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LUCRAREA RESPONSABILULUI  

CU LUCRAREA PERSONALĂ

O lucrare captivantă
Lucrarea responsabilului cu Lucrarea Personală este captivantă! 

Nu există o lucrare mai măreaţă. De ce? Isus va veni când lucrarea va 
fi terminată. Acest lucru se va întâmpla când membrii se vor mobiliza 
în lucrarea de evanghelizare, dar nu mai înainte. „Lucrarea … nu va pu-
tea fi terminată niciodată, până când … membrii nu se vor mobiliza în  
lucrare.”1 „ Obiectivul Departamentului [Lucrarea Personală] este să an-
gajeze fiecare membru în slujirea activă de câştigare a sufletelor pentru 
Dumnezeu.”2 Nu există privilegiu mai mare decât să lucraţi împreună cu 
Duhul Sfânt pentru a inspira, a organiza, a instrui şi a ajuta pe poporul lui 
Dumnezeu în bucuria de a-L împărtăşi pe Isus.

Această lucrare nu este uşoară. Nu o veţi putea face niciodată sin-
guri. Dar atunci când vă veţi baza total şi în mod continuu pe Dumnezeul 
imposibilului, nimic nu este prea greu pentru El (Ieremia 32:17). Nu va 
putea exista eşec. Succesul este asigurat.

Faceţi-vă lucrarea mai uşoară!
Lucrarea Personală este o lucrare spirituală. Înţelegând (şi conducân-

du-i pe membrii dumneavoastră să înţeleagă şi să răspundă la) urmă-
toarele concepte biblice, va face lucrarea mai uşoară. Va motiva şi va 
împuternici mărturisirea.

Membrii, în mod personal şi colectiv, trebuie conduşi dă realizeze şi 
să înţeleagă următoarele:

Trei concepte biblice:
1. Fiecare trebuie să recunoască cinstea chemării sale. „… un popor 

pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
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minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”  
(1 Petru 2:9). Motivul pentru care ei au fost chemaţi de la întuneric la 
lumină este acela de a putea arăta lumina dragostei lui Dumnezeu, atât 
prin vieţile lor schimbate, cât şi prin posibilitatea de a spune altora des-
pre experienţele lor. „Oricine a primit pe Hristos este chemat să lucreze 
pentru mântuirea semenilor săi.”3 O responsabilitate extraordinară? Da, 
dar mai mult de atât, un privilegiu minunat şi onoarea de a fi ales de 
Dumnezeul universului, care permite şi împuterniceşte. În loc de a-i tre-
ce pe membrii prin sentimente de vinovăţie pentru ceea ce nu fac, liderii 
de succes ilustrează şi accentuează mai întâi privilegiul şi apoi, dacă este 
nevoie, responsabilitatea.

2. Fiecare membru trebuie să ştie că el este important în planul lui 
Dumnezeu pentru salvarea altei persoane, în acelaşi fel în care Filip a fost 
elementul esenţial în planul lui Dumnezeu de a ajunge la famenul care Îl 
căuta (Faptele apostolilor 8:26-39). Astăzi, este nevoie de membrii pen-
tru a lucra cu anumiţi oameni care caută lumina, pacea şi bucuria pe care 
ei o au în Hristos. Aceştia pot fi singura punte de legătură între oamenii 
aflaţi în cercul lor de influenţă şi viaţa veşnică. Ei pot fi singurul glas de 
care unii oameni vor asculta.

Mai mult, Dumnezeu ar fi putut să trimită un înger la famen, dar, 
pentru a-l umple pe Filip de bucuria care vine doar din conducerea altora 
la El, Dumnezeu l-a trimis pe Filip. El doreşte astăzi să umple de bucurie 
membrii doritori, astfel că îi trimite ca ei să poată primi binecuvântări-
le. „Omul care caută să lumineze pe altul va fi el însuşi binecuvântat. … 
„Cel ce udă pe alţii va fi udat şi el” (Proverbele 11:25). Dumnezeu putea 
să aducă la îndeplinire lucrarea de salvare a păcătoşilor şi fără ajutorul 
nostru, dar, pentru ca noi să ne formăm un caracter ca al lui Hristos, tre-
buie să fim părtaşi la lucrarea Lui. Pentru a putea intra în bucuria Lui, în  
bucuria de a vedea fiinţe răscumpărate prin jertfa Sa, trebuie să luăm 
parte la eforturile Lui pentru răscumpărarea lor.”4 „Spiritul lucrării dezin-
teresate pentru alţii dă caracterului profunzime, statornicie şi o bunătate 
plină de iubire asemenea lui Hristos, care aduce celui ce are un aseme-
nea caracter pace şi fericire. …”5 Dimpotrivă, „…creştinul care nu va folo-
si puterile pe care i le-a dat Dumnezeu nu numai că nu va mai creşte în 
Hristos, dar va pierde şi puterea pe care o avea.”6 Cu cât vom împărtăşi 
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mai mult, cu atât mai mult vom primi. Ceea ce nu folosim în împărtăşire, 
pierdem.

3. Membrii trebuie să creadă în succesul final al lucrării lor, deoare-
ce este lucrarea lui Dumnezeu, care are putere infinită. Isus a promis: 
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă …” (Matei 
28:18,19). Dumnezeu a oferit toată puterea şi înţelepciunea (Iacov 1:5) 
necesare pentru a avea succes. „Tatăl nostru ceresc nu cere nici mai mult, 
nici mai puţin decât ceea ce ne-a făcut El în stare să facem. El nu pune 
asupra slujitorilor Săi nicio povară pe care ei să n-o poată duce. … Prin 
harul Său, noi putem aduce la îndeplinire tot ce El cere de la noi. … Când 
ne predăm cu totul lui Dumnezeu şi când în lucrarea noastră vom urma 
liniile Lui directoare, El Se consideră atunci răspunzător pentru împlini-
rea acelei lucrări. El nu doreşte ca noi să ne îndoim cu privire la succesul 
străduinţelor noastre sincere. Niciodată n-ar trebui să ne gândim la ne-
reuşită. Noi trebuie să conlucrăm cu Acela care nu cunoaşte înfrângere.”7

Uneori, atât voi, cât şi membrii bisericii vă puteţi simţi insuficient pre-
gătiţi sau incapabili de a face lucrarea lui Dumnezeu. Este important să 
experimentaţi astfel de simţăminte. Acest sentiment îl conduce pe om la 
o dependenţă completă faţă de puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, 
care este, de fapt, secretul esenţial al succesului.

Nu vă limitaţi la câţiva – ţintiţi implicarea totală!
După cum s-a afirmat mai sus, fiecare membru este chemat să dea 

mărturie. „Fiecare este un slujitor care îndeplineşte o lucrare pentru care 
a fost special dăruit. … Fiecare membru al bisericii ar trebui să primeas-
că o lucrare corespunzătoare, ca parte a strategiei globale de misiune a 
organizaţiei.”8 Acest lucru scoate în evidenţă faptul că lucrarea dumnea-
voastră, ca responsabil cu Lucrarea Personală, nu este limitată la câţiva 
membri. Este provocarea şi totodată privilegiul vostru de a-i implica pe 
fiecare membru într-o formă de mărturie – să ţintiţi la o implicare totală. 
„Oriunde se înfiinţează o comunitate, toţi membrii ar trebui să se anga-
jeze activ în lucrarea misionară.”9

 În parabola spusă de Isus în Ioan 15, nu doar câteva dintre mlădiţe 
trebuie să aducă rod, ci fiecare mlădiţă trebuie să aducă rod mult. Nu au 
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toţi aceiaşi talanţi şi aceleaşi capacităţi.  Poate nu pot face toţi aceleaşi 
lucruri, dar talanţii şi capacităţile lor vor creşte pe măsură ce le folosesc 
şi continuă să rămână în Viţă, bazându-se pe puterea şi înţelepciunea Sa. 
„Lucrătorul cel mai umil (chiar dacă are puţini talanţi şi capacităţi), dacă 
este mânat de Duhul Sfânt, va atinge coarde ce nu se văd, ale căror tre-
săriri vor răsuna până la marginea pământului şi vor da naştere la cântări 
în decursul veacurilor veşnice.”10

 Atunci când văd bogăţia de mlădiţe încărcate cu roadele bune ale 
Duhului, credincioşii vor dori şi vor fi atraşi să participe – să devină o 
altă mlădiţă roditoare, unită cu Viţa care dă viaţă. Când întreaga biseri-
că lucrează, Dumnezeu lucrează într-un mod minunat pentru a aduce o 
recoltă bogată de suflete. Va lua probabil ceva timp, dar planificaţi (în-
crezându-ne total în puterea şi înţelepciunea cu care ne poate înzestra 
Dumnezeu) să vizaţi implicarea totală a tuturor membrilor.

Bariere în mobilizarea membrilor – şi soluţii

1. Teama de eşec
Acest lucru poate fi remediat prin conducerea membrilor la o legătu-

ră continuă şi vitală Viţă-mlădiţă cu Hristos, care doreşte să lucreze prin 
ei. O relaţie profundă cu Isus va îndepărta teama. „În dragoste nu este 
frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica” (1 Ioan 4:18). David a spus: 
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmii 56:3).

2. Lipsa de tact
Persoanele tăioase, prea directe, fără tact şi insensibile trebuie con-

duse la o legătură cu blândul Păstor. „Religia lui Isus înmoaie orice este 
dur şi aspru în temperament şi îmblânzeşte orice necizelare şi iuţime în 
maniere. El face cuvintele blânde şi purtarea atrăgătoare. … Un creştin 
blând şi amabil este cel mai puternic argument ce poate fi adus în favoa-
rea creştinismului.”11 Această metodă va aduce „o sută de convertiri la 
adevăr acolo unde acum nu este decât una.”12

3. „Viaţa mea este mărturie”
Unii spun: „Nu trebuie să spun nimic; viaţa mea este mărturie.” Ar 

putea cineva, care a văzut un accident şi a fost chemat ca martor în sala 
de judecată, să declare: „Nu trebuie să spun nimic; viaţa mea este măr-
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turie?” Din nou, soluţia este legătura cu Viţa. „Toţi cei care primesc solia 
Evangheliei în inimă, vor dori s-o vestească. …  Este un lucru nemotivat 
ca cineva să ţină aceste lucruri în secret, numai pentru sine, dar cei ce 
sunt plini de dragostea lui Hristos nu vor face aşa. În măsura în care Dom-
nul Hristos i-a făcut depozitarii adevărurilor sfinte, dorinţa lor va fi ca şi 
alţii să primească aceleaşi binecuvântări.”13 

Definiţia unui martor
Definiţia Bibliei pentru martor este foarte clară. Matei 24:14 spune 

că Evanghelia va fi propovăduită ca martor. Semnificaţia cuvântului „pro-
povădui” este „comunicare verbală”. Un martor creştin este acela care 
spune ce ştie din experienţa sa. Ioan a spus: „Deci ce am văzut şi am auzit 
(şi tratat), aceea vă vestim şi vouă” (1 Ioan 1:3). „Ca martori ai lui Hristos, 
trebuie să spunem ce ştim, ce am văzut, auzit şi simţit. Dacă L-am urmat 
pe Isus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la felul 
în care El ne-a condus. Putem spune cum am pus la probă făgăduinţa 
Lui şi am văzut că este adevărată. Putem mărturisi ce ştim despre harul 
lui Hristos. Aceasta e mărturisirea pe care o cere Domnul şi din lipsa că-
reia lumea piere.”14 „Mărturia noastră despre credincioşia Sa e mijlocul 
pe care Cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie 
să recunoaştem harul Său, aşa cum este făcut cunoscut prin sfinţii din 
vechime, dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experi-
enţe. … Toate aceste recunoaşteri preţioase pentru lauda slavei harului 
Său, când sunt susţinute de o viaţă curată, creştinească, au o putere de 
neînvins care lucrează pentru salvarea oamenilor.”15 Observaţi că trebuie 
să existe un echilibru. Viaţa martorului „care spune” trebuie să sprijine 
sau să fie în armonie cu cele spuse. 

4. „Membrii din biserica mea nu sunt gata să dea mărturie.”
Accentuarea anterioară a pregătirii spirituale necesare membrilor 

pentru a fi motivaţi face cu siguranţă lucrarea mai uşoară. Dacă prin-
tr-o relaţie intimă cu Isus, Duhul Sfânt îi îndeamnă să Îl mărturisească 
pe Hristos,  nu trebuie să forţaţi sau să folosiţi alte metode de manipu-
lare pentru a-i obliga să participe la evanghelizare. Totuşi, puteţi spune: 
„Membrii bisericii mele nu au acea relaţie cu Hristos care le este nece-
sară. Este nevoie să aloc ani de zile pentru a-i pregăti înainte de a începe 
să dea mărturie?”
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Răspunsul este un puternic „Nu”! Ajutaţi-i să înceapă de acolo de 
unde sunt în călătoriile lor spirituale şi în evanghelizare. Cea mai bună 
pregătire este mărturia. Adesea, când membrii care nu sunt foarte spi-
rituali, sunt pur şi simplu conduşi să se predea lui Isus şi încep să împăr-
tăşească puţinul pe care îl pot împărtăşi, Dumnezeu le binecuvântează 
din plin eforturile. Atunci când văd că Dumnezeu îi foloseşte, aceştia sunt 
foarte entuziasmaţi. Ei îşi conştientizează nevoia şi încep imediat să ca-
ute o relaţie mai profundă, astfel încât să îşi poată îmbunătăţi mărturia. 
Aveţi aici o făgăduinţă minunată: 

„Cel care, cu umilinţă, începe cu puţine cunoştinţe (fără îndoia-
lă că aceste cunoştinţe includ cunoaşterea lui Isus) şi spune şi alto-
ra puţinul pe care îl ştie, în timp ce caută cu sârguinţă să cunoască 
mai mult, acela va constata că întreaga comoară a cerului îi stă la 
dispoziţie. Cu cât va căuta să împartă mai multă lumină, cu atât 
mai multă lumină va primi el. Cu cât va căuta cineva cu dragoste 
pentru suflete să explice Cuvântul lui Dumnezeu şi altora, cu atât 
mai clar va deveni acesta pentru el. Cu cât vom folosi mai mult 
cunoştinţele noastre şi vom exercita mai mult puterile noastre, cu 
atât vom avea mai multă cunoştinţă şi mai multă putere.”16

5. „Nu am darul.”
Doctrina darurilor spirituale ar trebui să intensifice mărturisirea, însă, 

uneori limitează evanghelizarea, membrii folosind această doctrină ca 
scuză pentru a nu mărturisi. Ei ridică din umeri şi spun: „Nu am darul.” 
Nu trebuie să permiteţi ca acea învăţătură să limiteze pe cineva în aştep-
tările pe care le aveţi de la ei. Încurajaţi pe fiecare membru să mărturi-
sească folosind propria personalitate şi darurile spirituale. 

Persoane fără educaţie sunt plantatori de biserici. Un pastor a fost 
rugat de un membru laic fără educaţie să dedice într-o zi două biserici 
pe care el, în colaborare cu Dumnezeu, le-a înfiinţat cu succes. El fusese 
singurul care nu începuse un studiu biblic, la sesiunea de instruire, dar 
a persistat.

Darurile pot fi inactive şi nerecunoscute la început. Mulţi nu ştiu care 
sunt darurile lor până când nu încep şi continuă să folosească ceea ce 
pare o capacitate foarte limitată.
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Unii dintre marii evanghelişti şi pastori de succes erau extrem de ti-
mizi la început. Unora dinte ei li se părea imposibil să vorbească chiar şi 
în faţa unui grup mic. Dar, pe măsură ce practicau şi se rugau, Dumnezeu 
i-a ajutat să îşi învingă impedimentele, să îşi îmbunătăţească talanţii şi să 
aibă un succes foarte mare, prin puterea Duhului Sfânt.

Un mare evanghelist, care a vorbit unor grupuri de oameni mult mai 
mari decât majoritatea şi a câştigat multe mii la Hristos, a fost un student 
cu zece pe linie. Dar a primit un 6,50 la exprimare. Era aşa de timorat la 
clasă, încât profesorul s-a temut că nu va avea niciodată succes. Când s-a 
ridicat să vorbească, picioarele, braţele şi notiţele care le avea în mână 
îi tremurau. S-a rugat şi s-a tot rugat şi a practicat continuu până a expe-
rimentat un succes care a depăşit cu mult aşteptările tuturor. Se spune 
adesea: „Practica perfecţionează.”

„Nu există limită pentru utilitatea celui care îşi lasă la o parte sinele 
şi face loc lucrării Duhului Sfânt în inima sa şi duce o viaţă consacrată 
deplin lui Dumnezeu.”17 „Dacă sunt puşi la lucru, cei descurajaţi vor uita 
repede de descurajarea lor; cei slabi vor deveni tari, cei ignoranţi vor fi 
inteligenţi şi toţi vor fi pregătiţi să prezinte adevărul, aşa cum este el în 
Isus.”18 „Domnul va da pricepere pentru lucrare oricărui bărbat sau fe-
meie care va conlucra cu puterea divină. Tot ce se cere, ca talent, curaj, 
stăruinţă, credinţă şi tact, va veni atunci când ei îmbracă armura.”19 Aceş-
tia devin tot mai pregătiţi pe măsură ce se implică în acţiune.

Ca responsabil al Lucrării Personale din biserica dumneavoastră, 
Dumnezeu vă asigură un mare succes dacă lucraţi în concordanţă cu 
principiile de mai sus şi vă încredeţi total în El pentru înţelepciune şi că-
lăuzire zilnică.

Istoria inspiră
În plus faţă de principiile de mai sus, primiţi încurajare din istorie. 

Aveţi două mii de ani de succes pe care să consolidaţi! Aveţi modelul a 
mii de bărbaţi şi femei de succes – începând cu modelul principal, lucra-
rea personală a lui Isus. Petru, Pavel, Barnaba, Filip, Ştefan şi Ioan Marcu 
sunt toţi figuri proeminente în istoria bisericii. Aceştia au lucrat neconte-
nit şi în mod eficient pentru a câştiga noi convertiţi la Isus Hristos, făcând 
astfel să crească biserica secolului I. Acest model a continuat de-a lungul 
secolelor până în ziua de azi.
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Aveţi aici o scurtă istorie a Departamentului Lucrare Personală în 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea:

De îndată ce Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a luat fiinţă, Depar-
tamentul Lucrarea personală a devenit parte firească a acestei biserici 
vii şi plină de elan în mărturie. Mai întâi, în 1869, s-a numit „The Vigi-
lant Missionary Society – Societatea Misionară de Veghere” (un obiec-
tiv chiar mai relevant acum că ne aflăm cu 140 de ani mai aproape de 
revenirea lui Hristos!). Un an mai târziu, pe măsură ce activităţile s-au 
extins şi biserica a crescut, a devenit The Missionary and Tract Society 
– Societatea Misionară şi de Colportaj. În 1874, ca parte a organizaţiei 
Conferinţei Generale a fost numită The General Conference Tract and 
Missionary Society of the Seventh-day Adventists – Societatea Misiona-
ră şi de Colportaj a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea. Lucrarea a trecut astfel dincolo de mări şi continente şi, în 1882, 
a fost adoptat numele The International Tract Society – Societatea Inter-
naţională de Colportaj.

La Sesiunea Conferinţei Generale din 1918, departamentul a fost re-
denumit The Home Missionary Department of the General Conferen-
ce of Seventh-day Adventists – Departamentul Misionar al Căminului, 
al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Respon-
sabilităţile conducerii erau descrise ca fiind promovarea şi consolidarea 
căilor şi lucrării misionare prin: „(a) Dezvoltarea unor planuri practice şi 
a unor instrucţiuni simple care vor unifica toate bisericile într-o mişcare 
misionară generală. (b) Publicarea, prin intermediul publicaţiilor biseri-
cii şi ale Conferinţei şi prin scrisori circulare personale, a unor rapoarte 
misionare şi a unor experienţe care vor conduce poporul advent de pre-
tutindeni să îşi aprecieze oportunităţile şi să se implice în activităţi mai 
importante.”20 Împărtăşirea unor experienţe de succes s-a dovedit a fi 
foarte importantă. Aceasta este în continuare una dintre cele mai bune 
metode de a inspira şi a instrui.)

Departamentul pentru Lucrarea în Cămin a devenit Departamen-
tul pentru Activităţi laice la Sesiunea Conferinţei Generale din 1966. În 
1985, Departamentul pentru Activităţi Laice a devenit parte a Depar-
tamentului Lucrării Bisericii, nou-înfiinţat.21 Activităţile laice din cadrul 
Departamentului Lucrării Bisericii au început să fie numite Lucrarea Per-
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sonală. Apoi, în 1995, Departamentul Lucrării Bisericii a fost desfiinţat şi 
Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală au format un singur departament 
la nivelul Conferinţei/Misiunii/Uniunii/Diviziunii/Conferinţei Generale. 
Totuşi Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală funcţionează ca două de-
partamente diferite la nivelul bisericii locale.22

Deci, pe măsură ce vă implicaţi în coordonarea evanghelizării bisericii 
dumneavoastră, sunteţi chemaţi la o moştenire nobilă. Din nou, bun ve-
nit la cea mai importantă sarcină atribuită de Dumnezeu conducătorilor 
locali!

