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Scopul acestui traseu este de a conduce echipele de MPB prin cele şase etape principale de tranziţie 
din procesul MPB. Totuşi, cel care conduce cu adevărat este Domnul Isus, care ne conduce prin 
exemplul Său şi cu ajutorul Scripturii şi a Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să Te ascultăm şi să-Ţi 
auzim vocea!

Aspecte fundamentale
1. Fiţi consecvenţi în practicarea disciplinelor sau a obiceiurile care vă ajută să iubiţi mai mult 

ascultarea de Dumnezeu. Şi anume să-L auziţi pe Dumnezeu prin rugăciune, să-I răspundeţi 
lui Dumnezeu în timp ce vă vorbeşte cu ajutorul Scripturii şi a Duhului Sfânt şi prin părtăşia 
cu alţi urmaşi ai lui Isus.

2. Pregătiţi-vă pentru război spiritual şi persecuţie. Nu le cautaţi; ele vor apărea într-o varietate 
de moduri si niveluri de intensitate. Ascultarea consecventă şi părtăşia cu alţi ucenici sunt 
câteva din cele mai bune moduri de pregătire pentru război spiritual şi persecuţie.  

3. Creaţi sau alăturaţi-vă unei lucrări de mişcare de plantare de biserici care slujeşte potrivit 
adevărului că mişcările de plantare de biserici sunt acţiuni ale lui Dumnezeu prin Duhul Său 
şi prin poporul Său, care ascultă de Cuvânt si de Duhul. 

4. Dezvoltaţi şi implementaţi o strategie de rugăciune care să cuprindă toate aspectele 
procesului mişcării de plantare de biserici.  Această strategie ar trebui sa includă atât 
rugăciune personală, cât şi mobilizare pentru rugăciune. 

Cele şase etape principale de tranziţie
1. Obţineţi acces într-o comunitate. Aceasta se întâmplă de obicei prin împlinirea unei nevoi a 

oamenilor. 

a. Identificaţi şi descrieţi comunitatea în care va lucra echipa voastră. Ar putea fi o 
localitate mică sau un cartier dintr-un oraş.

b. Descoperiţi ce nevoi reale au oamenii din această comunitate şi cum aţi putea contribui 
la împlinirea acestora. 

c. Împliniţi nevoi specifice ale oamenilor, sau ajutaţi oamenii din acea comunitate să 
împlinească nevoile specifice din comunitatea lor. 

d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi pe ceilalţi să facă la 
fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu. 

2. Găsiţi un om al păcii – sau lăsaţi-vă găsiţi de acea persoană, care Îl poate vedea pe 
Dumnezeu cum lucrează în voi.

a. Descoperiţi felul în care arată spiritualitatea în comunitatea voastră.  Cum se poartă 
oamenii religioşi din comunitatea voastră? Ce ritualuri şi simboluri folosesc oamenii 
pentru a-şi exprima spiritualitatea?

b. Petreceţi timp în comunitate şi exprimaţi-vă spiritualitatea în moduri pe care oamenii să 
le vadă şi să le înţeleagă. Lăsaţi-i să-L vadă pe “Christos în voi, nădejdea slavei.”

c. Fiţi receptivi la oamenii care-L văd pe Dumnezeu lucrând în voi şi prin voi. Angajaţi-i în 
mod regulat în discuţii spirituale din ce în ce mai adânci. Lăsaţi-vă găsiţi de oameni ai 
păcii.

d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi pe ceilalţi să facă la 
fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu. 
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3. Cunoaşteţi familia omului păcii şi prietenii lui apropiaţi.

a. Aflaţi cum arată “familia” sau “oikos-ul”/căminul din comunitatea voastră. Care sunt 
diferitele grade de intimitate? Care sunt cele mai importante etape de trecere în viaţă? 
Cum puteţi observa tranziţiile?1

b. Vorbiţi cu omul păcii despre familia si prietenii lui apropiaţi. Aflaţi cine sunt membrii 
familiei, cine sunt prietenii apropiaţi şi cum să vă rugaţi pentru ei.

c. Petreceţi timp cu omul păcii şi cu familia şi prietenii lui apropiaţi. Angajaţi-i în discuţii 
spirituale. Dacă se poate, fiţi martori la tranziţiile vieţii împreună cu ei.

d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi pe ceilalţi să facă la 
fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu. 

4. Instruiţi-l pe omul păcii să conducă Studiul de descoperire a Bibliei cu familia şi prietenii 
lui.

a. Treziţi interesul omului păcii pentru studierea Bibliei. Împărtăşiţi cu el ceea ce învăţaţi 
din Biblie. Arătaţi-i cum să descopere răspunsuri în Biblie la întrebările lui importante de 
viaţă.

b. Încurajaţi-l pe omul păcii să conducă Studiul de descoperire a Bibliei pentru familia şi 
prietenii lui apropiaţi. Transmiteţi-i ca-l veti susţine in a reuşi şi că îi veţi fi alături ca 
îndrumător.

c. Începeţi să-l îndrumaţi pe omul păcii când începe să conducă Studiul de descoperire a 
Bibliei. Ajutaţi-l să se pregătescă pentru următorul studiu şi să înveţe din cel precedent. 
Includeţi-l şi pe partenerul sau prietenul apropiat dacă este posibil şi oportun.

d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi pe ceilalţi să facă la 
fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu. 

5. Asiguraţi-vă că această familie sau grup  devine un grup de ucenici botezaţi.

a. Odată ce membrii Studiului de descoperire a Bibliei au început să vină la Cristos, 
îndrumaţi-l pe omul păcii să descopere învăţături biblice despre credinţa în Cristos şi 
botez.

b. Îndrumaţi-l pe omul păcii să-şi îndrepte familia şi prietenii înspre botez, ca dovadă a 
ascultării lor de Scriptură.

c. Sărbătoriţi botezul acestor ucenici noi ca observator, nu ca participant. Începeţi o relaţie 
de mentorare/disciplină cu omul păcii sau cu alt lider spiritual.2

d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi şi pe ceilalţi să facă 
la fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu.

6. Îndrumaţi-l pe liderul (liderii) acestui grup de ucenici botezaţi astfel încât să devină o 
biserică care se multiplică.

a. Urmăriţi mentorarea liderului (a liderilor) în relaţia lui cu Dumnezeu, cu familia lui, cu 
comunitatea lui, cu chemarea lui, cu lucrarea si sănătatea lui. Mentoraţi lideri pentru ca 
şi ei să-i mentoreze pe alţii.

b. Contribuiţi la formarea unor comunităţi de lideri locali care răspund unul în faţa altuia 
faţă de ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Lăsaţi conducerea şi contextualizarea în 

1 Cele mai importante etape din viaţă şi tranziţiile includ: naşterea, absolvirea şcolii, căsătoria, copiii, moartea, etc.
2 Omul păcii va continua probabil să fie liderul spiritual al acestui grup. Totuşi, Dumnezeu poate ridica un alt lider, 

care va avea nevoie de mentorare si disciplina.
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mâinile acestor lideri locali.
c. Încredinţaţi-i lui Dumnezeu în totalitate pe aceşti lideri şi ucenici noi. Trebuie să 

descreşteţi, pentru ca Cristos să poată creşte în ei şi prin ei.
d. Rugaţi-vă pe parcursul fiecăreia dintre aceste etape şi antrenaţi-i şi şi pe ceilalţi să facă 

la fel. Lăsaţi-vă îndrumaţi de Dumnezeu şi fiţi receptivi la timpul ales de Dumnezeu.
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