de noi biserici prin mentorarea celor împlicaţi.

Primii paşi. Există vreo persoană a păcii sau alt lider pe care ai putea să-l 
mentorezi în timp ce preiau conducerea? Vezi întrebarea 23  din Foaia 
de lucru de strategie.
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5.   Ultimul cuvânt al lui Isus despre conducere

      Citeşte Ioan 13:1-17

5.1 Ce a făcut Isus pentru a-i instrui pe ucenici să devină lideri slujitori?

Primii paşi.  Cum îi vei sluji pe liderii tăi? Vezi întrebarea 25  din Foaia  de lucru de 
strategie.
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MULTIPLICARE

IDEI PRINCIPALE:
• Fiecare ucenic are un rol în multiplicarea bisericii.
• Provocarea ta de la „Primii paşi” este cum vei decide să îndeplineşti Faptele 

Apostolilor 1:8.

1.   Parabola semănătorului: Multiplicarea

2.   Provocarea Faptelor Apostolilor 1:8

      Citeşte Faptelor Apostolilor 1:8

2.1 Ce ne spune acest verset despre plantarea biserici din ziua de azi?

2.2 Unde ne trimite Dumnezeu?

• Ierusalim

• Iudeea

• Samaria

• Marginea pământului

Primii paşi. Unde îţi vei multiplica biserica? Vezi întrebarea 26  din Foaia  de lucru 
de strategie.
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Primii paşi.  Întâlneşte-te şi cu ceilalţi lideri din biserică şi începeţi să formaţi o 
viziune a rolului bisericii voastre pentru a îndeplini cerinţa din 
Faptele Apostolilor. Aceste întrebări îţi pot ghida discuţia.

• Mulţi lideri consideră că este necesară o biserică la fiecare 1.000 de 
oameni. De câte biserici este nevoie pentru a acoperi zona ta? Câte 
biserici sunt acum?

• Luând în considerare zona şi grupul ţintă, cum ar trebui să arate 
biserica pentru audienţa la care ţinteşti?

• Ce obstacole anticipezi în plantarea de biserici ce se vor multiplica în 
zona sau grupul ţintă?

• Unde sunt localizate resursele de pe zona ţintă? Ţine minte că 
resursele de multiplicare sunt în teren. De asemenea, ţine minte că cel 
mai bun sol pentru plantarea bisericilor sunt oamenii răi.

• Cum vei comunica viziunea pentru multiplicare, astfel încât, fiecare 
biserică să fie motivată să împlinească Faptele Apostolilor 1:8

3.   Biserici ce se multiplică 

      Citeşte Faptele Apostolilor 15:19

3.1 Ce problemă aproape a blocat biserica din Noul Testament  să se 
multiplice?

3.2 Cum au rezolvat liderii această problemă?
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Primii paşi. Ce bariere despart „cultura bisericii tale” de cultura comunităţii în 
care vrei să comunici Evanghelia? Sunt aceste bariere de ordin 
biblic? Dacă nu, cum vei schimba noua biserică să elimine aceste 
bariere? Vezi întrebarea 27  din Foaia  de lucru de strategie.

3.3 Cum putem elimina barierele în favoarea multiplicării?

Primii paşi. Care sunt barierele structurale care fac multiplicarea bisericii să fie 
dificilă, scumpă sau care o încetinesc? Cum vei schimba structura 
noii biserici pentru a elimina aceste bariere? Vezi întrebarea 28  din  
Foaia  de lucru de strategie.

3.4 Elefanţii sunt minunaţi şi puternici, dar iepurii se înmulţesc rapid.

3.5 Care sunt caracteristicile cheie ale bisericilor de tip „Iepure,” care se 
multiplică repede?

• Poveşti şi grupuri mici. Încurajează fiecare persoană din grup să-şi spună 
povestea vieţii, să asculte povestea altora şi să discute poveştile din Biblie. 
Grupurile sunt mici (între 2 şi 8 persoane) pentru a maximiza impactul şi 
pentru a da voie tuturor să discute poveştile.

• Toată lumea contribuie. Îi ajută pe oameni să înveţe cum să crească din 
punct de vedere spiritual învăţandu-i următoarele: a). Să spună altora despre 
Isus; b). să studieze Biblia; c). să vorbească cu Dumnezeu; d). Să-i ajute şi 
să-i încurajeze pe alţii; e). să îndure perioadele grele. 