În cele ce urmează, sunt informaţii cu privire la ceea ce aveţi privile-
giul să faceţi. Începem cu descrierea rolului departamentului.

Departamentul şi Responsabilul Lucrării Personale
„Departamentul Lucrarea Personală asigură resurse şi instruieşte 

membrii bisericii pentru a-şi uni eforturile cu pastorul şi cu slujbaşii în 
vederea proclamării Evangheliei mântuirii prin Hristos. Scopul Departa-
mentului Lucrarea Personală este de a-l implica pe fiecare membru în 
slujirea activă a câştigării de suflete pentru Hristos.”23

„Responsabilul Departamentului Lucrarea Personală este ales 
de biserică pentru a conduce şi coordona biserica în lucrarea de 
evanghelizare (misionară) activă şi este preşedintele Comitetului  
Departamentului Lucrarea Personală. Responsabilul Departamen-
tului Lucrarea Personală poate avea nevoie de ajutoare care să 
coordoneze Şcoala Biblică prin corespondenţă, evanghelizarea 
biblică, distribuirea de literatură, apelurile pentru fonduri, lucra-
rea grupelor mici, instruirea membrilor şi alte activităţi în vederea 
câştigării de suflete.  Este responsabilitatea liderului să prezinte 
înaintea bisericii, în cadrul serviciului divin din Sabatul lunar de-
dicat Lucrării Personale şi la adunările administrative ale bisericii, 
un raport al întregii activităţi de evanghelizare (misionare) a bise-
ricii.”24

Colaborarea cu întreaga biserică şi cu liderii Conferinţei
Ca responsabil cu evanghelizarea peste toată biserica, ar trebui să fiţi 

un exemplu al colaborării în sensul cel mai larg al cuvântului. Veţi avea 
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de-a face cu întreaga biserică şi veţi lucra cu liderii tuturor departamen-
telor. Va trebui să dovediţi atât colaborare reală cu cei cu care lucraţi, cât 
şi să fiţi în măsură să asiguraţi colaborarea din partea colegilor dumnea-
voastră de lucru, formând astfel o organizaţie foarte eficientă.

Ca responsabil al Departamentului Lucrarea Personală, nu sunteţi 
chemat doar pentru a îndeplini programul bisericii locale, ci şi pentru 
a colabora cu Conferinţa în îndeplinirea planurilor confesiunii. Acest lu-
cru va implica o strânsă colaborare cu responsabilul Departamentului 
Lucrarea Personală al Conferinţei/Misiunii. Veţi vrea să recunoaşteţi că 
responsabilul Departamentului Lucrarea Personală al Conferinţei/Misiu-
nii este deosebit de interesat de activitatea dumneavoastră. Ar trebui să 
existe cu adevărat lucru în echipă între dumneavoastră şi acesta. Acolo 
unde există o astfel de unitate, atât biserica, cât şi conferinţa vor fi con-
solidate.

Comitetul Departamentului Lucrarea Personală – 
Activităţi şi responsabilităţi

Conducătorii bisericii cu care veţi avea plăcerea de a lucra, ca preşe-
dinte al comitetului, sunt incluşi în descrierea Comitetului Departamen-
tului Lucrarea Personală din Manualul Bisericii (pagina 102). Sunt incluse 
şi câteva dintre zonele de activitate în care este posibil să fiţi implicaţi, 
împreună cu membrii bisericii dumneavoastră.

„Comitetului Departamentului Lucrarea Personală îndrumă 
activităţile de evanghelizare (misionare) ale bisericii locale şi lu-
crează sub coordonarea comitetului bisericii. Comitetul ar trebui 
să se întrunească cel puţin o dată pe lună. Comitetul ar trebui să 
fie alcătuit din următorii: responsabilul Departamentului Lucrarea 
Personală (preşedinte), secretarul Departamentului Lucrarea Per-
sonală, coordonatorul Departamentului Publicaţii, pastorul, un 
prezbiter, casierul bisericii, responsabilul Societăţii Tabita, secre-
tarul Societăţii Tabita, responsabilul organizaţiei Bărbaţi Adven-
tişti, responsabilul cu evidenţa celor interesaţi de doctrina bisericii 
(foarte esenţial), responsabilul Departamentului Sănătate, secre-
tarul Departamentului Comunicare, Dirigintele Şcolii de Sabat, 
liderul de tineret, coordonatorul pentru slujirea persoanelor cu 
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dezabilităţi, coordonatorul Departamentului Copii, responsabi-
la Departamentului Misiunea Femeii, conducătorul Centrului de 
Servicii Sociale sau liderul Serviciilor Sociale, coordonatorul Şcolii 
Biblice şi alţi membrii, după cum se consideră necesar. Comitetul 
Departamentului Lucrarea Personală poate desemna subcomite-
te pentru obiective specifice, în măsura în care se consideră nece-
sar. Toate subcomitetele raportează comitetului Departamentului 
Lucrarea Personală.”25

„Responsabilităţile comitetului vor fi următoarele:

 ¾ Să organizeze întâlnirile de evanghelizare (misionare) ale bisericii, 
să studieze câmpul său de activitate misionară şi să angajeze fie-
care membru într-o activitate de slujire specifică. 

 ¾ Să determine implicarea membrilor în activităţi de evanghelizare 
(misionare) sponsorizate de Departamentul Lucrarea Personală, 
precum:
 » Distribuirea de literatură şi răspândirea publicaţiilor de evan-

ghelizare (misionare), incluzând abonamente la revistele bise-
ricii.

 » Înscrierea la cursuri biblice.
 » Activităţi ale Serviciilor Sociale şi/sau ale Societăţii Tabita.
 » Invitaţii la evenimente precum programe de renunţare la fu-

mat, cursuri de gătit, seminare pentru gestionarea stresului etc.
 » Activităţi de evanghelizare (misionare), precum studii biblice 

şi stabilirea unor legături după încheierea acestora, întâlniri de 
evanghelizare publice, seminare de evanghelizare şi alte pla-
nuri şi proiecte de evanghelizare.

 ¾ Să fie responsabili pentru planificarea şi implementarea campa-
niilor anuale pentru strângeri de fonduri, acolo unde sunt desfă-
şurate.

 ¾ Să instruiască şi să conducă membrii în mărturia creştină, precum:
 » Conducerea şi organizarea unor cursuri despre cum să susţină 

studii biblice, metode pentru mărturie personală, coordona-
rea programelor de Servicii Sociale şi prestarea de servicii în 
caz de catastrofe.
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 » Oferirea de demonstraţii practice a metodelor prin care pot 
face aceste lucruri.

 ¾ Să încurajeze raportul prin intermediul secretarului Departamen-
tului Lucrare Personală.

 ¾ Să supravegheze activităţile Serviciilor Sociale ale bisericii şi să slu-
jească drept comitet de conducere al Centrului de Servicii Sociale 
al bisericii. 

 ¾ Să coopereze cu Departamentul Lucrarea Personală al Conferin-
ţei, în îndeplinirea programului său. 

 ¾ Să autorizeze plăţile din fondurile Departamentului Lucrarea Per-
sonală al bisericii locale.

 ¾ Să planifice şi să conducă întâlnirile săptămânale şi lunare ale De-
partamentului Lucrarea Personală, după cum sunt stabilite în ca-
lendarul bisericii.”26

Elaborarea unui plan şi a unei strategii cu obiective 
specifice

Ca responsabil al evanghelizării peste întreaga biserică, trebuie să fiţi 
în strânsă colaborare cu pastorul, comitetul Departamentului Lucrarea 
Personală, grupele de acţiune ale Şcolii de Sabat şi comitetul bisericii 
pentru aprobarea finală a planului şi strategiei coordonate de evangheli-
zare, cu obiective specifice. În stabilirea strategiei, aveţi aici trei aspecte 
de luat în considerare:

1. Concentraţi-vă pe zonele care prezintă cel mai mare potenţial.
Întrebaţi-vă ce activităţi vor avea cele mai bune rezultate. Care va fi 

cel mai eficient plan pentru terminarea lucrării lui Dumnezeu? Ca respon-
sabil, trebuie să fiţi echilibrat şi să vă străduiţi să implicaţi şi să sprijiniţi 
fiecare departament şi lider asociat. Dar ar trebui să aveţi în continuare 
posibilitate de a-i conduce, astfel încât să contribuie la activităţile cele 
mai eficiente pentru terminarea lucrării. Este uşor ca activităţile cele mai 
importante să se piardă din vedere şi să dispară în mulţimea de activităţi.

2. Folosiţi metode tradiţionale.
Unele persoane sunt sătule şi se opun metodelor tradiţionale de 

evanghelizare. Conştientizăm faptul că trebuie folosite şi alte metode 
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pentru a ajunge şi la cei la care metodele tradiţionale nu sunt suficiente. 
Dar, ca accent, poate demonstra cineva, prin rezultate, că există o meto-
dă mai eficientă decât cea care include: stabilirea unor relaţii de priete-
nie, îndeplinirea nevoilor simţite de comunitate, studii biblice personale 
sau în grupe mici şi o campanie de evanghelizare pentru seceriş?

Există, desigur, mai multe metode de cultivare/de invitaţii la eveni-
mente pe care le puteţi folosi. Şi toţi membrii ar trebui încurajaţi să alea-
gă şi să folosească una sau mai multe dintre aceste metode pentru a 
ajunge la inimile oamenilor. Dar, odată ce s-a ajuns la mintea şi la inima 
oamenilor, trebuie semănate seminţe sau … nu va fi recoltă. Adesea nu 
este nevoie de mult timp pentru a ajunge la inima omului. O întâlnire din 
casă în casă, de trei – cinci minute, cu un sondaj religios ajută de multe 
ori persoana să simtă nevoia de a beneficia de studii biblice personale.  
Dacă studiile biblice, care au ca scop semănarea seminţei, sunt urmate 
de o campanie de seceriş, unde adevărurile  studiate în Biblie sunt revi-
zuite şi sunt făcute apeluri puternice, nu durează mult, de obicei, până 
are loc un botez şi acest nou convertit va putea să se alăture imediat 
instructorului său, ca lucrător biblic ucenic. După trei luni sau în şi mai 
scurt timp, veţi avea un nou câştigător de suflete de succes.

3. Ajutaţi membrii să îşi stabilească propriile obiective.
Deşi strategia dumneavoastră va include un plan amplu şi corespun-

zător, baza ar trebui construită pe aspiraţiile şi obiectivele membrilor in-
dividuali. Experienţa a arătat că, dacă prezentaţi mai întâi idei şi planuri 
care funcţionează şi daţi apoi membrilor posibilitatea să îşi facă propriile 
planuri şi să îşi stabilească propriile obiective specifice, aceştia vor şti că 
acestea le aparţin. În plus, obiectivele lor vor fi întotdeauna mai înalte 
decât dacă pastorul sau responsabilul Departamentului Lucrarea Perso-
nală le-ar fi stabilit şi le-ar fi cerut membrilor să le atingă.

Oamenii au întotdeauna mai mare grijă de proprii copii decât de ai 
altora. Membrii îşi vor urma propriile planuri şi se vor strădui să îşi atingă 
obiectivele cu mai mult zel decât dacă ar fi fost elaborate de alţii. Şi este 
mult mai eficient şi mai incitant pentru dumneavoastră să ţineţi semina-
re de instruire sau instruire personală unu-la-unu pentru a-i ajuta să îşi 
atingă propriile obiective decât să le oferiţi instruirea de care consideraţi 
că au nevoie. Este mai bine pentru ei să ceară ajutor de la dumneavoas-
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tră sau de la pastor decât vă este dumneavoastră să le cereţi să participe 
la un seminar care e posibil să nu corespundă nevoilor lor.

De unde începeţi? Cu întreaga biserică sau cu puţini?
De unde începeţi în eforturile dumneavoastră de a atinge obiectivul 

pe care l-aţi stabilit, ca fiecare membru să fie un martor activ pentru 
Isus? Propunem două opţiuni:

 ¾ Pregătiţi întreaga biserică în acelaşi timp;
 ¾ Începeţi cu cei câţiva care sunt înflăcăraţi pentru Dumnezeu.

Ce alegeţi? Depinde de starea spirituală, de viziune, de disponibilitate 
şi de expertiza pastorului, a prezbiterilor, a liderilor de departament şi a 
întregii comunităţi de membri. 

Opţiunea numărul unu este cea mai bună, dacă întreaga biserică este 
unită şi gata de acţiune. Isus doreşte ca acest obiectiv să se împlinească: 
„Întreaga biserică, lucrând ca unul singur, contopindu-se în perfectă uni-
re, trebuie să fie un instrument misionar, viu şi activ, mânat şi stăpânit de 
Duhul Sfânt.”27 Şi observaţi această făgăduinţă importantă: „Dacă creşti-
nii ar lucra în bună înţelegere, înaintând ca unul singur, sub îndrumarea 
unei singure Puteri, pentru aducerea la îndeplinire a unui singur scop, ei 
ar mişca lumea.”28

Doar Domnul cunoaşte sigur dacă membrii dumneavoastră  sunt gata 
să acţioneze împreună ca o armată de lucrători. Cereţi-I înţelepciune în 
rugăciune sinceră. Observaţi atitudinile şi cereţi sfat de la pastor, prez-
biteri şi comitetul Departamentului Lucrarea Personală. Puteţi înmâna 
membrilor un sondaj pentru a indica gradul lor de interes în a face ceva 
măreţ pentru Dumnezeu. Cereţi-le să vă împărtăşească ideile lor pentru 
mărturisire şi pentru lucrare şi întrebaţi-i ce disponibilitate au să dedice 
timp  pentru a colabora cu Dumnezeu în realizarea ideilor lor. Aţi putea 
propune în acel plan câteva schiţe de planuri, precum plantarea unei bi-
serici sau a unor biserici în zonă sau formarea unui număr de grupe mici 
din care se pot dezvolta noi biserici. Aţi putea propune, de asemenea, 
două întâlniri evanghelistice de seceriş pe an. Întrebaţi-i la câte persoane 
dintre ei le-ar plăcea să dedice timp cultivării şi semănării, în vederea 
pregătirii pentru aceste secerişuri (şi propuneţi câteva metode prin care 
pot face acest lucru).
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Dacă doar câţiva se arată dispuşi să lucreze împreună pentru înainta-
rea lucrării, vom discuta mai târziu o posibilă abordare cu bătaie lungă. 
Totuşi, dacă este posibilă acţiunea unită imediată, aveţi aici câteva su-
gestii cu privire la modul în care puteţi proceda:

Dacă începeţi cu întreaga biserică

Petreceţi timp în rugăciune cu pastorul şi apoi cu el şi cu prezbiterii. 
Încercaţi să cunoaşteţi comunitatea în care slujeşte biserica dumnea-
voastră.29 Aduceţi-le înainte propuneri vizionare pastorului şi prezbiteri-
lor şi cereţi-le să vă comunice viziunea lor.  Stabiliţi un consens. Prezen-
taţi apoi această formulă comitetului pentru Departamentul Lucrarea 
Personală. Cereţi părerea fiecărei persoane. Aflaţi ce ar vrea fiecare lider 
să facă. Faceţi tot posibilul pentru a elabora un plan şi a stabili obiective 
pe care toţi vor fi încântaţi să le sprijine şi să le realizeze. Discutaţi cu res-
ponsabilul Departamentului Lucrarea Personală al Conferinţei/Misiunii 
şi obţineţi sfatul, sprijinul şi promisiunea unui ajutor din partea acestei 
persoane, pentru a oferi instruire, dacă este necesară. Informaţi pastorul 
şi prezbiterii despre orice modificare şi cereţi-le sprijinul pentru planul 
final. 

Rugaţi-l pe pastor să ţină o predică puternică pe tema câştigării de 
suflete, bazată pe dragostea lui Isus pentru cei pierduţi şi să arate cum 
doreşte El ca toţi să ia parte la privilegiul de a lucra cu El pentru a-i salva 
pe cei pierduţi. Pastorul îi poate intervieva pe noii convertiţi şi pe cei care 
au lucrat cu ei pentru a demonstra bucuria de a mărturisi.

În conducerea bisericii, alăturaţi-vă pastorului în rugăciune, prefera-
bil doi câte doi, pentru toţi cei care vor să se roage şi faceţi un apel pu-
ternic, folosind un sondaj de angajament care să includă toate activită-
ţile necesare. Rugaţi-i pe diaconii să înmâneze sondajul după încheierea  
rugăciunii. Parcurgeţi-l împreună, punct cu punct, şi cereţi-le să indice 
fiecare activitate la care ar dori să ia parte. Pot sublinia prima lor alegere. 
După ce le este acordat timp suficient, rugaţi diaconii să strângă toate 
sondajele.

 Aveţi acum o bază unită de la care să porniţi. Pastorul şi comitetul vă 
pot asista în alegerea şi desemnarea personalului echipat cu descrierea 
slujbei, care este bazată pe dorinţele membrilor. Acolo unde este ne-
cesară, poate începe instruirea. Împărtăşiţi săptămânal rezultatele care 
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îi vor inspira şi pe alţii să facă parte din planul bisericii, ce se va realiza 
curând. 

Veţi fi încântaţi! Îl veţi preamări pe Dumnezeu pentru acest progres. 
Amintiţi-vă doar că Dumnezeu v-a adus în acest punct de pornire. Nu 
uitaţi nevoia ca toţi cei implicaţi să fie angajaţi în rugăciuni permanente. 
„Numai lucrul săvârşit cu multă rugăciune şi sfinţit prin meritele lui Hris-
tos se va dovedi în cele din urmă a fi folositor spre bine.”30

Alternativa grupelor de acţiune ale Şcolii de Sabat
Aveţi aici o metodă alternativă şi eficientă pentru a începe. Poate că 

nu va fi implicată toată biserica încă de la început, dar aceasta are o con-
tinuitate stabilizantă, ce lipseşte abordării de mai sus. Aveţi, de aseme-
nea, avantajul de a avea lideri care să vă asiste în punerea în aplicare şi 
îndeplinirea lucrării. Acest lucru va adăuga o forţă extraordinară lucrării.

Această abordare este instituită pe baza unei afirmaţii inspira-
te: „Formarea de grupe mici ca bază a efortului creştin mi-a fost 
prezentată de Cineva care nu poate greşi.”31

Una dintre cele mai bune metode pentru a începe să ţintiţi implica-
rea tuturor membrilor în formarea uni plan strategic de evanghelizare 
pentru întreaga biserică este folosirea grupelor de acţiune ale Şcolii de 
Sabat, cu grupe de şase-opt persoane. Dumneavoastră, pastorul şi mem-
brii aleşi  puteţi studia în rugăciune nevoile comunităţii locale32 şi oportu-
nităţile de evanghelizare posibile în care să implicaţi membrii înainte de 
a stabili un plan. Apoi, împreună cu o predică captivantă despre dragos-
tea lui Hristos pentru cei pierduţi şi experienţe de succes motivatoare, 
aţi putea prezenta planul potenţial la sesiunea de planificare a  grupelor 
de acţiune ale Şcolii de Sabat într-o după-amiază de Sabat.

După multe rugăciuni împreună, veţi cere grupelor conduse de liderii 
lor misionari (coordonatorii responsabili cu purtarea de grijă), ca având 
în vedere planul de bază pe care l-aţi prezentat, să elaboreze şi să scrie 
propriile planuri pe un an care să includă viziunea, expertiza şi dorinţa 
fiecărui membru al grupei. Fiecare plan scris ar trebui să aibă obiective 
specifice, precum notarea numelor persoanelor la care doresc să ajungă 
pentru Domnul, căror nevoi ale comunităţii locale vor să se adreseze, 
numărul de studii biblice pe care plănuieşte fiecare membru să le ofere 
şi obiectivul de botez al fiecărei grupe etc.
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Dumneavoastră şi pastorul ar trebui să primiţi o copie a fiecărui plan 
al grupei. Acest lucru vă va permite să monitorizaţi progresul şi să îi spri-
jiniţi acolo unde vi se cere ajutorul pentru a atinge obiectivele propuse. 

Întâlnirile periodice dintre coordonatorii responsabili cu purtarea de 
grijă, dumneavoastră şi pastor sunt esenţiale. În aceste întâlniri de încu-
rajare sunt împărtăşite şi discutate experienţele de succes şi sunt învă-
ţate lecţii din fiecare experienţă. Apoi, trataţi dificultăţile întâmpinate. 
(Manualul Şcolii de Sabat,33 capitolul 11 – „Grupele de acţiune ale Şcolii 
de Sabat” conţine detaliile exacte cu privire la cum puteţi face acest lucru.)

Experienţa a arătat că rezultatele acestui tip de sesiuni de planificare, 
în care fiecare membru poate să îşi facă propriul plan, sunt mult mai 
mari decât cele aşteptate de persoanele de conducere. Şi, de asemenea, 
realizarea planurilor va fi mai interesantă.

Cu grupele de acţiune ale Şcolii de Sabat aveţi un lider asistent al 
Lucrării Personale (coordonatorul responsabil cu purtarea de grijă) la fi-
ecare grupă. Puteţi încuraja, instrui, colabora şi vă puteţi ruga împreună 
cu această persoană pentru a obţine rezultate. Din nou, rugăciunea con-
tinuă este cheia succesului. 

Înainte de a discuta despre cum puteţi menţine cel mai eficient rit-
mul, odată ce planurile şi obiectivele au fost stabilite de membrii bisericii 
care lucrează împreună în mod unit, haideţi să vedem cum aţi putea mo-
biliza biserica dacă pastorul şi organizaţia nu ar fi interesate de mărturi-
sire; dacă biserica dumneavoastră ar fi o biserică laodiceeană în care se 
pare că nu există preocupare pentru cei pierduţi.

Dacă aceasta este situaţia, vă recomandăm opţiunea numărul 2 de 
mai sus: „Începeţi cu cei puţini” care sunt înflăcăraţi pentru Dumnezeu.

Începeţi cu puţini
Rugaţi-vă! Ascultaţi! Dumnezeu ne-a spus: „Mulţi ar dori să lucreze 

dacă ar fi învăţaţi cum să înceapă. Ei trebuie să fie instruiţi şi încurajaţi.”34 
Aveţi aici metoda prin care puteţi să îi găsiţi pe cei „mulţi”. Găsiţi una, 
două persoane care sunt interesate, de exemplu, de oferirea de studii bi-
blice. Luaţi câteva lecţii biblice. Vizitaţi-i în casele lor. Explicaţi-le ce doriţi 
să faceţi în începerea unui studiu şi rugaţi-vă împreună. Spuneţi: „Hai-
deţi cu mine. Nu trebuie să spuneţi nimic. Dacă puteţi să mergeţi şi să 
zâmbiţi, eu vă voi ajuta.” Ajutaţi-i să înceapă! Când veţi avea o experienţă 
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plăcută, ucenicul dumneavoastră se va gândi imediat le ceilalţi prieteni 
ai săi cărora le-ar plăcea această lucrare. Vizitaţi-i şi ajutaţi-i să înceapă.

În Sabatul următor, împărtăşiţi experienţa plăcută în biserică, în  
timpul momentelor de laudă aduse lui Dumnezeu, sau, şi mai bine, în 
timpul celor zece minute alocate Lucrării Personale. (Vom discuta de-
taliile acestor momente mai târziu.) Dacă ucenicul dumneavoastră este 
încântat şi entuziasmat de experienţă şi poate vorbi în faţa bisericii, in-
tervievaţi-l/o. Dacă nu, spuneţi chiar dumneavoastră experienţa. Entu-
ziasmul va fi molipsitor. La finalul interviului, întrebaţi ucenicul dacă se 
gândeşte să continue această lucrare şi dacă consideră că şi altora le va 
plăcea să facă acest lucru. Consolidaţi pe baza răspunsului pozitiv. Fa-
ceţi un apel. Cereţi-le tuturor celor interesaţi să ofere studii biblice să 
se întâlnească cu dumneavoastră după încheierea programului bisericii, 
într-o anumită locaţie. Stabiliţi o dată, în timpul săptămânii, pentru a-i 
lua cu dumneavoastră să înceapă studiile. 

Cursuri de pregătire pe teren
După ce aţi stârnit interesul câtorva persoane, strângeţi-i la un loc pe 

toţi cei interesaţi şi începeţi „Un curs de pregătire pe teren” de trei luni, 
care să se desfăşoare o dată pe săptămână. Acesta este un plan dovedit 
eficient. Am fost instruiţi: „Învăţătorii să deschidă calea, lucrând în mijlo-
cul poporului, iar ceilalţi, alăturându-li-se, vor învăţa din exemplul dat de 
aceştia. Exemplul este mai valoros decât multe precepte.”35

Cele trei luni vă permit să-i conduceţi pe ucenici printr-o serie de lec-
ţii biblice în casele şi la locurile de muncă ale oamenilor, arătându-le şi 
învăţându-i să trateze cele mai întâlnite dificultăţi. Cursurile ar trebui să 
dureze trei ore, adesea de la 18:30 până la 21:30 şi să includă:

 ¾ 10-15 minute de studiu devoţional şi rugăciune, oferind tuturor 
posibilitatea de a se ruga.

 ¾ 20-30 de minute pentru instrucţiuni practice pe tema activităţilor 
acelei zile sau acelei săptămâni. Dacă toţi încep studiile în acelaşi 
timp, instrucţiunile oferite pot să se refere la lecţia biblică a acelei 
săptămâni. 

 ¾ 1-2 ore pentru a lucra din casă în casă instructor şi ucenic. Acest 
timp este foarte important şi trebuie păstrat neschimbat. Diavolul 
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îl urăşte. Acestuia îi face plăcere să vă vadă doar vorbind despre 
mărturisire, în loc de a acţiona.

 ¾ 20 de minute alocate ulterior pentru a învăţa din experienţele 
avute. Acestea sunt momente emoţionante şi puteţi învăţa lecţii 
aferente fiecărei experienţe, fie că a fost „bună” sau „neplăcută”. 
Puteţi discuta despre cum ar fi putut fi îmbunătăţită acea expe-
rienţă. Ucenicii îşi pot aminti mult mai bine lecţia din experienţe 
reale decât din simple prelegeri. 

Dacă sunteţi singura persoană în măsură să instruiţi şi aveţi deja câ-
teva persoane nerăbdătoare să fie instruite, gândiţi-vă la acest lucru ca 
la o mare binecuvântare. Dumnezeu vă va ajuta să adaptaţi planurile sau 
orice altceva este necesar. Împărtăşiţi situaţiile dificile cu pastorul şi ru-
gaţi-l să vi se alăture, ca instructor. Poate veţi găsi şi alte persoane care 
au avut experienţă în trecut şi care, când vor auzi de răspunsul pozitiv 
pe care l-aţi primit, vi se vor alătura ca instructori. Ce binecuvântare va fi 
aceasta! Unii dintre ucenicii dumneavoastră vor putea deveni instructori 
înainte de încheierea celor trei luni. La început, lăsaţi-i să vă observe şi 
daţi-le apoi din ce în ce mai mult din studiu, pas cu pas, până când îi veţi 
observa cum instruiesc ei. Puneţi-i în echipe cu alţi ucenici.

Dumnezeu a binecuvântat şi continuă să binecuvânteze această abor-
dare, care a început cu un singur membru sau cu doi, până la implicarea 
tuturor membrilor în mărturisire. Aduceţi-vă aminte: „Mulţi ar dori să 
lucreze dacă ar fi învăţaţi cum să înceapă. Ei trebuie să fie instruiţi şi 
încurajaţi.”36

Cum să păstraţi planul în desfăşurare şi în creştere
Există un număr de metode pentru a promova mărturisirea şi a păs-

tra planurile în desfăşurare şi în creştere. Dar nimic nu are o reuşită mai 
mare decât succesul. Împărtăşirea poveştilor de succes, ori de câte ori e 
posibil, este o metodă de neegalat. Dacă aceste experienţe sunt spuse 
de cei care le-au trăit, au un impact şi mai puternic pentru a-i inspira pe 
alţii să ia parte la bucuria mărturisirii. Experienţele spuse de noii conver-
tiţi sunt şi mai impresionante decât acelea spuse de cei care au participat 
la convertirea lor.
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Dumneavoastră, ca responsabil al Lucrării Personale, aveţi privilegiul 
de a împărtăşi poveştile de succes în timpul celor zece minute alocate 
Lucrării Personale din fiecare Sabat, în cadrul serviciului divin din Sabatul 
lunar dedicat Lucrării Personale, la toate comitetele, şi la adunările admi-
nistrative, ca parte a raportului asupra întregii activităţi de evanghelizare 
a bisericii. Ar trebui ca permanent să informaţi pastorul, prezbiterul şi 
responsabilul Departamentului Comunicare cu privire la experienţele de 
succes care au loc. 

Amintiţi-vă să explicaţi modul în care aceste experienţe sunt relaţio-
nate cu planurile şi obiectivele generale de evanghelizare şi mărturisire 
ale bisericii, astfel încât să constituie un mijloc de a-i instrui  şi a-i inspira 
pe alţii să se implice. 

Responsabilul Departamentului Comunicare ar trebui îndem-
nat să facă publice activităţile şi progresul înregistrat în revista 
Uniunii, Curierul Adventist, în rapoartele bisericii, în buletinul in-
formativ al bisericii, la avizier şi, atunci când este cazul, în ziarele 
locale, la radio şi la televiziuni.

Folosirea întâlnirilor speciale
Haideţi să discutăm acum fiecare dintre metodele de împărtăşire/

discuţie menţionate mai sus şi să subliniem modul în care le puteţi folosi 
într-un mod eficient pentru a-i ajuta să aibă rezultate mai mari.

În primul rând, cât de importante sunt aceste întâlniri? Pe ce auto-
ritate se bazează? În secţiunea intitulată „Întâlnirile de evanghelizare 
(misionare) ale bisericii” din Manualul Bisericii se afirmă: „Trimiterea 
Mântuitorului dă bisericii sarcina de a vesti Evanghelia în toată lumea. 
De asemenea, acest lucru îl face fiecare membru responsabil de trans-
miterea soliei mântuirii la cât mai multe persoane posibil. Mântuitorul 
«a dat autoritate slujitorilor Săi şi a dat fiecărui om lucrarea sa.» După 
învierea Sa, El a stabilit o întâlnire cu cei unsprezece ucenici, pentru a-i 
sfătui şi a-i încuraja, şi în acele momente El le-a dat trimiterea de a vesti 
Evanghelia ucenicilor şi bisericii adunate, numărând mai mult de cinci 
sute de fraţi. Aceea a fost prima întâlnire de evanghelizare (misionară) a 
bisericii creştine; cu siguranţă nu avea să fie ultima.”
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„Ca parte permanentă şi clară a serviciilor divine ale bisericii 
creştine, întâlnirile de evanghelizare (misionare) poartă aproba-
rea divină pentru toate timpurile. Prin Spiritul Profetic ni se spune: 
„Dumnezeu a încredinţat mâinilor noastre o lucrare deosebit de 
sfântă şi avem nevoie să ne întâlnim pentru a primi instrucţiuni, 
pentru a fi pregătiţi să îndeplinim lucrarea Lui.” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 6, p.32. (sublinierea ne aparţine).”37

Aceste întâlniri sunt vitale acum. Ar trebui să fie evident, cu cât ne 
apropiem de a doua venire, cu atât ar trebui să fie mai importante întâl-
nirile ce au ca temă împărtăşirea acestei solii. Cu toate acestea, o negli-
jare alarmantă a acestei misiuni este resimţită în multe dintre bisericile 
noastre. În multe locuri, accentul este pus pe predicile, pregătite astfel 
încât să împlinească doar nevoile bisericii. Mărturisirea este rareori men-
ţionată şi, cu toate acestea, ea este chiar scopul existenţei bisericii! Ni se 
spune cu tărie că nimic altceva nu ar trebui să ne acapareze atenţia.38 Nu 
ar trebui să uităm caracterul urgent al acestei porunci în totalitate: „În-
tr-un fel special, adventiştii de ziua a şaptea au fost lăsaţi în lume ca ve-
ghetori şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare 
pentru o lume care piere. Asupra lor străluceşte o lumină strălucitoare 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor li s-a dat o lucrare de cea mai solemnă 
importanţă, –  proclamarea primei solii îngereşti, celei de-a doua şi celei 
de-a treia solii îngereşti. Nu există nicio lucrare de o asemenea impor-
tanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca nimic altceva să le absoarbă atenţia.”39 

Manualul Bisericii spune că ar trebui să fie „întâlniri ale Departamen-
tului Lucrarea Personală în ocazii diferite, care să corespundă cel mai 
bine nevoilor locale.”40 Aveţi aici câteva exemple de întâlniri foarte im-
portante ale bisericii:

Pregătire specială ar trebui şi pentru secţiunile de copii în timpul sau 
după Şcoala de Sabat pentru un serviciu misionar adaptat vârstei şi inte-
reselor lor. 

Serviciul misionar săptămânal de zece minute a fost aprobat de Con-
ferinţa Generală şi în sesiunea din 1966 s-a votat ca fiecare biserică să 
desfăşoare serviciul misionar de zece minute în fiecare Sabat. A fost re-
instituit în 1996 în Sesiunea Anuală a Conferinţei Generale.

În timpul acestui serviciu, este privilegiul dumneavoastră să accentu-
aţi activităţile care pun accentul pe evanghelizare. Faceţi din acestea un 
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timp scurt şi captivant. Sprijinul pastorului este important. Lucraţi împre-
ună cu acesta, dacă este posibil! Revizuiţi pe scurt planurile, obiectivele, 
datele vizate şi prezentaţi cu materiale vizuale, dacă este posibil, progre-
sul care s-a făcut. Includeţi interviuri scurte şi la subiect de mărturisiri de 
succes şi provocaţi-i pe membri să se implice mai mult. 

Oferiţi instruire scurtă şi esenţială, relevantă pentru activităţile acelei 
săptămâni. Puteţi să le oferiţi instrucţiuni imprimate. Folosiţi, dacă este 
posibil materiale vizuale, cerând membrilor să vi se alăture sau, şi mai 
bine, invitaţi-i pe membri de succes pentru a-şi povesti propria experien-
ţă. De exemplu, puteţi să le cereţi membrilor să arate cum pot să ofere 
un pliant sau cum să facă o vizită care are ca scop strângerea de fonduri 
sau alt tip de vizită.

Asiguraţi-vă că fiecare parte a programului este concisă şi la subiect. 
Nu depăşiţi timpul alocat. Nimeni nu va fi dezamăgit dacă nu reuşiţi să 
umpleţi cele zece minute. Asiguraţi-vă că nu este plictisitor. Planificaţi 
bine. Cereţi-I lui Dumnezeu ajutorul şi El vă va binecuvânta.

Sabatul de evanghelizare (misionar) al bisericii
„Primul Sabat din lună este în general recunoscut ca Sabatul de 

evanghelizare (misionar) al bisericii. Serviciul divin al acestui Sa-
bat este centrat pe evanghelizarea laică, dar şi alte departamente, 
în afara Departamentului Lucrarea Personală, pot avea ocazia în 
aceste zile speciale să îşi prezinte programele. Totuşi, aceasta va fi 
realizată prin sfătuire atentă cu departamentele implicate.”41

Dacă este posibil, ar fi înţelept să aveţi sprijinul comitetului Lucrarea 
Personală pentru planificarea atentă, astfel încât să faceţi din acest ser-
viciu o ocazie de trezire spirituală, motivare şi instruire practică, care va 
ajuta biserica să îşi atingă obiectivele de evanghelizare.

Planificarea pe termen lung, care insuflă toate aspectele extinse ale 
tuturor viziunilor şi activităţilor de evanghelizare ale departamentului, 
va contribui la a face aceste întâlniri, programate lunar, captivante, pline 
de inspiraţie şi de informaţii.

Multe dintre tehnicile folosite în cadrul serviciul misionar de zece 
minute, menţionat mai sus, pot fi folosite eficient şi în cadrul acestor 
întâlniri. Amintiţi-vă să lucraţi împreună cu pastorul sau, dacă pastorul 
nu poate, cu unul dintre prezbiteri.
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Acesta este un serviciu de închinare. Trebuie evitat să se facă din 
aceasta o simplă ocazie de promovare sau una în care membrii sunt cri-
ticaţi pentru ceea ce nu fac. Dar, în acelaşi timp, bucuria de a-L împărtăşi 
altora pe Isus poate fi prezentată într-o manieră plină de închinare, lău-
dându-L pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa, în lucrarea pe care o face 
prin instrumentele Sale umile . Experienţele de succes istorisite de mem-
brii obişnuiţi Îl pot face pe Dumnezeu foarte real şi îi pot inspira pe alţii 
să dorească şi să decidă să fie împreună-lucrători cu Dumnezeu pentru a 
se bucura de experienţe asemănătoare. 

Puteţi cere secretarului Lucrării Personale să ofere un raport variat şi 
impresionant asupra lucrării misionare pe care Dumnezeu a permis bise-
ricii să o facă în timpul lunii precedente şi să împărtăşească obiectivele 
pentru luna ce va urma. Ar trebui subliniată necesitatea darurilor pentru 
misiune ale bisericii locale, dacă este cazul, şi ar trebui solicitat un răs-
puns generos. Este înţelept să planificaţi dinainte, astfel încât să existe 
suficiente fonduri disponibile pentru oportunităţile ce apar.

Instruirea de la mijlocul săptămânii
Un „Curs de instruire pe teren”, cu activitate efectivă pe teren, aşa 

cum este descrisă mai sus, este cea mai bună metodă, dar „Instruirea 
de la mijlocul săptămânii” este o alternativă ce merită luată în calcul. 
Manualul Bisericii descrie „o întâlnire la mijlocul săptămânii, combina-
tă cu ora de rugăciune săptămânală. Cu această ocazie, prima parte a 
serviciului poate să conţină un mesaj devoţional, urmat de o serie de 
rugăciuni, amintindu-se că închinarea este o parte vitală a creşterii spi-
rituale şi a pregătirii pentru slujire. Restul timpului poate fi dedicat in-
struirii pentru evanghelizarea personală. Li se vor prezenta metode de 
câştigare a sufletelor, iar membrilor li se oferă ocazia să prezinte, pentru 
discuţii generale, problemele cu care s-au confruntat în cadrul lucrării lor 
de evanghelizare.”42

Considerăm că, în plus faţă de cele prezentate, este cel mai bine ca în-
tâlnirile să înceapă cu experienţe de succes şi să se încheie cu dificultăţile 
care au fost întâlnite. (Preferăm cuvântul „dificultăţi” în loc de „proble-
me”. Oamenii sunt adesea doborâţi de probleme, dar fiecare dificultate 
poate fi depăşită sub puterea Duhului Sfânt.)
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Comitetul bisericii
Sprijinul care vă poate fi oferit de către comitetul bisericii este extra-

ordinar. Nu sunteţi singuri în efortul pe care îl depuneţi pentru a mobi-
liza biserica să dea mărturie. Aveţi aici directivele trasate de Manualul 
Bisericii, care arată îndatoririle pe care le puteţi avea faţă de comitet şi 
sprijinul pe care îl puteţi aştepta din partea acestuia: 

„Lucrarea Comitetului – 

 ¾ Planificarea evanghelizării în toate fazele ei. Din moment ce evan-
ghelizarea este prima lucrare a bisericii, cel mai important punct 
pe agenda oricărei întâlniri de comitet trebuie să fie legat direct 
de evanghelizarea teritoriului misionar al bisericii. În plus, o dată 
pe trimestru, întreaga întrunire a comitetului poate fi dedicată 
pla nurilor de evanghelizare. Comitetul va studia programele şi 
meto dele recomandate de Conferinţa locală. Vor hotărî cum pot 
fi implementate cel mai bine de biserică. Pastorul şi comitetul vor 
iniţia şi dezvolta planuri pentru campaniile de evanghelizare publică. 

 ¾ Coordonarea programelor misionare ale departamentelor. Co-
mitetul bisericii răspunde de coordonarea activităţii tuturor de-
partamentelor. Aici sunt incluse programele de evanghelizare ale 
Lucrării Personale, Şcoala de Sabat, Departamentele Copii, Tine-
ret, Sănătate şi Educaţie. Fiecare dintre aceste departamente ela-
borează planurile de evanghelizare personală, în cadrul  propriei 
sfere de activitate. Pentru a evita suprapunerea programelor şi 
competiţia în atragerea voluntarilor şi pentru a se obţine bene-
ficii maxime, planificarea este esenţială. Înainte de a aplica şi a 
anunţa planurile pentru oricare program, fiecare departament 
trebuie să le supună spre aprobare comitetului bisericii. Depar-
tamentele raportează, totodată, comitetului bisericii progresul şi 
rezultatele programelor misionare. Comitetul le poate sugera de-
partamentelor în ce fel programele lor pot contribui la pregătirea, 
coordonarea şi lucrarea de consolidare a unei campanii publice de 
evanghelizare.

 ¾ Încurajarea şi sprijinirea Departamentului Lucrarea Personală al 
bisericii, în vederea implicării tuturor membrilor şi a copiilor într-o 
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formă de slujire misionară (de evanghelizare). Se vor organiza cur-
suri de instruire pentru diferitele domenii ale lucrării misionare. 