• Fiecare participant ar putea deveni un lider. Fiecare este văzut ca un 
potenţial lider, înainte şi după ce cred în Cristos. Oferă oamenilor oportunităţi 
de a conduce dacă se supun lui Dumnezeu şi progresează. Liderii lor sunt 
neplătiţi şi fără un training formal.
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• Trăirea conform Cuvântului lui Dumnezeu este lucrul cel mai important, 
nu doar dobândirea cunoştiinţei biblice. Lasă Duhul Sfânt să îndrume 
oamenii în schimbările şi angajamentele pe care au nevoie să le facă în viaţa 
lor, în timp ce urmează învăţătura biblică şi se verică reciproc în legătură cu 
angajamentele luate. Acest lucru creează un mediu în care iubirea pentru Isus 
înseamnă supunere faţă de El.

• Noi grupuri mai degraba decât grupuri mari. De vreme ce oamenii 
împărtăşesc unii cu alţii, sunt încurajaţi să nu invite oameni în grupul existent, 
ci să înceapă un grup nou. Grupurile să întâlnesc în case sau locuri neutre. 
Se întâlnesc cu noii lideri în grupurile lor pentru a-i instrui şi încuraja pe aceşti 
noi lideri să facă acelaşi lucru cu alţii. De asewmenea, ţin legătura cu noii 
luderi pentru viitoarele instruiri şi responsabilităţi.

• Discuţie şi descoperire. Se concentrează pe Biblie şi se încred în Duhul 
Sfânt pentru a ajuta fiecare persoană să descopere înţelesul Evangheliei în 
timp ce se discută în grup. Conduce un grup prin punerea de întrebări, decât 
prin lectură.

Primii paşi. Cum îţi dai seama dacă noile tale biserici au caracteristicile cheie 
de tip „Iepure,” care se multiplică repede? Vezi întrebarea 29  din  
Foaia  de lucru de strategie.
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ANGAJAMENTUL PENTRU 
PLANTAREA DE BISERICI

IDEI PRINCIPALE:
• Dumnezeu este suveran, iar El îşi va îndeplini scopurile îndiferent dacă noi ne 

supunem sau nu.
• Atunci când nu ne înplicăm voluntar în scopurile lui Dumnezeu, El ne poate 

”forţa” să ne împlicăm. Sau vom pierde din binecuvântările Lui, pentru că va 
alege pe alţii pentru a-I îndeplini scopurile.

• Provocarea ta de la „Primii paşi” este pui în practică ceea ce ai învăţat.

1.   Misionarii nesupuşi scopurilor lui Dumnezeu

      Citeşte Faptele Apostolilor 1:8 încă o dată

1.1 Unde le-a zis Isus ucenicilor să se ducă?

      Citeşte Faptele Apostolilor 8:1b, 4-5

      Citeşte Faptele Apostolilor 8:14 şi 9:31

1.2 Cum i-a „forţat” Dumnezeu pe ucenici să-I îndeplinească planul?

1.3 Care a fost rezultatul?

      Citeşte Faptele Apostolilor 11:19-26
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1.4 Cine a plantat biserica din Antiohia?

2.   Misionarii supuşi scopurilor lui Dumnezeu

      Citeşte Faptele Apostolilor 13:1-5

2.1 Erau Barnabas şi Saul nişte misionari supuşi sau nesupuşi?

3.   Pedeapsa pentru nesupunerea faţă de scopurile lui Dumnezeu

      Citeşte Iosua 5:4-6

3.1 Ce se întâmplă când nu ne supunem chemării lui Dumnezeu?

3.2 Care a fost consecinţa nesupunerii israeliţilor?
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      Citeşte Marcu 4:24-29

3.3 Ce promite Isus dacă foloseşti ceea ce ai învăţat? Dar dacă nu foloseşti?

3.4 Cine este responsabil pentru succes?

Primii paşi. Pentru ce vrei să-ţi asumi angajamentul azi? Vezi întrebarea 30  din 
Foaia  de lucru de strategie.