 ¾ Încurajarea responsabilului cu evidenţa celor interesaţi de doctri-
na bisericii ca acesta să se asigure că orice persoană care mani-
festă interes, indiferent de sursa care le-a trezit interesul, să fie 
imediat şi personal asistată de membrul desemnat.

 ¾ Încurajarea fiecărui departament de a prezenta un raport, cel pu-
ţin o dată pe trimestru, comitetului şi membrilor bisericii, cu oca-
zia adunărilor administrative sau a întâlnirilor din Sabat.

 ¾ Trebuie analizat raportul bisericii şi să se intereseze de starea spi-
rituală a tuturor membrilor, asigurându-se că toţi cei bolnavi, des-
curajaţi sau cu probleme de orice fel sunt vizitaţi.”43

Adunările administrative ale bisericii
Lucrând cu secretarul Lucrării Personale, veţi fi gata să prezentaţi în 

cadrul adunărilor administrative un raport al experienţelor de succes din 
trecut şi planurile pentru viitor. Manualul Bisericii scrie că rapoartele pot 
cuprinde următoarele activităţi: „Raportul responsabilului Departamen-
tului Lucrarea Personală, care să prezinte lucrarea misionară, inclusiv ac-
tivităţile serviciilor sociale ale bisericii împreună cu planurile pentru vii-
tor. Acesta va fi urmat de un raport al secretarului Lucrării Personale.”44 
Uneori, puteţi solicita ca o anumită acţiune să aibă loc, ca urmare a unei 
anumite părţi a planurilor dumneavoastră.

Dumnezeu vă va ajuta să folosiţi aceste adunări în mod eficient şi 
să sprijiniţi toţi membrii pentru a se implica în bucuria de a-L împărtăşi 
pe Isus. Aveţi aici o făgăduinţă minunată: „Atunci când depun eforturi 
serioase pentru ducerea mai departe a soliei, membrii bisericii vor trăi în 
bucuria Domnului şi vor avea succes. Triumful vine întotdeauna în urma 
eforturilor hotărâte.”45

Încurajarea sfătuirii
Vă invităm să reflectaţi în rugăciune la următoarele, pe măsură ce vă 

îndepliniţi responsabilităţile, când lucrurile merg bine şi când lucrurile nu 
evoluează aşa cum aţi fi dorit. Dumnezeu are nevoie de:

 ¾ Lideri ai rugăciunii. „De nimic nu este mai multă nevoie în lucra-
rea noastră ca de rezultatele practice ale comuniunii cu Dumne-
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zeu. Ar trebui să arătăm prin viaţa noastră de zi cu zi că avem pace 
şi odihnă în Mântuitorul. Pacea Sa din inimă va străluci pe chipul 
nostru. Ea va da vocii o putere de convingere. Părtăşia cu Dumne-
zeu va înnobila caracterul şi viaţa. Oamenii îşi vor da seama, aşa 
cum şi-au dat seama şi de primii ucenici, că am fost cu Isus. Acest 
lucru va atribui lucrătorului o putere pe care nimic altceva nu i-o 
poate da. El nu trebuie să îngăduie să fie deposedat de această 
putere.”46

 ¾ Lideri ai credinţei. „Slujitorii lui Dumnezeu au nevoie de credin-
ţă în Dumnezeu. El nu este în necunoştinţă de cauză cu privire la 
lucrarea pe care ei o fac. El preţuieşte lucrarea lor. Agenţii cereşti 
sunt însărcinaţi să coopereze cu cei care sunt împreună-lucrători 
cu Dumnezeu.”47

 ¾ Lideri ai curajului. „Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unei slu-
jiri desăvârşite pentru Dumnezeu. Acestea sunt roadele credinţei. 
Descurajarea este păcătoasă şi iraţională.”48 „Trebuie să avem cu-
raj, energie şi perseverenţă.”49 

 ¾ Lideri ai acţiunii. „Cauza lui Dumnezeu cere oameni care pot ve-
dea repede şi pot acţiona, instantaneu, cu putere şi la momentul 
potrivit. Dacă zăboveşti pentru a măsura fiecare dificultate şi pen-
tru a cântări fiecare încurcătură de care te loveşti, nu vei realiza 
decât puţin. Vei avea de întâmpinat dificultăţi şi obstacole la fi-
ecare cotitură şi trebuie să te hotărăşti cu multă fermitate să le 
birui sau vei fi biruit de ele. … Uneori este chiar mai scuzabil să iei 
o hotărâre greşită decât să te afli continuu într-o poziţie oscilantă; 
decât să eziţi, înclinat când într-o direcţie, când într-alta.”50

Anexă
Responsabilul cu evidenţa celor interesaţi de doctrina bisericii
Pe lângă secretarul Lucrării Personale, responsabilul cu evidenţa ce-

lor interesaţi de doctrina bisericii este de importanţă majoră. Aici este 
descrierea găsită în Manualul Bisericii, pagina 64:

„Este foarte important ca cei care au devenit interesaţi de Biserica 
Adventistă, ca urmare a lucrării misionare să fie luaţi imediat în aten-
ţie. În acest scop, un responsabil cu evidenţa celor interesaţi de doctrina 
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bisericii, care poate fi chiar unul dintre prezbiteri, trebuie ales în mo-
mentul alegerii slujbaşilor bisericii. … Această persoană va face parte din 
comitetul bisericii şi comitetul Departamentului Lucrarea Personală şi va 
lucra direct cu pastorul şi cu preşedintele acestui comitet. Responsabili-
tăţile acestei slujbe sunt:

 ¾ Să ţină o evidenţă a tuturor persoanelor care şi-au manifestat in-
teresul pentru biserică, în urma diverselor acţiuni, precum servicii 
sociale, strângeri de fonduri, evanghelizări publice, studii biblice, 
predicile membrilor laici şi contactele stabilite în urma mărturisi-
rii, publicaţii de evanghelizare (misionare), evanghelizarea Şcolii 
de Sabat, evanghelizarea prin literatură, evanghelizarea prin sănă-
tate şi temperanţă, radio şi televiziune, literatura de evanghelizare 
(misionară) a bisericii.

 ¾ Să colaboreze cu pastorul şi cu preşedintele  comitetului Lucrarea 
Personală în vederea recrutării şi instruirii de membrii capabili să 
lucreze în activităţile de consolidare a acestora. 

 ¾ Să dea comitetului bisericii un raport lunar despre numărul celor 
interesaţi şi despre numărul celor care au urmat un curs de con-
solidare a cunoştinţelor biblice. Când o persoană este suficient de 
interesată, acest lucru trebuie adus la cunoştinţa pastorului.”
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MOTIVAREA MEMBRILOR PENTRU 

A DA MĂRTURIE

Introducere
Observaţi cum doi bărbaţi poartă o conversaţie cu Ioan Botezătorul. 

Mântuitorul trece prin apropiere. Ioan, neputând să găsească cuvintele 
pentru a-L descrie pe inegalabilul Fiu al lui Dumnezeu, exclamă: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Cei doi uce-
nici ai lui Ioan pleacă imediat pentru a-L urma pe Isus. Ei ascultau fieca-
re cuvânt al Său, atât de blând şi atât de atrăgător – răspunsul la orice 
nevoie. Dragostea Sa pentru cei pierduţi este molipsitoare. Scuzându-se 
pentru plecarea de la acea întâlnire cu Divinul, ei se grăbesc să le împăr-
tăşească lui Petru şi lui Iacov. Aceştia nu mai pot întârzia. Trebuie să li-L 
prezinte pe Isus şi altora.

Astăzi, trebuie să o facem. Fiecare membru trebuie să o facă. Şi de ce 
nu am face-o şi noi?

Solul lui Dumnezeu pentru biserica rămăşiţei Sale, Ellen White, pe 
care o vom cita adesea în acest capitol, a spus: „Un suflet care Îl are pe 
Hristos nu mai poate fi oprit să-L mărturisească, precum nu pot fi oprite 
apele Niagarei (o cascadă minunată) să curgă în cascadă.”1 

„Aceeaşi înfocată dorinţă de a-i salva pe cei păcătoşi, care a caracte-
rizat viaţa Mântuitorului, va caracteriza şi viaţa adevăraţilor Lui urmaşi. 
Creştinul n-are dorinţa de a trăi pentru sine. Pentru el, cea mai mare 
plăcere este aceea de a consacra tot ce are şi tot ce este în slujba Dom-
nului.”2

În acest veac secular, o conştientizare de necontrolat a urgenţei ar 
trebui să cuprindă inima fiecărui membru. Este de mult trecut timpul 
pentru abordarea călduţă laodiceeană tipică. Fiecare membru are ne-
voie de pasiune, de o pasiune pentru sufletele pierdute, la fel ca a lui:
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Moise, care L-a rugat pe Domnul ca, fie să le ierte păcatele, fie „şter-
ge-mă din cartea Ta” (Exodul 32:32).

Pavel, care a spus: „Vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Co-
rinteni 9:16).

Isus, care a plâns pentru oraşul condamnat: „Ierusalime, Ierusalime 
…, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub 
aripi” (Matei 23:37 )

John Knox, care a proclamat: „Daţi-mi Scoţia sau mor.”
Henry Martyn, atunci când a ancorat pe ţărmurile Indiei, a strigat: 

„Aici, daţi-mi voie să fiu mistuit pentru Dumnezeu.”
Un prizonier, care a spus capelanului: „Dacă aş crede că evanghelia 

ta e adevărată, m-aş târî de-a lungul Angliei şi pe sticlă spartă să spun 
oamenilor despre ea.”

În secolul al XXI-lea, când reîntoarcerea lui Hristos este iminentă, nu 
ar trebui adventiştii de ziua a şaptea să fie cuprinşi de o pasiune mult mai 
aprinsă de a salva suflete decât Moise, Pavel, Knox, Martyn şi alţii de-a 
lungul istoriei?

Mărturisirea pentru salvarea de suflete este cea mai solemnă priorita-
te a bisericii rămăşiţei ce aparţine lui Dumnezeu.

„Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în lume 
ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima aver-
tizare pentru o lume ce piere. Asupra lor străluceşte lumina minunată 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare 
însemnătate – proclamarea primei, a doua şi a treia solii îngereşti. Nu 
este o altă lucrare de o aşa mare importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca 
altceva să le absoarbă atenţia.”3

Biserica a fost întemeiată pentru scopul acesta: „Toţi cei care primesc 
viaţa lui Hristos sunt sfinţiţi pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. 
Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, iar toţi cei care iau 
asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători 
cu Hristos.”4

Lucrarea nu va fi niciodată terminată până când poporul lui Dumnezeu 
nu va fi motivat şi implicat.

 „Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ nu va putea fi niciodată 
terminată până când bărbaţii şi femeile care alcătuiesc membrii bisericii 
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noastre nu pornesc la lucru, unindu-şi eforturile cu cele ale pastorilor şi 
conducătorilor bisericii.”5

Dacă toţi ar fi misionari activi, terminarea lucrării ar fi posibilă: „Dacă 
fiecare dintre voi ar fi un misionar activ, solia pentru timpul prezent ar fi 
grabnic vestită în toate ţările, la fiecare popor, naţiune şi limbă. Aceasta 
este lucrarea care trebuie făcută înainte ca Hristos să vină cu putere şi 
slavă mare.”6

Veşti bune. Lucrarea va fi terminată cu viteză mare: „Lumina cea stră-
lucitoare, mergând printre creaturile vii cu iuţeala fulgerului, reprezintă 
rapiditatea cu care această lucrare va merge în cele din urmă înainte, 
spre împlinire.”7

Lucrarea lui Dumnezeu va fi terminată! Peste tot în lume are loc moti-
varea membrilor bisericii de a mărturisi. 

Cum se realizează acest lucru? Dacă dorinţa dumneavoastră este să 
dezvoltaţi o implicare totală a membrilor bisericii în răspândirea lui Isus 
şi a mesajului Său pentru această vreme, aici aveţi:

21 DE SECRETE PENTRU A MOTIVA 
MEMBRII SĂ MĂRTURISESCĂ:

1. Dragoste. 
„Dragostea Mântuitorului este cea care constrânge pe mesager să 

ducă mesajul la cei pierduţi.”8 Când Pavel a văzut o licărire a dragostei 
lui Isus pentru cei pierduţi, a afirmat: „Dragostea lui Hristos nu ne dă 
nicio altă alternativă” decât să o împărtăşim. (2 Corinteni 5:14, versiunea 
NEB). „Căci dragostea lui Hristos ne conduce, ne îndeamnă şi ne con-
strânge” (Amplified Bible). O imagine clară a dragostei lui Hristos faţă 
de suflete a dat bisericii primare un singur scop al existenţei. Ei au sufe-
rit sărăcie, persecuţie şi moartea care „bătea la uşa lor”. Observaţi cum 
contemplarea dragostei Sale a motivat-o pe Ellen White: „Când m-am 
gândit la paharul acela care tremura în mâinile lui Hristos, când mi-am 
dat seama că El ar fi putut să refuze să-l bea şi să lase lumea să piară în 
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păcatul ei, m-am legat ca fiecare energie a vieţii mele să fie devotată 
lucrării de câştigare de suflete la El.”9

Împărtăşiţi cu membrii dragostea de nedescris a lui Isus pentru o per-
soană. Spuneţi-le despre grandoarea universului pe care Isus l-a creat. El 
a părăsit lumi fără număr, ca nisipul de pe malul mării, pline de creaturi 
care Îl iubeau şi Îl serveau, pentru a veni la acest fir de praf în univers 
care se răzvrătise împotriva Lui ca să moară pentru duşmanii Lui (Romani 
5:8,10). Rugaţi-i să se gândească la doar unul dintre semenii de lângă ei. 
Isus ar fi murit doar pentru el sau pentru ea, chiar dacă nu ar mai fi fost 
nimeni altcineva în univers.10 Întrebaţi-i: „Cum am putea noi să nu măr-
turisim pe Isus semenilor noştri?”

Este emoţionant să ştii că „ Domnul Hristos va da slujitorilor Săi ace-
eaşi iubire stăruitoare, puternică, pe care chiar El Însuşi o are în căutarea 
celor pierduţi.”11 Conduceţi-i pe membrii în rugăciune, cerând acea pro-
misiune şi îndemnaţi-i să facă acelaşi lucru zilnic pentru fiecare persoană 
cu care ei ar putea împărtăşi dragostea lui Isus. 

Apelând la membrii să de mărturie, mai întâi pe baza dragostei de 
nedescris a lui Isus, poate fi extrem de eficient. 

2. Căutaţi să cunoaşteţi istoria şi adevărurile bisericii 
rămăşitei care pot motiva.

Membrii vor fi motivaţi să mărturisească atunci când ei discern cu 
adevărat şi asimilează întreaga realitate a adevărurilor biblice fundamen-
tale şi istoricul conducerii lui Dumnezeu în mişcarea adventă (în lumina 
Marii Lupte) şi atunci când ei se predau influenţei pe care o are Duhului 
Sfânt asupra inimilor lor sensibile. De asemenea, actul de a împărtăşi 
chiar şi cea mai limitată cunoştinţă a acestor adevăruri va acţiona ca cel 
mai mare motivator spre o mărturisire ulterioară.

Vom arăta, cu comentarii, câteva afirmaţii motivatoare ale lui Ellen 
White:

 ¾ Adevărul primit în inimă motivează. – „Dacă este primit în ini-
mă şi apreciat ca un dar divin, adevărul va acţiona ca un element 
activ, care va acţiona din inimă şi lucrările lui vor fi evidente în 
expresia externă a vieţii.”12 Sfinţirea prin adevăr produce dorin-
ţa de a împărtăşi. „Un creştin va creşte într-adevăr în cunoştinţa 
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adevărului şi, pe măsură ce este sfinţit prin adevăr, el va deveni 
din ce în ce mai mult ca Isus şi mult mai dornic să salveze suflete 
răscumpărate prin sângele Lui.”13

 ¾ Scurtimea timpului, judecata şi întoarcerea iminentă a lui Hris-
tos motivează. – „Dacă predicatorii noştri (şi ar trebui să se aplice, 
de asemenea, şi la membri) ar realiza cât de curând vor fi aduşi 
locuitorii acestei lumi în faţa scaunului de judecată a lui Dumne-
zeu, ... cât de serios ar lucra împreună cu Dumnezeu să prezinte 
adevărul! Cât de serios s-ar strădui să conducă pe oameni să ac-
cepte adevărul. Cât de neobosit ar lucra pentru a face să avanseze 
cauza lui Dumnezeu în lume, proclamându-L în faptă şi în cuvânt: 
„Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.”14 „Trăim acum ultimele 
scene ale încheierii istoriei acestui pământ. Fie ca oamenii sa tre-
mure la gândul responsabilităţii cunoaşterii adevărului. Sfârşitul 
lumii a venit. O meditare serioasă la aceste lucruri îi va conduce pe 
toţi la o consacrare a tot ce au şi ce sunt faţă de Dumnezeu ... toţi 
ar trebui să fie ambiţioşi să facă totul, cu fidelitate şi cu un gând, 
spre slava lui Dumnezeu – lucrarea sacră care este marele nostru 
privilegiu în care să fim implicaţi.”15

Următoarea afirmaţie în context arată că eşecul în trăirea după voia 
lui Dumnezeu şi în câştigarea de suflete este urmarea lipsei „simţămân-
tului continuu” cu privire la evenimentele viitoare: „Noi trebuie să avem 
un simţământ continuu al scurtimii timpului şi al înfricoşătoarelor eve-
nimente despre care profeţia a declarat că trebuie să aibă loc cu repezi-
ciune. Din cauză că aceste adevăruri n-au fost traduse în realitate, viaţa 
este atât de necorespunzătoare cu adevărurile pe care le mărturisim.”16 
Acea lipsă de consecvenţă are ca rezultat daruri ascunse, în contrast cu 
exemplul lui Moise, care nu şi-a ascuns darurile, ci a fost un lucrător cre-
dincios.

În ultimul ei mesaj adresat Conferinţei Generale, Ellen White a menţi-
onat faptul că o conştientizare a apropiatei veniri va motiva lucrătorii să 
lucreze: „Ne apropiem cu repeziciune de sfârşitul istoriei acestei planete 
şi, pe măsură ce ne dăm seama că Isus vine într-adevăr curând, va trebui 
să fim plini de dorinţa de a lucra cum nu am fost vreodată înainte.”17 Şi în 
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alt loc a spus: „Pentru că ştiu că Domnul este la uşă, zelul lor este înviorat 
şi colaborează cu fiinţele cereşti în lucrarea pentru salvarea sufletelor.”18 

 ¾ Spiritul întreitei solii îngereşti motivează. – „Când eşti pătruns de 
spiritul celei de-a treia solii îngereşti, adevărul care curăţă sufletul 
pentru vremea aceasta va face o separare între tine şi lume, sepa-
rare pe care nu ai simţit-o niciodată înainte.”19 „Când spiritul celei 
de-a treia solii îngereşti ia în stăpânire inimile adventiştilor de ziua 
a şaptea, va avea loc o lucrare pe care Dumnezeu o aproba.”20

 ¾  Mesajul laodiceean motivează. – Vorbind despre lucrarea pentru 
suflete, Ellen White spune: „La vremea aceasta, mesajul laodice-
ean trebuie spus pentru a trezi o biserică aţipită.”21 Scopul primar 
al mesajului lui Hristos dat ultimei Sale biserici este să conştienti-
zeze poporul Său aţipit de necesitatea unei relaţii personale cu El, 
în aşa fel încât ei să fie împuterniciţi să dea o mărturie efectivă, 
care va ajuta în pregătirea unui popor pentru revenirea Sa iminen-
tă. Numai cu o relaţie ferventă pot avea spiritul şi împuternicirea 
de a împărtăşi întreita solie îngerească. 

 ¾ Mesajul Sanctuarului descoperă un Mediator atotputernic – 
Centrul motivaţiei. – „Înţelegerea corectă a slujbei ce se desfă-
şoară în Sanctuarul ceresc este fundamentul credinţei noastre … 
Toţi au nevoie de o înţelegere proprie a poziţiei şi lucrării Marelui-
Preot. Altfel, va fi imposibil pentru ei să exercite credinţa care este 
esenţială în vremea aceasta sau să ocupe poziţia pe care Dumne-
zeu le-a desemnat-o să o ocupe.”22

Şi acea „poziţie” implică evangelizarea în conformitate cu para-
graful care urmează: „Tuturor celor care au primit lumina asu-
pra acestor subiecte le este încredinţată mărturisirea marilor 
adevăruri pe care Dumnezeu li le-a încredinţat. Sanctuarul din 
ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos în favoarea omenirii 
… Subiectul Sanctuarului a fost cheia care a dezlegat misterul 
marii dezamăgiri din anul 1844. A deschis înţelegerii un sistem 
complet al adevărului, conectat în mod armonios, arătând 
mâna lui Dumnezeu în conducerea măreţei mişcări advente şi 
descoperind datoria prezentă, aşa cum a adus la lumină poziţia 
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şi lucrarea poporului Său.”23

Odată cu „adevărul” adus la lumină, sunt arătate şi „poziţia, 
şi lucrarea” membrilor. Aceştia nu pot ocupa poziţia pe care 
Dumnezeu le-a desemnat-o, fără înţelegerea mesajului. Nici 
nu pot avea acea credinţă în Mediatorul lor atotprezent şi 
atotputernic care este atât de importantă în atingerea fiecărui 
suflet. Este privilegiul fiecărui membru să ajungă prin credinţă 
în Sfânta Sfintelor, centrul de putere al universului şi să obţină 
puterea lui Isus care este necesară în evanghelizarea celorlalţi. 

Convingerea că timpul profetic s-a sfârşit în 1844 oferă, de 
asemenea, dinamică şi urgenţă misiunii mondiale. Deşi nu 
a fost găsită nicio afirmaţie directă care să spună specific că 
Sanctuarul motivează membrii la mărturie personală, studiul 
adevărului central care îl descoperă pe Creatorul, Mântuitorul, 
Mijlocitorul – Prietenul lor în centrul de putere al universului 
ar trebui să inspire astfel pe cei credincioşi cu privilegiul de a se 
conecta cu puterea şi de a merge la lucru. 

 ¾ Înţelegerea pasajelor din Zaharia 3 şi 4 motivează. „Vă îndemn 
să citiţi capitolele 3 şi 4 din Zaharia. Dacă capitolele acestea sunt 
înţelese, dacă sunt primite, se va face o lucrare pentru cei care 
flămânzesc şi însetează după neprihănire, o lucrare care pentru 
biserică înseamnă „mergeţi înainte şi în sus”.24

 ¾ Înţelegerea profeţiilor împlinite motivează. „Pe măsură ce ve-
dem împlinirea profeţiilor, credinţa noastră în triumful final al îm-
părăţiei lui Hristos va fi întărită; ar trebui să mergem înainte cu un 
curaj renăscut, să facem lucrarea încredinţată nouă.”25

 ¾  Experimentarea adevărului despre convertire, consacrare şi  
„luând parte la natura divină” motivează. Aveţi aici şase aspecte:

 » Pentru lucrarea cu suflete este esenţială o convertire profun-
dă: „Mulţi nu vor simţi responsabilitatea pentru suflete până 
când nu vor fi profund convertiţi şi nu vor imita modelul lui Isus 
Hristos.”26

 » Reconvertirea este necesară în marile centre, înainte ca „nece-
sitatea” să fie simţită. „Mulţi dintre cei care trăiesc în centrele 
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noastre mari trebuie să fie reconvertiţi; până când nu vor fi 
reconvertiţi, ei nu pot simţi necesitatea de a dărui oilor risipite 
mesajul acestui timp.”27

 » Pentru ca o persoană să poată vedea nevoia, puterea converti-
rii trebuie să o ia în stăpânire: „Să ne aducem aminte că mărtu-
risirea de credinţă nu e nimic dacă nu avem adevărul în inimă. 
Avem nevoie ca puterea de convertire a lui Dumnezeu să pună 
stăpânire pe noi, pentru ca să putem înţelege nevoile unei lumi 
care piere.”28

 » Cei care sunt consacraţi, vor auzi vocea lui Dumnezeu spunân-
du-le: „Mergi!” „Există un mare număr de persoane care, dacă 
s-ar apropia suficient de Dumnezeu prin consacrare deplină, ar 
auzi vocea Lui spunându-le: „Mergi şi lucrează în via mea.” 29

 » Consacrarea aduce dorinţa de a face parte din lucrarea lui 
Dumnezeu. „Dacă viaţa ar fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, 
serviciul nu ar fi o corvoadă. Daca inima întreagă ar fi consa-
crată lui Dumnezeu, toţi ar găsi ceva de făcut şi ar dori să lu-
creze.”30

 » Cel care se face părtaş la natura divină, prin comuniune zilnică 
cu Dumnezeu, apreciază fiecare suflet, iubeşte fiecare suflet 
şi lucrează perseverent cum a lucrat şi Hristos. Observaţi po-
runca blândă inclusă aici: „Acesta este spiritul care ar trebui 
încurajat.”
„Dragostea lui Dumnezeu descoperită faţă de om este mai pre-
sus de înţelegerea umană – este infinită. Şi fiinţa umană care 
se face părtaşă la natura divină va iubi aşa cum a iubit Hristos 
şi va lucra aşa cum a lucrat Hristos. Dragostea care este inspi-
rată de dragostea faţă de Isus va vedea în fiecare suflet, sărac 
sau bogat, o valoare care nu poate fi măsurată după estima-
rea umană. În comparaţie cu valoarea unui suflet, lumea se 
scufundă în lipsă de sens în viaţă. Această dragoste nu poate 
exista şi să fie ţinută pură, rafinată şi sfântă decât prin dragos-
tea în suflet faţă de Isus Hristos, hrănită zilnic prin comuniune 
cu Dumnezeu. Va exista o compasiune şi o simpatie înnăscută 
care nu vor fi epuizate şi nici nu vor fi descurajate. Acesta este 
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spiritul care ar trebui să fie încurajat să domnească în fiecare 
inimă şi să fie descoperit în fiecare viaţă.” 31

Epistola către efeseni este un exemplu pentru biserica de azi:
Experienţa posibilă a rămăşiţei care este complet convertită şi con-

sacrată şi care este părtaşă la natura divină, printr-o relaţie zilnică de 
comuniune cu Dumnezeu, poate fi ilustrată în următoarea listă de 17 
puncte din experienţa timpurie a bisericii din Efes. Acestea sunt luate 
dintr-o afirmaţie:

 ¾ Exista o simplitate ca de copil şi zel.

 ¾ Era exprimată o iubire faţă de Hristos activă, sinceră şi din inimă. 
Credincioşii se bucurau în dragostea lor faţă de Dumnezeu. 

 ¾ Hristos era în inimile lor ca o prezenţă permanentă.

 ¾ Credincioşii au căutat sincer să primească şi să asculte fiecare cu-
vânt al lui Dumnezeu.

 ¾ Plini de dragoste faţă de Creatorul lor, ei au căutat ca cea mai înal-
tă ţintă a lor să fie câştigarea de suflete pentru El. 

 ¾ Ei nu s-au gândit să adune preţioasele comori ale harului lui Hris-
tos.

 ¾ Ei au simţit importanta chemării lor şi au fost copleşiţi de mesajul: 
„Pace pe pământ şi bună înţelegere între oameni.”

 ¾ Ei au fost mistuiţi de dorinţa de a purta vestea bună până la colţu-
rile cele mai îndepărtate ale pământului.

 ¾ Membrii bisericii au fost uniţi în sentimente şi acţiune.

 ¾ Dragostea pentru Hristos a fost lanţul de aur care i-a legat împre-
ună.

 ¾ Au continuat să-L cunoască pe Domnul mai mult şi mai profund, şi

 ¾ Strălucire, alinare şi pace au fost descoperite în vieţile lor. 

 ¾ Ei i-au vizitat pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi nu au făcut 
acest lucru pentru a fi văzuţi de alţii. În viziunea lor, eşuarea în 
a face acest lucru ar fi însemnat contrazicerea mărturisirii lor de 
credinţă şi o negare a Mântuitorului lor. 

 ¾ În fiecare oraş lucrarea a fost transmisă mai departe. 
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 ¾ Suflete au fost convertite şi, la rândul lor, au simţit că trebuie să 
spună despre comoara inestimabilă.

 ¾ Ei nu au putut să aibă linişte până ce razele de lumină care ilumi-
naseră minţile lor nu au strălucit şi asupra altora. Mulţimilor de 
necredincioşi li s-a făcut cunoscută speranţa creştină.

 ¾ Au fost făcute apeluri personale, calde şi inspirate.32

Ne întoarcem acum privirea spre alte secrete majore ale motivaţiei. 

3. Rugaţi-vă!
Dumnezeu este cel mai bun motivator. „Rugaţi-vă deci Domnului se-

cerişului ca El să trimită lucrători în via Sa. Aceste cuvinte ne arată cum 
trebuie aduşi oameni care vor lucra pentru salvarea de suflete.”33 Ca fac-
tor motivator, rugaţi-vă ca Dumnezeu să motiveze zilnic diferite persoa-
ne. Apoi, aşa cum a fost menţionat mai sus, îndemnaţi-i să ceara de la 
Isus dragostea Sa pentru suflete, să se ofere pe ei înşişi lui Dumnezeu 
pentru salvarea celor pierduţi şi să ceară zilnic botezul cu Duhul Sfânt. El 
va motiva (vedeţi Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 21).

Pot să facă acest lucru singuri, în echipe de doi sau trei şi în grupuri 
de rugăciune mici, formate din membri care dau mărturie. Stabiliţi gru-
puri de rugăciune formate din membri cu abilităţi limitate sau prea puţin 
timp pentru a se implica personal. Cu toate astea, cele mai eficiente gru-
puri şi indivizi sunt cele care pot, doresc şi se implică în evanghelizare. 

Încurajaţi-i pe fiecare să se roage zilnic: „Pe cine aduci azi, Doamne?” 
Pe măsură ce planifică, lucrează şi se roagă , El îi va aduce în contact cu 
cei care sunt cei mai potriviţi pentru darurile lor (vedeţi Lucrarea de bi-
nefacere, p. 101). Un sentiment că Dumnezeu lucrează prin ei, înzestrân-
du-i cu curaj, înţelepciune şi succes în schimbarea vieţilor îi va motiva 
mult să continue lucrarea.

4. Împărtăşiţi bucuria mărturisirii!
Mărturisirea devine molipsitoare când o persoană din grupa Şcolii de 

Sabat sau dintr-o grupă de acţiune împărtăşeşte bucuria mărturisirii – 
cum Dumnezeu a devenit real prin modul în care a lucrat cu el sau cu ea. 
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Nimic nu are mai mare reuşită decât succesul. Când membrii aud de 
succesul altor membri ca ei, vor, la rândul lor, să experimenteze aceeaşi 
bucurie şi vor să aibă şi ei parte de ceva asemănător. 

Când membrii mărturisesc, aceasta îi ajuta să îndepărteze două te-
meri predominante care îi înrobesc pe cei mai mulţi dintre semenii lor: 
„Nimeni nu va asculta de mine”, şi „Nu aş şti ce să zic.” O mărturisire 
personală spusă de un nou membru fără experienţă sau un membru mai 
vechi este mult mai eficientă în motivarea membrilor decât una spusă 
de un pastor plătit. 

Când membrii experimentează rezultate în urma unui program de 
evanghelizare şi împărtăşesc bucuria care au simţit-o ca urmare a par-
ticipării, de regulă, şi alţii vor fi mai dispuşi să asculte şi vor decide să se 
unească în activitate, fiind mai dornici decât atunci când un pastor sau 
un lider o promovează. 

În mod consecvent, ascultaţi şi folosiţi fiecare poveste de succes, 
acolo unde este posibil, în grupa şi programul Şcolii de Sabat, în timpul 
serviciului divin, în pliantele informative, în comitete, în buletinul infor-
mativ al bisericii etc. Un interviu bine planificat sau spontan, destinat să 
motiveze pe alţii, prezentat în timpul serviciului divin, de preferat chiar 
înaintea predicii, când sunt toţi prezenţi, poate să fie foarte eficient. Ape-
lul poate să fie intensificat folosind o fişă de răspuns. Motivaţi, folosind 
din plin bucuria care vine din împărtăşirea lui Isus.

5. Fiţi entuziast!
 „Pe măsura entuziasmului şi stăruinţei cu care este dusă lucrarea 

înainte, va fi şi reuşita.”34 Cineva a afirmat: „Atitudinea este cea care de-
termină altitudinea.” Dacă liderii nu vor fi entuziaşti, nici membrii nu vor 
arăta entuziasm.

6. Accentuaţi în primul rând „privilegiul”, iar în al doi-
lea rând „responsabilitatea”.

În Spiritul Profetic sunt subliniate atât datoria şi responsabilitatea fi-
ecărui membru de a se implica în mărturisire, cât şi rezultatele eşecului 
de a face acest lucru. (Aceste afirmaţii importante vor fi împărtăşite spre 
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sfârşitul acestui capitol, în aşa fel încât să poată fi folosite în mod înţe-
lept.) Dar bucuria şi beneficiile împărtăşirii sunt, de asemenea, sublinia-
te de către Ellen White.

Cu siguranţă, Dumnezeu a dat fiecărui copil al Său libertatea de alege-
re. El nu forţează oamenii să mărturisească, aşadar nici noi nu ar trebui 
să forţăm pe nimeni. Bătându-i pe oameni la cap cu afirmaţii puternice 
nu este de regulă cea mai eficientă modalitate de a motiva. În modul Său 
de abordare a omului, Dumnezeu foloseşte mai întâi vestea bună şi apoi 
pe cea rea. Un exemplu în acest sens se găseşte în întreita solie îngereas-
că. Acestea încep cu vestea bună pentru cel ascultător şi se încheie cu 
vestea rea pentru cel neascultător. 

Sugerăm că este nevoie de un echilibru în motivarea membrilor pen-
tru a da mărturie. De cele mai multe ori, acest lucru poate fi realizat 
intervievând câştigători de suflete adesea netalentaţi, dar plini de bucu-
rie, care împărtăşesc experienţele lor de succes. Accentuând adevărurile 
menţionate mai sus, precum şi privilegiile şi beneficiile de a lucra îm-
preună cu Dumnezeu în cea mai importantă şi captivantă lucrare oferită 
omului, putem, de regulă, să încurajăm pe alţii în modul cel mai eficient 
să se implice. În engleză, acest lucru se numeşte PR sau „public relations” 
(în limba română – Relaţii cu Publicul). Aici, „P” reprezintă „privilegiul” şi 
„R” reprezintă „responsabilitatea”. Începeţi cu privilegiul de a mărturisi 
şi apoi împărtăşiţi şi responsabilitatea de a face acest lucru.

7. Ţintiţi implicarea totală!
Dacă începeţi de la un nivel de inactivitate efectivă, aceasta poate 

părea imposibilă, însă amintiţi-vă că lucraţi împreună cu Dumnezeul im-
posibilului. „Căci pentru Dumnezeu nici un lucru nu este cu neputinţă” 
(Luca 1:37, Biblia NIV). Ne este dată provocarea: „Fie ca solia Evangheliei 
să răsune prin comunităţile noastre, chemându-le la o acţiune genera-
lă.”35 „Dacă creştinii ar lucra în bună înţelegere, înaintând ca unul singur, 
sub îndrumarea unei singure Puteri, pentru aducerea la îndeplinire a 
unui singur scop, ei ar mişca lumea.”36 Când întreaga biserică lucrează şi 
Dumnezeu lucrează. Când întreaga biserică lucrează, devine un loc sigur 
şi cald pentru ca Dumnezeu să aducă noi oameni. Şi El adesea aduce 
oameni care nu au fost atinşi de nici o altă activitate a bisericii. Aveţi aici 
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un exemplu: Întreaga biserică a fost implicată în grupe de acţiune ale 
Şcolii de Sabat. În principiu, toţi au ales şi au oferit studii biblice. Într-o 
dimineaţă de Sabat, o doamnă cu părul vopsit în patru nuanţe a apărut 
la Şcoala de Sabat. Ei au întrebat-o: „Ce v-a adus aici?” Ea a răspuns: „M-
am hotărât să urmez o biserică care păzeşte duminica şi, fiind aşezată pe 
un rând în biserică, am auzit o voce în spatele meu. M-am întors şi acolo 
nu era nimeni, dar, vocea mi-a spus: „De ce eşti în biserică duminica, 
când ziua a şaptea este Sabatul?” Din acest motiv mă aflu aici. Nimeni 
nu o contactase, dar în momentul în care întreaga biserică a început să 
lucreze, Dumnezeu a făcut acest lucru. Membrii i-au oferit studii biblice 
şi curând a devenit diriginte al Şcolii de Sabat.

Al doilea exemplu: Conducerea bisericii dintr-o ţară ţintea la impli-
care totală a membrilor în a da mărturie. Atunci când un instructor laic, 
însoţit de doi dintre cursanţii săi, s-au apropiat de o casă cu un nou ghid 
de studii biblice, un om care se afla în faţa casei, când i-a văzut, a intrat 
repede în casă, şi-a adus soţia afară şi a spus: „Aceştia sunt oamenii pe 
care i-am văzut în visul meu şi acestea sunt studiile pe care le-am văzut 
în visul meu.” Vestea că Dumnezeu aprobă noile lecţii a aprins un foc 
printre membrii acelei ţări care a continuat câteva decenii (38 de ani de 
la vremea acestei scrieri). Mii de membri au aceste studii şi continuă să 
le folosească în oferirea de studii biblice. Cursul acesta a devenit meto-
da principală pentru câştigarea de suflete. Zeci de mii au fost botezaţi. 
La treizeci şi doi de ani după ce Dumnezeu a dat visul acelui om, care 
nu a fost botezat, deşi soţia lui este botezată, cincisprezece mii de oa-
meni dintr-un oraş au absolvit o variantă uşor actualizată a aceluiaşi curs. 
Atunci când întreaga biserică lucrează, Dumnezeu lucrează.

Când întreaga biserică lucrează, având acelaşi scop, printr-un com-
plex de activităţi variate, mare entuziasm şi bucurie este generată. Oa-
menii se bucură să fie parte a unui plan de acţiune unitar şi de succes. De 
exemplu: Dacă întreaga biserică se concentrează pe pregătirea oameni-
lor pentru unui eveniment special de seceriş şi continuă să o facă, vor fi 
motivaţi. Vom discuta mai multe detalii mai târziu.

Deoarece lucrarea nu va fi niciodată terminată dacă nu lucrăm îm-
preună37, ajutaţi-i pe toţi participanţii să adopte şi să menţină o „viziune 
dublă” – să lucreze la fel de greu în educarea altora cum lucrează ei înşişi. 
Cineva a spus că „este mai important să educi un câştigător de suflete 
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decât să câştigi un suflet.” Noi am putea fi satisfăcuţi lucrând prin adău-
gare, dar Dumnezeu doreşte să lucreze prin multiplicare. De ce să nu îi 
dai şansa să reuşească, ţintind la implicarea totală?

8. Folosiţi un plan simplu!
Cele mai simple metode combinate cu eforturi susţinute dau naştere 

la rezultate. „Trebuie să se iniţieze şi să se pună în funcţiune, în cadrul co-
munităţilor, cele mai simple metode de lucru. Dacă vor accepta în unire 
astfel de planuri şi le vor aduce la îndeplinire în mod perseverent, mem-
brii vor obţine o răsplată bogată, deoarece experienţa lor va deveni mai 
strălucită, îndemânarea lor va creşte, iar prin eforturile lor vor fi salvate 
suflete.”38 Unul dintre cei mai mari câştigători de suflete spune că nu-
mărul membrilor s-ar tripla în doar cinci ani prin folosirea unei metode 
foarte simple: Fiecare membru face evanghelizare intenţională. Fiecare 
se roagă sincer şi alege zece oameni, posibil, din teritoriul desemnat lui/
ei, se împrieteneşte cu ei, se roagă pentru ei şi lucrează cu sârguinţă pen-
tru câştigarea lor. Cu siguranţă, ar trebui să fie foarte uşor să fie botezaţi 
doi dintre cei zece în cinci ani. 

9.Folosiţi un formular de participare.
Pentru a da fiecărui membru posibilitatea de a participa la lansarea 

unui program de evanghelizare, s-a dovedit eficientă predicarea dragos-
tei lui Hristos pentru cei pierduţi, facerea unui apel şi înmânarea unui 
formular care include toate activităţile unde este nevoie de oameni 
pentru a face din plan un succes. Rugaţi-vă împreună şi parcurgeţi fie-
care punct al formularului împreună, rugându-i să indice ce anume le-ar 
plăcea să facă. Ar putea fi rugaţi să pună numărul 1 în dreptul primei 
opţiuni, numărul 2 în dreptul celei de-a doua etc. Strângeţi formularele 
înainte de încheiere. De regulă, un mare număr dintre cei care nu au mai 
participat vreodată sunt motivaţi să facă ceva.

10. Angajaţi participanţii în planificare, stabilirea ţintei 
şi în evaluare.

Oamenii au grijă mai mare de propriii bebeluşi decât de bebeluşii al-
tora. Când planul le aparţine, când este formulat de aceştia şi au stabilit 
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obiective specifice şi date limită, sunt mult mai înclinaţi să îşi ducă la 
îndeplinire planul şi să îşi atingă obiectivele decât dacă li s-ar fi spus ce 
trebuie să facă. Şi vestea bună este că, atunci când membrii îşi elaborea-
ză planurile lor şi îşi stabilesc propriile ţinte, ei sunt motivaţi să îşi pună 
ţinte mult mai înalte decât în viziunea liderilor sau când li se spune ce  
să facă.