 ECHIPARE

 EVANGHELIZARE

 EXTINDERE
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PRIMII PAŞI
FOAIE DE LUCRU DE STRATEGIE

Vision 1. Ne cheamă Domnul să ne implicăm în 
plantarea de noi biserici?

 Da
 Nu

Rugăciune
Pregăteşte 
pământul

2. Când se va ruga biserica noastră 
pentru voia lui Dumnezeu pentru 
plantarea de noi biserici?

Data:

3. Unde ne cheamă Dumnezeu să 
plantăm noi biserică?

Locul:

4. Cine este persoana păcii potrivită? Nume:
5. Pe cine cheamă Dumnezeu să se 
alăture echipei pentru a ajuta începerea 
unor noi biserici?

Nume:

Evanghelizare
Plantarea 
seminţei

6. Ce metode de evanghelizare vom 
folosi?

 Povestea mea
 EvangeCube
 Filmul lui Isus
 Altceva

7. Când vom programa instruirea de 
evanghelizare pentru întreaga biserică 
sau pentru echipă?

Data:

8. Când vom instrui echipa de plantare a 
bisericii sau biserica pentru a spune 
povestea vieţii lor?

Data:

9. Când şi cum echipa de plantare a 
bisericii va începe evanghelizarea 
comunităţii?

Data:

Formare de 
ucenici

Creşterea plantelor

10. Cum vom forma repede noi ucenici 
pentru a afla cine trăieşte conform 
cuvântului lui Dumnezeu?
11. Ce metode sau materiale de formare 
de ucenici vom folosi pentru a-i învăţa pe 
ucenicii noştri cum să trăiască conform 
cuvântului lui Dumnezeu?
12. Cum îi putem încuraja pe ucenicii 
noştri să facă şi ei la rândul lor ucenici?

Întâlnirea 
împreună

Recolta

13. Cum putem găsi persoana păcii?
14. Cum putem instrui persoana păcii să 
comunice adevărul şi să formeze ucenici 
dintre prietenii, familia şi vecinii săi?
15. Cum îi vom aduna pe noii credincioşi 
împreună în zona bisericii noi? Cum vom 
numi acest grup nou?

 Grup mic
 Studiu biblic
 Altceva_______

16. Unde se vor întâlni? Când se vor 
întâlni?

Locul: 
Ziua:          Ora:

17. Cum pot participa toţi la procesul 
învăţării?
18. Cum putem stabili asumarea 
răspunderii?

35



Dezvoltarea 
liderilor

Pregătirea 
seminţelor 

pentru plantare

19. Cum pot fi un model bun pentru liderii 
mei?
20. Cum îi pot asista pe liderii mei?
21. Ce pot face liderii mei singuri, doar cu 
supraveghere (observarea) mea?
22. Când este timpul să mă retrag?
23. Este cineva pe care ar trebui să-l 
mentorez?
24. Cum vom investi timp în ucenicii 
noştri şi vom stabili o relaţie cu ei?

 Îndrumări unu la 
unu
 Îndrumări cap 
familie
 Grupuri mici
 Studii biblice
 Alte metode _____

25. Cum îi pot sluji pe liderii mei?

Multiplicare

Extinderea
câmpului de 

lucru

26.Unde vom multiplica biserica noastră? 
Unde sunt aceste zone pentru noi?

Ierusalim__________
Iudeea____________
Samaria___________
Margina 
pământului_____

27. Ce bariere culturale împiedică 
multiplicarea bisericii? Cum putem să 
eliminăm aceste bariere în noua noastră 
biserică?
28. Ce bariere structurale sau interne 
împiedică multiplicarea bisericii? Cum le 
putem elimina în noua noastră biserică?
29. Cum ne dăm seama dacă noile 
noastre biserici sunt biserici de tip 
„Iepure,” care se multiplică repede?

 Mică
 Întâlniri în case
 Supusă poruncilor 
lui Isus
 Discuţii/ 
Descoperirea Bibliei
 Lideri neplătiţi
 Creşte singur din 
punct de vedere 
spiritual

30. Cum ne vom multiplica lucrarea 
noastră de plantare de biserici şi formare 
de ucenici?

 Echiparea altora 
cu acest material
 Evanghelizarea 
vecinilor
 Stabilirea unei noi 
biserici/grup
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