Îndrumarea şi încurajarea pot fi, desigur, oferite de lideri, pe măsură 
ce planurile sunt elaborate. Membrii ar trebui să noteze detaliile planu-
rilor lor de evanghelizare şi să dea o copie pastorului şi responsabilului 
cu Lucrarea Personală. Apoi, având în mână un plan scris, liderii pot avea 
un mai mare succes în pregătirea participanţilor, deoarece vor fi dornici 
să ştie cum să aibă succes în îndeplinirea planului lor. De asemenea, aju-
tând pe fiecare participant să se simtă parte a unui program extins de 
cultivare, semănare, secerare şi viziunea unei posibile plantări de biseri-
că, acestea motivează.

Periodic, revizuiţi şi evaluaţi împreună progresul. Grupele de acţiune 
de succes ale Şcolii de Sabat, de exemplu, îşi revizuiesc planurile săptă-
mânal şi au evaluări lunare în întâlnirile de părtăşie care au loc în casele 
membrilor pentru a-şi îmbunătăţi planurile în mod constant. Aceste mo-
mente încărcate emoţional motivează la acţiuni mai măreţe.

11. Lucraţi împreună pentru atingerea datelor limită şi 
oferiţi perioade de odihnă!

După cum s-a arătat mai sus, implicarea totală în lucrarea de atingere 
a datelor limită este foarte motivatoare. Să folosim ciclul evanghelistic 
ca exemplu. Dacă o întâlnire evanghelistică pentru seceriş este planifi-
cată să înceapă, de exemplu, pe 15 mai, membrii, în mod individual sau, 
preferabil, grupele de acţiune ale Şcolii de Sabat sau alte grupe mici pot 
fi inspirate să lucreze cu sârguinţă pentru îndeplinirea la timp, în aştep-
tarea unui seceriş. Ei pot începe pe 1 ianuarie prin legarea de prietenii 
şi diferite activităţi, cum ar fi proiecte de ajutorare socială, promovarea 
prin publicitate a studiilor biblice etc., şi începerea învăţării prin studii 
biblice, la data de 15 februarie, astfel încât interesul să fie stârnit pentru 
absolvire în prima noapte a lunii în care au loc întâlnirile de seceriş, în-
cepând cu 15 mai. (În principiu, întâlnirile vor fi o revizuire a mesajului 
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pe care l-au studiat deja în casele lor. Cu acea pregătire vor putea să ia 
decizii inteligente şi de durată în timpul întâlnirilor.)

De pe 16 iunie până pe 17 iulie ar putea fi o perioadă de odihnă, iar 
cultivarea şi semănarea ar putea începe din nou pe 16 iulie, pentru o 
nouă sesiune de secerat în noiembrie. În acest fel, ar putea fi realizate 
două cicluri evanghelistice pe an. Cei nou-botezaţi în mai şi iunie vor fi 
motivaţi să împărtăşească cu prietenii lor, cu familia, cu asociaţii de la lo-
cul de muncă şi cu vecinii, în aşa fel încât activităţile din a doua jumătate 
a anului să fie mult mai uşoare şi mai productive.

12. Desfăşuraţi periodic întâlniri programate pentru  
pregătire şi sprijin care să faciliteze dezvoltarea constantă. 

Sprijinul şi pregătirea continuă sunt vitale pentru menţinerea motiva-
ţiei. Doar lansarea unui program nu este suficientă. O întâlnire săptămâ-
nală, în care să predomine rugăciunea, condusă de pastor sau un câşti-
gător de suflete experimentat este excelentă. Această întâlnire esenţială 
poate fi foarte scurtă, dar amintiţi-vă că promptitudinea şi constanţa aju-
tă la îndepărtarea descurajării. Când oamenii sunt descurajaţi este mai 
dificil să-i motivezi. Anumite persoane au avut, poate, parte de o expe-
rienţă dificilă. Împărtăşiţi-le mai întâi succesele şi apoi dificultăţile. Când 
cei care au avut o experienţă dificilă aud despre experienţele altora, se 
vor simţi încurajaţi. Pe măsură ce fiecare experienţă este împărtăşită, 
întrebaţi: „Ce putem învăţa din aceasta?” Liderul întâlnirii nu răspunde 
şi nu ţine prelegeri, ci îi implică pe toţi cei prezenţi şi, cu interacţiune şi 
cu aport constant, dezvoltă răspunsurile bune sugerate de către fiecare 
persoană. Fiecare persoană care împărtăşeşte gânduri şi succese este 
motivată. Când alte persoane din grup împărtăşesc experienţele prin 
care au întâlnit provocări asemănătoare în trecut, cei care întâmpină noi 
dificultăţi câştigă noi idei cu privire la cum le pot depăşi. Fundamentaţi 
orice instrucţiune necesară pe nevoile exprimate. Păstraţi lucrurile sim-
ple şi pertinente pentru activităţile săptămânii care urmează.

Apropiaţi-vă unii de alţii în părtăşia slujirii. Învăţaţi împreună unii de 
la alţii. Împărtăşiţi succesele şi ajutaţi-vă unii pe alţii în dificultăţi şi astfel 
toţi vor fi motivaţi.
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13. Încercaţi să potriviţi activităţile cu capacităţile, dar 
aveţi grijă – nu Îl limitaţi pe Dumnezeu!

Experienţa arată faptul că Dumnezeu dezvoltă darurile şi abilităţile 
oamenilor care lucrează împreună cu El, mult peste aşteptările ome-
neşti. Cheia este să depindă de înţelepciunea şi puterea Sa. Ghedeon, 
treierătorul sărac şi fără educaţie, este doar unul din multele exemple 
biblice. Şi exemplele nu se limitează la timpurile biblice.

Instructorul aproape că a spus unei cursantei să nu mai vină la stu-
diul biblic săptămânal pentru instruire. Aceasta a fost motivată să parti-
cipe, dar devenise evident că nu avea capacitatea necesară. Instructorul 
aproape că i-a spus: „Tu nu ai darul necesar pentru a da lecţii biblice.” 
Instructorul a plecat în altă ţară să facă instruire timp de trei ani. La în-
toarcere, a avut parte de o mare surpriză când a văzut că doamna avuse-
se şapte botezuri, ca rezultat al studiilor biblice ţinute de ea, şi lucra cu 
normă întreagă în colportaj.

Ne este spus: „Domnul va da pricepere pentru lucrare oricărui bărbat 
sau femeie care va conlucra cu puterea divină. Tot ce se cere, ca talent, 
curaj, stăruinţă, credinţă şi tact, va veni atunci când ei îmbracă armura.”39 
Adesea capacităţile nu sunt văzute până când o persoană nu este impli-
cată în activitate. Aveţi aici un alt exemplu:

John fusese membru timp de opt ani. Membrii au spus că el 
nu a luat niciodată cuvântul în biserică, dar a fost lăudat ca fiind un 
extraordinar lider de grup mic, după prima sa încercare.
Este bine să descoperim darurile noastre spirituale şi să le folosim în 

biserică. Potrivind activităţile şi capacităţile, aceasta va motiva în mod 
sigur, dar, aduceţi-vă aminte că darurile se dezvoltă prin exercitarea lor. 
Mulţi nu îşi descoperă capacităţile până nu sunt provocaţi să încerce o 
activitate care să le ceară depunerea unui efort suplimentar, încrezându-
se în ajutor şi pentru ajutor.

14. Recunoaşteţi că „mulţi ar dori să lucreze, dacă ar fi 
învăţaţi cum să înceapă”.40

Acest sfat continuă astfel: „N-ar trebui doar să se predea, ci să se 
lucreze efectiv sub supravegherea unor instructori experimentaţi. Învă-
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ţătorii să deschidă calea, lucrând în mijlocul poporului, iar ceilalţi, ală-
turându-li-se, vor învăţa din exemplul dat de aceştia.”41 Puneţi în echipe 
pe cei care au cele mai mari experienţe, alături de cei care nu au deloc.

Experienţa a demonstrat că, în loc de a le predica membrilor despre 
responsabilitatea lor, constrângându-i sau forţându-i, este mai bine pur 
şi simplu să le arătaţi bucuria de a face acest lucru. Cea mai bună metodă 
pentru a face acest lucru este să începeţi de îndată. Dacă vor încerca, le 
va plăcea şi curând vor iubi această lucrare. Aşadar spuneţi-le: „Haideţi, 
veniţi cu mine! Nu trebuie să faceţi nimic, doar să zâmbiţi.” (Chiar şi une-
le persoane care nu au putut să zâmbească au cunoscut succesul deplin.)

O planificare instructor-cursant, cu instruire pe teren, poate fi una 
dintre cele mai bune metode de motivare. Isus, cel mai mare Motivator, 
i-a luat pe ucenici cu El şi le-a arătat cum să lucreze. Teama de eşec dis-
pare folosind această metodă. Membrii văd că această activitate nu este 
dificilă. Este mult mai simplă decât au anticipat.

De exemplu, atunci când se ţin studii biblice, spuneţi-le cursanţilor, 
atunci când vă aflaţi la curs, cum să realizeze ceea ce trebuie îndeplinit 
în ziua respectivă. (Limitaţi instrucţiunile doar la activitatea acelei zile.) 
Arătaţi-le cum trebuie să procedeze, lăsaţi-i să practice şi apoi luaţi-i cu 
dumneavoastră şi lucraţi împreună. Odată ce vă aflaţi acolo, începeţi ce-
rându-le să observe modul în care procedaţi. Apoi, lăsaţi-i să se ocupe 
de o mică parte. Treptat, săptămână de săptămână, măriţi partea lor, 
observându-i şi încurajându-i, până vor realiza singuri toată lucrarea. Ex-
primaţi întotdeauna apreciere pentru orice succes şi pentru orice îmbu-
nătăţire, discutând, cu tact, cum ar fi putut să procedeze mai bine, apoi 
împingeţi-i afară din cuib, faceţi-i instructori şi continuaţi să îi sprijiniţi, 
după cum au nevoie.

Atenţie: Experienţa a arătat că Diavolul doreşte să ţină potenţialii câş-
tigători de suflete în seminare şi cursuri de instruire, în defavoarea lucră-
rii practice în viaţa reală. El urăşte să vadă membrii activând în împărtă-
şirea mesajului. Nu îi permiteţi să aibă succes în împiedicarea membrilor 
de la lucrarea pentru care au fost instruiţi. Ţineţi-vă de program!



54 Manualul Lucrării Personale

.Formatul de bază al celor trei ore săptămânale pentru cursurile de 

instruire pe teren:

 ¾ 10-15 de minute pentru studiul devoţional şi rugăciune, oferind 
tuturor ocazia de a se ruga.

 ¾ 20-30 de minute pentru instruire practică, adaptată pentru acti-
vitatea zilei.

 ¾ 1-2 ore pentru a lucra din casă în casă. Momentele acestea sunt 
cele mai importante şi trebuie respectate.

 ¾ 20 de minute la sfârşitul programului pentru a învăţa din experi-
enţele avute. (Uneori, acest lucru va fi realizat în săptămâna ur-
mătoare.) Cursanţii împărtăşesc şi instructorul îi ajută pe toţi să 
înveţe atât din succese, cât şi din dificultăţile apărute.

Un „Curs de mărturisire pe teren”, săptămânal, în fiecare biserică, 
condus de pastor sau de o persoană cu experienţă, va fi un ajutor vital 
pentru motivare şi succes. Va ajuta, de asemenea, pentru conformitatea 
cu instrucţiunile: „Fiecare biserică ar trebui să fie o şcoală de pregătire a 
lucrătorilor creştini.”42

Este la fel de important să formaţi un câştigător de suflete, precum 
este să câştigaţi un suflet. Fiecare membru care nevoie de experienţa 
spirituală obţinută din împărtăşirea lui Isus şi a mesajului Său şi din pro-
vocarea de a ajunge la toată lumea. Sfătuiţi-i şi motivaţi-i pe cei care ţin 
singuri studii biblice pentru a deveni instructori şi, de asemenea, dacă 
este posibil, nu prezentaţi studii biblice singur. Luaţi întotdeauna un cur-
sant cu dumneavoastră. Veţi fi amândoi binecuvântaţi.

15. Învăţaţi-i metode care au succes.
Membrii se simt motivaţi de succes. Mulţi au nevoie să fie învăţaţi 

metodele adecvate care vor aduce succes. Mulţi membri care nu au 
succes, le vorbesc oamenilor despre Sabat sau alte legi, înainte de a li-L 
prezenta pe Mântuitorul iubitor, îndrumându-i să Îl accepte ca Domn şi 
Mântuitor personal şi apoi, pas cu pas, către ceea ce le cere El să facă, 
prezentându-le inclusiv adevărurile care le probează credinţa. Ni se spu-
ne: „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a 
ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care 
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le dorea binele. El şi-a arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor 
şi le-a câştigat încrederea. Apoi le-a spus: Urmaţi-Mă!”43 Uneori, este ne-
voie de mai mult timp pentru a câştiga încrederea unor persoane, decât 
în mod obişnuit. Fiecare persoană este diferită. Comunicarea constantă 
cu Duhul Sfânt vă va aduce succes. El este singurul care ştie exact cum să 
conducă fiecare persoană. Aveţi aici câteva metode generale pe care le 
puteţi arăta membrilor şi care le va mări succesul şi îi va motiva astfel să 
încerce să facă lucruri şi mai mari pentru Dumnezeu.

Învăţaţi-i:

 ¾ Să ceară în permanenţă dragostea lui Isus pentru suflete, puterea, 
înţelepciunea şi călăuzirea continuă a Duhului Sfânt.

 ¾ Purtarea şi amabilitatea creştină – cum să dea dovadă de calm şi 
tact.

 ¾ Cum să urmărească zilnic interesele şi să lege prietenii.

 ¾ Cum să folosească în mod adecvat tonurile vocii.

 ¾ Cum să înceapă o vizită cu FORM – Familie, Ocupaţie, Religie şi 
Mărturie.

 ¾ Cum să îşi dezvolte şi să îşi folosească mărturia în diferite situaţii.

 ¾ Cum să stârnească sau să dezvolte interesul prin intermediul mij-
loacelor media (ex: Voice of Prophecy – Vocea Profeţiei, It is Writ-
ten – Stă scris, etc.), colportaj, alte interese şi cum să folosească 
sondaje.

 ¾ Importanţa ascultării şi felul în care pot să asculte.

 ¾ Cum să fie în dezacord în mod agreabil şi să nu intre niciodată în 
dispute.

 ¾ Cum să se pregătească pentru a începe şi pentru a ţine studii bi-
blice.

 ¾ Cum să îşi sublinieze Biblia pentru mărturisire.

 ¾ Cum să facă fiecare studiu centrat pe Hristos.

 ¾ Importanţa şi metodele prin care pot obţine o decizie pentru Hris-
tos, înainte de a învăţa pe oameni adevărurile care probează cre-
dinţa.
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 ¾ Cum să obţină şi să folosească în mod eficient ilustraţii.

 ¾ Cum să obţină decizii, cu tact.

 ¾ Cum să trateze anumite obiecţii şi texte dificile.

 ¾ Cum să aducă înapoi foşti membri.

16. Păstraţi materiale disponibile.
Nimic nu poate întârzia motivarea mai mult decât ocaziile în care 

anumite activităţi de mărturisire necesită folosirea anumitor materiale 
care nu sunt disponibile în acel moment. Acest lucru este foarte descu-
rajant. Păstraţi seminarele de studii biblice necesare, broşurile folosite 
etc. mereu la îndemână, în locurile cele mai vizibile. Păstraţi-le aranjate 
frumos în rafturi mici ale dulapului, de asemenea, în locul cel mai vizibil 
posibil din holul bisericii. Puneţi-le în fiecare Sabat la dispoziţia grupelor 
Şcolii de Sabat, a grupelor de acţiune şi în alte locuri adecvate, astfel în-
cât lucrătorii să nu fie dezamăgiţi. Comandaţi materiale din timp, pentru 
ca motivaţia să se păstreze.

17. Folosiţi „porunca” în mod corespunzător.
Am ajuns acum la trimiterea evanghelică – „porunca” din Matei 

28:19,20 şi alte cuvinte similare folosite de Ellen White pentru a-i motiva 
pe membri. Am păstrat următoarele afirmaţii ale lui Ellen White pentru 
sfârşitul acestui capitol. Cu siguranţă, nu ar fi înţelept să folosiţi aceste 
afirmaţii pentru a-i mustra pe oameni. Dar ar trebui folosite, însă, în mod 
corespunzător. 

Atât dragostea, cât şi porunca datoriei trebuie subliniate. Nimic din 
ceea ce a inspirat Dumnezeu să fie scris nu este nici prea mult, nici prea 
puţin, ci este exact aşa cum trebuie. Făpturile Creatorului universului ar 
dovedi înţelepciune dacă ar accepta şi ar urma „tot ce a spus Dumne-
zeu”. Eşecurile recente în a motiva ar putea fi rezultatul unei abordări 
dezechilibrate, înclinate doar spre partea dragostei, din cauza fricii de 
legalism.

Uneori, următoarele afirmaţii indicate ar putea, poate, să fie folosite 
cel mai bine pentru a-l motiva pe cel care motivează. Din cauza spaţiului 
limitat, multe sunt foarte scurte. Unele sunt foarte intense şi puterni-
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ce şi sunt adesea şi mai puternice când sunt citite în context. Cititorul 
este încurajat să le citească în contextul lor. Vom încerca să enumerăm, 
în ordinea intensităţii, un eşantion de şaisprezece puncte relaţionate cu 
„porunca”.

 ¾ Trezirea. „Există oameni printre noi care ar putea lucra dacă ar fi 
treji la nevoile lucrării.”44

 ¾ Ar trebui. „Fiecare suflet trebuie să ia parte activă la propăşirea 
cauzei lui Dumnezeu. Oricare ne-ar fi chemarea, creştini fiind, 
avem de îndeplinit o lucrare, aceea de a-L face cunoscut lumii pe 
Hristos. Noi trebuie să fim misionari, având ca principală ţintă câş-
tigarea de suflete la Hristos.”45

 ¾ Aşteaptă. „Generalul nostru, care n-a pierdut niciodată o bătălie, 
aşteaptă serviciul voios şi credincios de la fiecare persoană care 
s-a înrolat sub steagul Lui.”46

 ¾ Prezintă şi îndeamnă. Mulţi nu lucrează pentru că pastorii negli-
jează un element esenţial. 

„Mi s-a arătat că mulţi nu se ocupă de lucrarea misionară 
pentru că problema nu le-a fost prezentată înaintea lor şi nu 
le-a fost solicitată atenţia de către pastorii cu care au lucrat. 
Aceşti pastori şi-au neglijat o datorie esenţială şi, ca rezultat, 
sute de persoane, care ar fi putut lucra dacă ar fi fost mai bine 
instruite, sunt indiferente şi neglijente.”47

„Măreţul câmp misionar este deschis oamenilor, iar subiec-
tul trebuie prezentat iar şi iar.”48

 ¾ Dumnezeu este jefuit. „Noi trebuie să îmbărbătăm sufletele, să 
le atragem şi astfel să le câştigăm la Mântuitorul. Dacă nu avem 
interesul acesta, dacă reţinem de la Dumnezeu servirea inimii şi 
a vieţii, noi Îl jefuim de influenţă, de timp, de bani şi de străduin-
ţe. Dând greş în a ne face de folos semenilor noştri, Îl jefuim pe 
Dumnezeu de gloria care s-ar revărsa asupra Lui prin convertirea 
de suflete.”49

 ¾ Necesitate. Dacă necesitatea de a lucra ar fi înţeleasă, sute de oa-
meni ar răspunde.
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„S-a trasat un plan de lucru şi a fost el pus în faţa lor în aşa 
fel încât fiecare să fi văzut necesitatea de a lua parte la lucra-
re?”50

„Dacă toţi ar realiza necesitatea de a-şi folosi toate capa-
cităţile în slujba lui Dumnezeu, având o dragoste profundă 
pentru suflete, simţind povara pentru lucrare pe umerii lor, 
am vedea sute de oameni, care au fost până atunci plictisiţi 
şi dezinteresaţi, neavând nicio realizare, angajaţi ca lucrători 
activi.”51

 ¾ Responsabilitate. Privilegiul necesită responsabilitate.

 » „Acesta e un privilegiu minunat de a fi în stare să înţelegi voia 
lui Dumnezeu, aşa cum e descoperită în cuvântul sigur al pro-
feţiei. Acesta aşază asupra noastră o grea răspundere. Dumne-
zeu aşteaptă ca noi să împărtăşim altora cunoştinţa pe care El 
ne-a dat-o. Este scopul Său ca unelte dumnezeieşti şi omeneşti 
să se unească în proclamarea soliei de avertizare.”52

 » „Ar trebui să simţim acum responsabilitatea de a lucra cu zel 
intens pentru a împărtăşi altora adevărurile pe care Dumnezeu 
ni le-a dat pentru acest timp. Nu putem fi prea zeloşi.”53

 » „Invit biserica să se roage pentru ca să puteţi să vă înţelegeţi 
răspunderile. Sunteţi voi în mod personal împreună-lucrători 
cu Dumnezeu? Dacă nu, de ce nu sunteţi? Când aveţi de gând 
să faceţi lucrarea desemnată vouă de Dumnezeu?”54

 » Toţi trebuie să aibă „un viu simţ al răspunderii, zăcând asupra 
lor individual.”55

 ¾ Datorie. Este „datoria membrilor să trăiască, să acţioneze şi să lu-
creze ca membri ai bisericii.”56 „Nicio persoană care este părtaşă a 
naturii divine nu va trata cu indiferenţă acest aspect. Lumea este 
câmpul nostru; cu o prindere puternică de Dumnezeu pentru pu-
terea şi harul Său, putem merge înainte pe cărarea datoriei, ca şi 
împreună-lucrători cu Răscumpărătorul lumii.”57

 ¾ Obligaţie. „Eşecul de a îndeplini obligaţia este opoziţie. „Obliga-
ţiile care ne leagă prin faptul că numele noastre sunt în registrul 
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bisericii ne fac responsabile de a lucra pentru Dumnezeu cu toate 
capacităţile noastre. El ne cheamă la o slujire deplină, cu întreaga 
devoţiune a inimii, a sufletului, a minţii şi a puterii. Hristos ne-a 
adus în biserică ca să poată să angajeze şi să folosească capacită-
ţile noastre în serviciu devotat pentru salvarea altora. Orice este 
mai puţin, este opoziţie faţă de lucrare.”58

 ¾ Trebuie. Membrii trebuie să acţioneze acum şi în propriul bene-
ficiu. „Copii, lăsaţi lumina voastră să lumineze pentru alţii! … Nu 
trebuie să trăim doar pentru noi, ci trebuie să fim o binecuvântare 
pentru alţii. … Nu este timp de pierdut. Trebuie să lucrăm şi să du-
cem mesajul de avertizare înaintea tuturor celor la care putem.”59 
„Mi-a fost arătat că cei din poporul lui Dumnezeu aşteaptă să aibă 
loc unele schimbări, să fie luaţi în stăpânire de o putere de neîn-
frânt. Însă vor fi dezamăgiţi pentru că sunt pe o cale greşită. Ei 
trebuie să acţioneze, să se implice ei înşişi în lucrare.”60

„Dumnezeu putea să aducă la îndeplinire lucrarea de sal-
vare a păcătoşilor şi fără ajutorul nostru, dar, pentru ca noi să 
ne formăm un caracter ca al lui Hristos, trebuie să fim părtaşi 
la lucrarea Lui.”61

 ¾ Responsabili. Dumnezeu îi trage la răspundere pe oameni pen-
tru adevărul Său şi pentru nepăsarea lor. „Dumnezeu îi va trage 
la răspundere pe cei (mulţi) pentru sufletele semenilor lor. Ar fi 
putut face o lucrare bună dacă ar fi conlucrat cu Dumnezeu. Vor 
fi chemaţi să dea un raport pentru binele pe care l-ar fi putut face 
sufletelor şi nu l-au făcut.”62 „Laicii nu pot afla responsabilitatea 
şi să stea nepăsători.”63 „Gândul la responsabilitatea noastră faţă 
de cer ar trebui să ne producă teamă şi să ne facă să tremurăm.”64

 ¾ Vinovaţi. Neglijarea efortului personal perseverent ne face vino-
vaţi înaintea lui Dumnezeu. „Dacă neglijăm acest efort personal 
şi nu vom conştientiza în mod constant şi cu perseverenţă pe pă-
cătos de pericolul în care se află, noi suntem vinovaţi înaintea lui 
Dumnezeu.”65

 ¾ Cere. Dumnezeu cere fiecărui suflet să lucreze – nu numai misi-
onarilor. „Sunt unii care sunt gata să meargă până la capătul pă-
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mântului pentru a duce oamenilor lumina adevărului, dar Dum-
nezeu cere ca fiecare suflet care cunoaşte adevărul să caute să-i 
câştige pe alţii şi să iubească adevărul. Dacă nu suntem dispuşi să 
facem sacrificii pentru a salva suflete care sunt gata să piară, cum 
putem fi socotiţi vrednici de a intra în cetatea lui Dumnezeu?”66

 ¾ Marele nostru păcat. „Dumnezeu a dat slujitorilor Săi solia adevă-
rului pe care să o proclame. Pe aceasta trebuie să o primească co-
munităţile şi să o facă cunoscut pe orice cale cu putinţă, prinzând 
primele raze de lumină şi difuzându-le mai departe. În aceasta 
constă marele nostru păcat. … Însuşirile date de Dumnezeu, dacă 
nu sunt întrebuinţate, degenerează. … Mântuitorul nostru şi toţi 
îngerii sfinţi sunt întristaţi.”67

 ¾ Judecaţi. Poporul lui Dumnezeu va fi judecat pentru neglijenţă. 
„La judecată, trebuie să vă întâlniţi cu sufletele pe care le-aţi ne-
glijat. În acea mare zi, voi înşivă vă veţi învinui şi osândi. Domnul 
să vă conducă acum la pocăinţă.”68

 ¾ Viaţa veşnică este în pericol/în joc. Eşecul de a da atenţie porun-
cii – „Mergeţi!” – rezultă în eşecul de a auzi – „Bine lucrat!” „Sunt 
sute şi mii care pot lucra dacă sunt dispuşi la aceasta. Până în pre-
zent nu au făcut altceva decât să îşi slujească propriilor interese. 
Acest grup de oameni care nu fac nimic şi nu ştiu nimic cu privire 
la lucrarea care trebuie făcută pentru cauza lui Dumnezeu, nu vor 
auzi acel „Bine lucrat” venind de pe buzele Domnului cerurilor.”69 
„Este pe deplin imposibil ca cineva să fie salvat dacă este leneş şi 
inactiv.”70

18. Accentuaţi binecuvântările promise.
Ne îndreptăm acum atenţia spre doar câteva dintre binecuvântările 

extraordinare promise, în scrierile lui Ellen White, acelora care lucrea-
ză cu Hristos în mărturisire. Sunt atât de multe binecuvântări scrise pe 
fiecare rând sau la două rânduri, încât este prea greu să le analizăm pe 
fiecare. Putem doar să Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru bogăţiile pro-
mise şi să ne rugăm şi să lucrăm pentru a ajuta fiecare membru să îşi 
primească beneficiile.
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„Pe măsură ce oferă şi altora darurile cereşti, el deschide calea 
pentru ca noi adieri de har şi adevăr să pătrundă în suflet de la 
fântâna vieţii. O lumină mai mare, mai multe cunoştinţe şi binecu-
vântări sunt ale lui. În această lucrare, care revine fiecărui mem-
bru al bisericii, se află viaţa şi creşterea bisericii.”71

„Fie ca lucrătorii lui Dumnezeu … să înveţe adevărurile în fami-
lii, apropiindu-se de cei pentru care lucrează. Dacă vor coopera cu 
Dumnezeu în acest fel, El îi va îmbrăca cu putere spirituală. Hristos 
îi va călăuzi în lucrarea lor, intrând în casele oamenilor împreună 
cu ei şi inspirându-le cuvintele pe care să le rostească, astfel încât 
să pătrundă adânc în inimile ascultătorilor. Duhul Sfânt va deschi-
de inimi şi minţi pentru a primi razele de lumină care vin de la 
Sursa oricărei lumini.”72

„El (Domnul) îi va călăuzi în casele celor care au nevoie şi do-
resc adevărul, conducându-i spre situaţiile care se potrivesc cel 
mai bine cu darurile lor. Şi, pe măsură ce slujitorii lui Dumnezeu 
se angajează în lucrarea de căutare a oilor pierdute, facultăţile lor 
spirituale sunt trezite şi energizate/alimentate. Ştiind că sunt în 
armonie cu Dumnezeu, se simt veseli şi fericiţi. Sub călăuzirea Du-
hului Sfânt, ei obţin o experienţă de o valoare inestimabilă. Com-
petenţele lor intelectuale şi morale ating nivelul cel mai înalt de 
dezvoltare.”73

„Atunci când oamenii folosesc puterile lor după îndrumarea 
lui Dumnezeu, talentele lor vor spori, capacitatea lor va creşte şi 
ei vor avea înţelepciune cerească de a căuta şi de a salva ce era 
pierdut.”74

Am mai folosit această afirmaţie înainte, dar se potriveşte 
foarte bine aici. „Domnul va da pricepere pentru lucrare oricărui 
om care va conlucra cu puterea divină. Tot ce se cere, ca talent, 
curaj, stăruinţă, credinţă şi tact, va veni atunci când ei îmbracă 
armura.”75

„Talanţii care sunt folosiţi, puşi la schimbător, sunt talanţii care 
se înmulţesc. … Dumnezeu doreşte ca noi să folosim fiecare dar pe 
care-l avem; şi dacă vom face acest lucru, atunci vom primi şi alte 
daruri, mai mari, de care să ne folosim. … Puterile noastre vor creş-
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te odată cu fiecare sacrificiu făcut cu toată inima şi cu sinceritate 
în slujba Domnului. … Dacă ne predăm ca nişte unelte cu care şi în 
care Duhul Sfânt să lucreze, atunci harul lui Dumnezeu ne va da pu-
terea să ne debarasăm de vechile porniri, să biruim înclinaţiile cele 
puternice şi să ne formăm obiceiuri noi. Având plăcere şi ascultând 
de îndemnurile Duhului Sfânt, inimile noastre se deschid larg spre 
a primi mult şi tot mai mult din puterea Sa şi pentru a face o lucrare 
mai mare şi mai bună. Energiile latente nefolosite se trezesc şi ca-
pacităţile, paralizate până atunci, primesc o nouă viaţă. Lucrătorul 
umil, care cu supunere ascultă chemarea lui Dumnezeu, poate fi si-
gur de faptul că va primi ajutor divin. Chiar numai acceptarea unei 
răspunderi, aşa de mare şi sfântă, este în sine înălţătoare de carac-
ter. Ea cheamă la lucru cele mai înalte puteri intelectuale şi spiri-
tuale, întăreşte şi curăţă mintea şi inima. Este minunat să vezi cât 
de puternic devine cel slab prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, 
cât de hotărâte, eforturile lui şi cât de mari şi bogate, rezultatele. 
Cel care, cu umilinţă, începe cu puţine cunoştinţe şi spune şi altora 
puţinul pe care îl ştie, în timp ce caută cu sârguinţă să cunoască 
mai mult, acela va constata că întreaga comoară a cerului îi stă la 
dispoziţie. Cu cât va căuta să împartă mai multă lumină, cu atât mai 
multă lumină va primi el. Cu cât va căuta cineva cu dragoste pentru 
suflete să explice Cuvântul lui Dumnezeu şi altora, cu atât mai clar 
va deveni acesta pentru el. Cu cât vom folosi mai mult cunoştinţe-
le noastre şi vom exercita mai mult puterile noastre, cu atât vom 
avea mai multă cunoştinţă şi mai multă putere. Fiecare efort făcut 
pentru Domnul Hristos se va transforma în binecuvântări pentru 
noi. Dacă folosim mijloacele noastre materiale pentru slava Sa, El 
ne va da mai mult. Căutând să câştigăm pe alţii pentru Hristos, pre-
zentând în rugăciune povara pentru suflete, propriile noastre inimi 
vor bate atunci sub influenta înviorătoare a harului lui Dumnezeu; 
simţămintele noastre vor străluci atunci de o mai mare ardoare di-
vină şi întreaga noastră viaţă creştină va fi atunci mult mai reală, 
mai plină de zel, şi mult mai bogată în rugăciuni.”76

„Când depun eforturi serioase pentru ducerea mai departe a 
soliei, membrii bisericii vor trăi în bucuria Domnului şi vor avea 
succes. Triumful vine totdeauna în urma sforţărilor hotărâte.”77
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„Adevărul va triumfa în curând, iar toţi cei care aleg acum să 
fie împreună-lucrători cu Dumnezeu vor birui împreună cu El.”78

 „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor 
învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în 
veac şi în veci de veci” (Daniel 12:3). „Ce mare bucurie va fi când 
cei mântuiţi îi vor întâlni şi îi vor cunoaşte pe cei care au purtat o 
povară pentru ei! … Cum vor fremăta inimile lor de satisfacţie!”79

19. Puneţi în contrast binecuvântările şi blestemele.
„Binecuvântările” de a fi împreună-lucrător cu Dumnezeu sunt nu-

meroase. De asemenea, se pot găsi cu uşurinţă în scrierile mesagerului 
Domnului şi multe „blesteme” pentru cei care nu sunt împreună-lucră-
tori. După cum a spus Moise poporului Israel, în Deuteronomul, capito-
lele 28 şi 29, că dacă nu iubesc şi nu ascultă de porunca Domnului ca să 
fie binecuvântaţi, vor fi blestemaţi. Şi a enumerat blestemele. Dar vom 
menţiona doar această afirmaţie care exprimă contrastul. „Bărbaţi şi fe-
mei pot fi împreună-lucrători cu Răscumpărătorul lor, plini de renunţare 
de sine şi de abnegaţie. În eforturile lor neegoiste de a face bine altora, ei 
vor purta jugul Său şi îi vor duce povara. Ei vor găsi fericire pură şi o mul-
ţime de bucurii. Oricine acceptă invitaţia lui Hristos de a purta jugul Său 
şi de a duce povara împreună cu El, nu numai că vor descoperi că jugul 
este uşor, dar şi sarcina e uşoară. Liniştea şi pacea sunt găsite în uitarea 
de sine şi în eforturi serioase şi perseverente pentru a salva sufletele 
din întunericul păcatului. [În contrast] Cei care evită responsabilităţile pe 
care Isus ar vrea ca ei să le poarte, alegând o viaţă de îngăduinţă de sine, 
vor fi privaţi de bucuriile spirituale şi de pace divină şi nu pot fi părtaşi cu 
Hristos, în slava Sa.”80

20. Provocaţi-i să adauge la răsplata lui Hristos! 
Membrii sunt adesea preocupaţi de primirea stelelor în coroana lor. 

Ce s-ar întâmpla dacă am pierde din vedere sinele în dragoste desăvârşită 
pentru Mântuitorul nostru şi ne-am concentra pentru a face tot posibilul 
ca El să Îşi primească răsplata? „Apreciem noi înaltul nostru privilegiu de 
a adăuga o stea la coroana lui Hristos – un suflet eliberat din lanţurile cu 
care l-a legat Satana, un suflet salvat pentru Împărăţia lui Dumnezeu?”81
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21. Perseveraţi şi Dumnezeu vă va da succes.
Atitudinea dumneavoastră pozitivă şi perseverentă îi va motiva pe 

membri. Îndemnaţi-i să nu renunţe niciodată. Învăţaţi-i să ceară împli-
nirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi să creadă că El le va da succes. In-
struiţi-i să considere „problemele” drept „provocări” ce pot fi trecute 
prin cererea puterii infinite a lui Dumnezeu pentru lucrarea la care El i-a 
chemat. Nimic nu este prea greu pentru El (Ieremia 32:17), Cel care a 
câştigat deja bătălia în Marea Luptă. Din nou, suntem asiguraţi: „Atunci 
când depun eforturi serioase pentru ducerea mai departe a soliei, mem-
brii bisericii vor trăi în bucuria Domnului şi vor avea succes. Triumful vine 
totdeauna în urma sforţărilor hotărâte.”82

Rezumat şi concluzii.
Nevoia urgentă pentru mărturisire continuă, agresivă şi activă din 

partea adventiştilor de ziua a şaptea este inerentă, prin moştenirea pri-
mită de el/ea a ultimului mesaj pentru o lume care piere. Prin însuşi mo-
tivul existenţei bisericii, a organizaţiei ei, a instituţiilor ei şi a membrilor 
ei, este proclamarea acestui mesaj, a face ucenici pregătiţi pentru veni-
rea curând a lui Hristos.

Biserica trebuie motivată la acţiune. Cei care ezită trebuie mo-
tivaţi, însă nu forţaţi. În analiza finală, ni se spune: „Dumnezeu do-
reşte de la toate fiinţele create o slujire din dragoste, slujire care 
izvorăşte dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu găseşte nicio 
plăcere într-o ascultare forţată; El acordă tuturor libertatea voin-
ţei, pentru ca astfel ei să-I poată aduce o slujire liber consimţită.”83

Ne-am străduit să împărtăşim metode verificate de motivare, bazân-
du-ne, într-un mod echilibrat, pe înţelepciunea şi instrucţiunile Iniţiato-
rului şi a Celui care ne-a încredinţat mesajul pentru a fi dus mai departe. 
Credem că prin rugăciune stăruitoare şi dependenţă de călăuzirea Duhu-
lui Sfânt în fiecare situaţie, aceste sfaturi vor fi de ajutor. 

Binecuvântările extraordinare promise martorului credincios şi „bles-
temele” ce vor veni peste cei necredincioşi, ar trebui să fie o sursă de in-
spiraţie şi de motivaţie pentru toţi cei care urmează directivele explicite 
ale lui Dumnezeu. În aceste timpuri din urmă, cei credincioşi vor lucra 
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neobosiţi şi uniţi, împreună cu El, în anticipare bucuroasă a datoriei ter-
minate şi a iminentei victorii glorioase a bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu. 
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MĂRTURIA PERSONALĂ
Introducere

Mărturia personală este un subiect foarte vast şi foarte interesant. 
Au fost scrise multe cărţi pe această temă. În capitolul acesta, am prelu-
at ideile multor persoane care nu numai că au scris despre cum se face 
această lucrare, ci care au şi practicat-o îndelung şi cu succes, prin harul 
lui Dumnezeu. Fiind un material de dimensiuni reduse, nu putem include 
multe dintre experienţele lor frumoase, dar ne-am străduit să prezen-
tăm principiile care se vor dovedi a fi utile cititorului. Pentru o organizare 
mai bună a materialului, am numerotat subtitlurile. Din dorinţa noastră 
de a acoperi nuanţele de sens, probabil că ne-am repetat în multe cazuri. 
Dată fiind natura conţinutului, ne-a fost imposibil să aranjăm subcapito-
lele scurte într-o ordine perfect logică, dar avem încredere că cititorul va 
reuşi să găsească acele elemente care să sporească mărturia personală, 
cât şi pe a acelora pe care el îi instruieşte în această activitate vitală.

 ¾  Trimiterea. – În Vechiul Testament, Dumnezeu spune: „Voi sun-
teţi martorii Mei” (Isaia 43:10). În Noul Testament, Petru spune: 
„Noi suntem martori” (Faptele 5:32). Noi suntem poporul profeţi-
ei, ales de Dumnezeu să se ducă în toată lumea şi să dea mărturie. 
(Apocalipsa 10:11)

 ¾ Am învins. – Pe cruce, Domnul Isus a ieşit învingător în marea lup-
tă cu Satana. Când dăm mărturie, suntem de partea câştigătoare. 
Împreună cu Isus, noi am câştigat deja bătălia. Deşi, uneori, lucra-
rea de mărturisire pare o luptă, noi am învins. Nu avem nimic de 
pierdut atâta timp cât rămânem legaţi de Domnul nostru. 

 ¾ Succesul se întrevede. – „Sute şi mii de oameni erau văzuţi vi-
zitând familii şi deschizând înaintea lor Cuvântul lui Dumnezeu. 
Inimi erau convinse prin puterea Duhului Sfânt şi se manifesta un 
spirit de adevărată convertire. În toate părţile, uşi erau larg des-
chise pentru proclamarea adevărului. Lumea părea să fie lumina-
tă de o influenţă cerească.”1 „Mulţi vor fi văzuţi alergând încoace 
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şi încolo, determinaţi de Duhul lui Dumnezeu, să le ducă lumina şi 
altora. Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu, este ca un foc în oasele 
lor, umplându-i de dorinţa fierbinte de a-i ilumina pe aceia care 
stau în întuneric. Mulţi, chiar şi dintre cei fără educaţie şcolară, 
propovăduiesc acum cuvintele Domnului. Copiii sunt îndemnaţi 
de Duhul Sfânt să meargă şi să proclame solia venită din cer.”2

 ¾ Mărturia personală aduce cea mai mare bucurie. – Cei şapte-
zeci de ucenici trimişi de Isus „s-au întors plini de bucurie” (Luca 
10:17). Dumnezeu pune deoparte cele mai mari daruri şi minuni 
pentru cei care lucrează cu sufletele. „Dacă vreţi cu adevărat să 
faceţi ceva incitant, dacă vreţi puterea făcătoare de minuni a lui 
Dumnezeu în viaţa voastră, nu trebuie decât să aveţi curajul de a 
începe să daţi mărturie despre Hristos celor din jur.”3

 ¾ Cea mai mare fericire. – „Un om care şi-a dedicat toţi anii maturi-
tăţii lucrării de a mărturie a spus: «Chiar dacă aş fi complet egoist 
şi dacă nu mi-ar păsa de nimic altceva decât de fericirea mea per-
sonală, aş alege, dacă aş putea, cu teamă de Dumnezeu, să fiu un 
lucrător cu sufletele.»”4 

 ¾ Îi aducem bucurie lui Hristos. – Mărturia îi aduce urmaşului lui 
Hristos nu numai cea mai mare fericire posibilă, ci şi bucuria ce-
rului. „Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dum-
nezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte” (Luca 15:10). 
Hristos, care a murit pentru acel păcătos, trebuie să fie mai fericit 
decât îngerii. Răsplata Lui veşnică stă în sufletele salvate. Noi nu 
merităm o răsplată, dar El merită. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare 
membru ar da mărturie în mod altruist dintr-un singur motiv, ace-
la ca Isus să primească răsplata ce I se cuvine?

 ¾ Îl urmăm pe Isus şi suntem pescari de oameni. – Isus a spus: 
„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” (Matei 4:19) 
„Nu putem să mergem după Isus fără să fim pescari de oameni şi 
nu putem să fim pescari de oameni, fără să-L urmăm pe Isus. A-L 
urma pe Isus şi a fi pescari de oameni sunt două elemente care 
merg mână în mână. Ele sunt atât de strâns legate încât nu pot 
exista separat.”5 Se înţelege de la sine că pentru a avea suficientă 
încredere în Isus ca să-L urmăm, trebuie să Îl cunoaştem.
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 ¾ Este nevoie de fiecare persoană convertită. – Fiecare om conver-
tit trebuie să lucreze la convertirea altora. Fiecare posesor al ade-
vărului este dator lumii. Isus, Cel care a murit pentru fiecare om, 
i-a însărcinat pe toţi convertiţii să aducă rod (Ioan 15:16). Trebuie 
să credem că Dumnezeu ne poate folosi.6

 ¾ Nu te gândi niciodată că Dumnezeu nu poate lucra prin tine. – 
Femeia samariteană adulteră care s-a convertit, deşi era dispre-
ţuită de ucenici, a fost o misionară mai eficientă decât ei. „Prin 
femeia pe care o dispreţuiau, o întreagă cetate a fost adusă la 
Mântuitorul.”7

 ¾ Potenţial nelimitat. – Includem următoarele date nu pentru a te 
descuraja, ci pentru a te încuraja şi a te provoca să te gândeşti 
la potenţialul tău nelimitat. Probabil că exemplul cel mai extrem 
de misionar dedicat total cunoaşterii lui Isus şi a Cuvântului Său a 
fost John Sung Shang Chieh. La scurt timp după ce L-a cunoscut 
pe Isus, a fost atât de entuziasmat încât a citit Biblia în întregime 
de 40 de ori, în 193 de zile. După aceea, studiul profund al Bibliei, 
adesea cuvânt cu cuvânt, şi rugăciunea serioasă au continuat să 
fie pasiunea şi desfătarea lui aproape în fiecare zi. Rareori citea 
altceva. El s-a umplut de Cuvântul lui Dumnezeu atât de mult în-
cât putea să predice oricând era solicitat despre orice capitol din 
Biblie propus de auditoriul său numeros. Acesta a fost rezultatul 
faptului că el a petrecut ani întregi pe genunchi văzând, privind, 
atingând cu mâinile lui şi asimilând Biblia. Duhul Sfânt a lucrat prin 
el la câştigarea pentru Hristos a peste 100 000 de oameni în apro-
ximativ trei ani, în China, între anii 1933 şi 1936.8 Poate că tu nu 
vei câştiga 100 000 de suflete, dar cu cât te vei pregăti spiritual 
mai bine pentru a da mărturie, cu atât potenţialul tău va fi mai 
nelimitat.

 ¾ Semnificaţia mărturiei. – Mărturia personală nu înseamnă altce-
va decât să-i iubeşti pe oameni şi, prin aceasta, să-i aduci într-o 
relaţie cu Isus bazată pe iubire. Esenţa mărturiei este locuirea lui 
Hristos în noi şi manifestarea Sa prin noi. Pentru aceasta, trebuie 
să avem o părtăşie foarte strânsă cu El. „Obiectivul este acela de 
a-i atrage pe prieteni la Isus, apoi de a-i conduce, pas cu pas, la 
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adevărul frumos care se găseşte în Cuvântul Său.”9 Ioan spune: 
„Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am 
pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii …, aceea vă 
vestim şi vouă” (1 Ioan 1:3). „Ca martori ai lui Hristos, trebuie să 
spunem ce ştim, ce am văzut, auzit şi simţit. Dacă L-am urmat pe 
Isus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la 
felul în care El ne-a condus. Putem spune cum am pus la probă fă-
găduinţa Lui şi am văzut că este adevărată. Putem mărturisi ceea 
ce ştim despre harul lui Hristos. Aceasta e mărturisirea pe care o 
cere Domnul şi din lipsa căreia lumea piere.”10 Lumea piere. Nu 
lăsa ca Satana sau altcineva să te împiedice să valorifici fiecare 
oportunitate pe care ţi-o oferă Dumnezeu. Începe de la puţinele 
cunoştinţele pe care le ai, dar apoi urmăreşte cu credincioşie spo-
rirea zilnică a acelor cunoştinţe. Este numai logic că vei avea mai 
multe de împărtăşit dacă, aşa cum spune Ioan, vei vedea, vei privi 
şi vei atinge cu mâinile tale Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât îl vei 
studia zilnic mai intens sub călăuzirea Duhului Sfânt, aplicându-l la 
viaţa ta, cu atât mai eficientă va putea fi mărturia ta. 

 ¾ Rugăciunea. – „Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi 
fost cu Mine de la început” (Ioan 15:27). Fii cu Isus prin rugăciu-
ne serioasă! „Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie 
precedat de multă rugăciune în taină, deoarece pentru a înţelege 
ştiinţa salvării de suflete este necesară o mare înţelepciune. Îna-
inte de a vorbi cu oamenii, vorbiţi cu Domnul Hristos! Obţineţi de 
la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oame-
nilor. Inima voastră trebuie să se frângă de dorinţa arzătoare după 
Dumnezeul cel viu. Viaţa Domnului Hristos a arătat ce poate face 
natura umană dacă este la părtaşă la natura divină. Noi putem 
avea tot ce a primit şi Domnul Hristos de la Dumnezeu. Aşadar 
cereţi şi veţi primi. Cu o credinţă perseverentă, ca a lui Iacov, cu o 
stăruinţă fermă, ca a lui Ilie, cereţi-I lui Dumnezeu să împlinească 
pentru voi tot ce a făgăduit.”11

 ¾ Mărturia plină de compasiunea lui Isus. – Pe măsură ce eşti um-
plut cu prezenţa Sa, apa vieţii va curge prin tine, iar alţii vor fi cu-
ceriţi de entuziasmul tău. Pe măsură ce vei vorbi despre ce a făcut 
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El pentru tine şi despre binecuvântările faptului că L-ai urmat, oa-
menii vor înseta după aceeaşi experienţă.

 ¾ Răspunsul sincer – cum să-l obţinem. – Atunci când dragostea 
lui Isus ne stăpâneşte inima şi Îl cunoaştem zilnic la fel ca Pavel (2 
Timotei 1:12), „parfumul [Său] plăcut nu poate fi ascuns”. „Este 
asemenea unui izvor de apă în deşert, curgând pentru a-i răcori 
pe toţi şi făcându-i pe cei care sunt gata să piară să bea cu înse-
tare din apa vieţii.”12 Forţa este nenecesară. Sufletele înfometate, 
uscate şi deshidratate vor tânji şi se vor topi după eliberarea de 
rătăcirile lor prin pustiul păcatului şi vor primi cu ardoare darul lui 
Isus şi al mesajul Său pe care noi îl oferim. 

 ¾ Cel mai măreţ şi mai trist. – Cel mai măreţ moment din viaţa unui 
om este acela când el acceptă darul mântuirii, iar cel mai trist 
moment, mai trist decât clipa morţii, este acela când Îl respinge 
pe Isus şi îl urmează pe Satana. „De aceea, cât de crucial este ca 
adevărul … să fie prezentat şi reprezentat corect!”13 „Pentru a de-
termina cât de importante sunt interesele cuprinse în convertirea 
sufletului, de la apostazie la adevăr, trebuie să apreciem valoarea 
nemuririi; trebuie să ne dăm seama cât de groaznice sunt durerile 
morţii a doua; trebuie să înţelegem câtă onoare şi slavă îi aşteaptă 
pe cei răscumpăraţi şi să înţelegem ce înseamnă a trăi în prezenţa 
Lui, care a murit ca să-l înalţe pe om.”14 Este o responsabilitate 
sacră, dar 

 ¾ Nu te teme! – A da mărturie nu este greu. Este uşor. TU POŢI! Sa-
rea nu trebuie să depună eforturi mari care să dea gust mâncării. 
Lumina nu trebuie să depună eforturi mari ca să lumineze o came-
ră. Este un lucru natural. Este la fel de uşor ca a respira. Trebuie să 
inspiri şi să expiri din Isus ca să rămâi în viaţă. Nu poţi să inspiri şi 
să-ţi ţii respiraţia. Fiecare membru se poate bucura de succes în 
mărturia lui. Experienţa ne arată că mulţi oameni aşteaptă mărtu-
ria noastră. Însă membrii noştri se tem că nimeni nu este interesat 
şi dornic să asculte. Ei au nevoie să simtă libertatea de a mărturisi. 
Mii de oameni îşi doresc să aibă curajul de a trece la fapte şi de a 
da mărturie, însă impedimentul cel mai mare este teama de necu-
noscut şi teama de ei înşişi. Frica distruge încrederea în sine. Chiar 
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şi pastorii instruiţi în câştigarea de suflete au probleme cu frica. 
Cineva scria: „O frică indescriptibilă mi-a cuprins trupul deodată şi 
m-am gândit la o mie de motive pentru care altcineva trebuia să 
o facă.”15 Cât de fericiţi ar fi atât pastorii, cât şi membrii dacă nu 
le-ar mai fi frică! Dacă ar înţelege şi ar aplica un principiu foarte 
simplu (nr. 7), ei s-ar transforma din nişte creştini timizi în martori 
curajoşi, neînfricaţi şi eficienţi. 

 ¾ Mărturisind fără teamă. – A da mărturie este uşor pentru cei care 
înţeleg adevărata noastră misiune şi este greu pentru cei care 
nu înţeleg acest lucru. Adevărata noastră misiune este aceasta: 
„Noi suntem martori ai acestor lucruri” (Faptele 5:32). Ce suntem 
noi? „Martori”. Ce eşti tu? „Martor”. Întipăreşte-ţi în minte ide-
ea aceasta şi nu o uita niciodată! Nu eşti decât un martor. Nu te 
teme! Oricine poate fi martor. Dacă asişti la un accident rutier, 
eşti în mod instantaneu un martor. Nu ai nevoie de instruire, de 
pregătire sau de antrenament. La tribunal, judecătorul trebuie să 
se pregătească mai mulţi ani. Avocatul trebuie să înveţe mult ca să 
profeseze. Toţi ceilalţi funcţionari au participat la anumite cursuri 
de specializare. Însă ca martor, nu faci nimic ca mărturia ta să fie 
acceptabilă în afară de faptul că te-ai aflat la locul accidentului. De 
aceea martor poate fi oricine. Dacă ai fost de faţă, nu trebuie de-
cât să ai ceva de spus. Nu trebuie să pregăteşti o poveste. Ai deja 
o poveste. Nu adaugi la ea şi nu schimbi nimic. Curtea de judecată 
vrea să afle ce ai văzut. Mulţi martori ai lui Dumnezeu merg la oa-
meni cu o credinţă simplă şi sunt binecuvântaţi. Şi tu poţi face la 
fel. „Dumnezeu are nevoie de martori. El nu are nevoie de avocaţi, 
pentru că El Însuşi este consilier. El nu are nevoie de judecători, 
fiindcă El Însuşi este judecătorul. El are nevoie de martori.”16 Dacă 
recunoşti acest lucru, îţi uşurezi lucrarea împreună cu Dumnezeu. 
Te eliberezi de povara cea mai grea care îi determină pe mulţi să 
le fie frică să lucreze împreună cu El. 

 ¾ Care este rezultatul acestei lucrări? Să descoperim câteva secre-
te. – Ca purtător de veşti bune, ai acceptat acum gândul că nu ai 
sarcina de a-i judeca pe oamenii cu care lucrezi, cerându-le soco-
teală dacă vor să asculte şi să înţeleagă. Trebuie să lucrezi cu ei, 
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dar să-L laşi pe Dumnezeu să fie judecătorul. Nu trebuie să te cerţi 
cu ei ca să-i convingi că ai dreptate. Dumnezeu va face aceasta 
prin Duhul Său Sfânt, care are rolul unui avocat. Înţelegi acum că 
nu trebuie să te aşezi în banca juraţilor ca să evaluezi meritele per-
soanei cu care lucrezi, pentru că nu ţi-a fost încredinţată această 
responsabilitate. Accepţi acum unica ta responsabilitate: aceea de 
a fi martor. Nu trebuie decât să spui povestea ta. Nu te presează 
nimeni, fiindcă obligaţia de a dovedi le revine funcţionarilor curţii. 
În calitate de martor creştin, chiar şi cuvintele pe care le rosteşti 
îţi sunt date.17 „De multe ori, noi nu dăm mărturie pentru că ne 
gândim la nedestoinicia noastră, în loc să ne gândim la destoinicia 
lui Hristos.”18 „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste şi de chibzuinţă” (2 Timotei 1:7). „De fiecare 
dată când ne învingem temerile şi ne constrângem să acţionăm în 
pofida temerilor noastre, devenim mai puternici şi dobândim o 
forţă nouă. Frica învinsă aduce putere.”19 

 ¾ Ai nevoie să vorbeşti şi vorbeşte corect: Unii consideră că mărtu-
ria trebuie să fie foarte îndrăzneaţă şi uneori insensibilă sau chiar 
deranjantă. Alţii sunt de părere că viaţa lor este o mărturie sufi-
cientă. Ei socotesc că, dacă viaţa lor reprezintă creştinismul, nu 
mai au nevoie să le vorbească oamenilor despre el. Acestea sunt 
două extreme de care Diavolul se bucură. Una îi îndepărtează pe 
oameni de Dumnezeu, iar cealaltă nu îi atrage pe oameni, aşa cum 
doreşte Isus. Ar fi de neconceput ca martorul chemat la curtea 
de judecată să nu spună nimic când i se pun întrebări, ci să zică 
supărat: „Nu e necesar să spun nimic; viaţa mea este o mărturie.” 

 ¾ Mărturia tăcută nu este suficientă: Trebuie să mergem la oameni. 
Mărturia se dă verbal. Influenţa este ceea ce eşti. Mărturia este 
ceea ce spui. Trebuie să existe un echilibru. Martorii tăcuţi pot 
face tot ce ţine de ei „pentru a determina snopii să vină de pe 
câmp ca să fie culeşi; pentru a determina peştii să vină la ţărm ca 
să fie prinşi; pentru a-i determina pe morţi să caute viaţa … Grâ-
nele sunt coapte bine şi gata să fie culese, în timp ce secerătorii 
stau în hambar, întrebându-se de ce ele nu vin acolo! Grânele pot 
fi aduse acolo numai dacă secerătorii merg la câmp şi le culeg!.”20 
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Isus ne cere să urmăm exemplul Său, când lucrăm ca pescari de 
oameni. Este suficient să fim amabili cu peştii, să îi mângâiem şi 
să le aruncăm hrană? Nu, trebuie să îi „pescuim”! Unii afirmă că 
ei sunt martori tăcuţi, care doar pregătesc terenul. Însă pregătirea 
terenului trebuie urmată de însămânţare şi de recoltare. Niciun 
fermier nu desţeleneşte şi nu însămânţează pentru ca apoi să lase 
plantele să putrezească pe câmp. Isus ne cere să urmăm exemplul 
Său. Care ar fi fost rezultatele dacă Isus ar fi venit pe pământ doar 
ca să dea o mărturie tăcută timp de 33 de ani?21 

 ¾ Nu aştepta – priceperea se capătă lucrând! – Satana vrea să te 
împiedice să începi. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât mai mult îţi 
va plăcea să lucrezi. Cu cât lucrezi mai mult, cu atât mai mult vei 
fi în stare să lucrezi, prin capacitatea pe care ţi-o oferă Hristos, pe 
măsură ce dai mărturie. „Domnul va da pricepere pentru lucrare 
oricărui bărbat sau femeie care va conlucra cu puterea divină. Tot 
ce se cere, ca talent, curaj, stăruinţă, credinţă şi tact va veni atunci 
când ei îmbracă armura.”22

 ¾ Hristos te va îndruma spre persoanele care ţi se potrivesc. – 
„Dacă învăţătorii Cuvântului Său sunt dispuşi, Domnul îi va condu-
ce la o relaţie mai strânsă cu oamenii. El îi va îndruma spre casele 
celor care au nevoie şi îşi doresc adevărul, aşezându-i în circum-
stanţele cele mai potrivite cu talentele lor.”23

 ¾ Prima prioritate – nu te lăsa distras de la ea! – Când i-a trimis pe 
cei şaptezeci şi le-a zis: „Să nu salutaţi pe nimeni pe drum!” (Luca 
10:4, NTR), Isus le-a spus să nu se apuce de alte lucruri care să le 
abată atenţia de la misiunea lor urgentă. Aşadar, trebuie să facem 
din misiune prima noastră prioritate.24

 ¾ Pregătire şi acţiune – 5 paşi. – În Faptele 22:14,15, lui Pavel i s-a 
spus că: 1. Dumnezeu l-a „ales”. 2. Să cunoască voia Lui. 3. Să vadă 
pe Cel Neprihănit. 4. Să audă cuvinte din gura Lui. 5. Şi să fie martor 
„faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile” pe care le-a „văzut şi auzit”. 
Ioan 3:11 proclamă: „Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am vă-
zut.” 1 Ioan 1:3 spune: „Ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim 
şi vouă.” Ca să facem la fel, noi trebuie să ne luăm timp pentru 
Cuvânt, prin meditaţie şi rugăciune, ca să privim şi să ascultăm, 
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să-L vedem şi să auzim ce spune Isus, pentru ca să mergem şi să 
spunem altora. Timpul petrecut în acest fel ne va oferi nu numai 
ceva de zis, ci ceva real şi viu şi ne va da curaj să-l spunem. Petru 
şi Ioan vorbeau cu mult curaj. Oamenii şi-au dat seama că aceşti 
pescari fără carte erau curajoşi pentru că fuseseră cu Isus. (Faptele 
4,13) Ei erau curajoşi, dar nu grosolani, ci vorbeau clar şi dezinvolt, 
fără să le fie ruşine. De ce să ne fie ruşine să vorbim despre Isus, 
dacă nu ne este ruşine să vorbim despre vreme sau despre sport?25

 ¾ O singură metodă: „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes 
real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a 
unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia 
faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi 
le-a spus: «Urmaţi-Mă!»”26 Acesta este punctul central – epicen-
trul – acestui capitol.

 ¾ Pericol! O unire prea mare? – Isus era în lume, dar nu era din 
lume. Trebuie să fim permanent ancoraţi în Hristos, Stânca, pen-
tru ca să mergem fără probleme în lume şi să-i atragem pe alţii la 
El. „Este în regulă ca biserica să fie în lume, atâta timp cât lumea 
nu este în biserică. Vaporul nu se scufundă când este lansat la apă; 
el se scufundă când apa intră în vapor”… Capacitatea bisericii de 
a-i salva pe oameni „scade direct proporţional cu măsura în care 
lumea invadează biserica.”27 

 ¾ Dragostea. – „Mărturia începe cu dragostea, nu cu ţinerea de pre-
legeri. Oamenilor nu le pasă cât de multe ştii, decât după ce află 
cât de mult îţi pasă.”28 Cum poţi să ai această dragoste? „Dragostea 
este un dar preţios pe care îl primim de la Isus.”29 Cere împlinirea 
acestei promisiuni extraordinare, cu fiecare ocazie în care dai măr-
turie. „Domnul Hristos le va dărui solilor Săi aceeaşi iubire plină de 
dor pe care o are El Însuşi în căutarea celor pierduţi.”30 Deschide-ţi 
inima ca să fii cu totul predat lui Isus, ca să fii umplut cu dragos-
tea Sa. Pentru a fi martor, trebuie să primeşti personal dragostea 
lui Dumnezeu şi, mai mult decât atât, trebuie să-ţi deschizi inima. 
Atunci, această dragoste va curge din inima ta ca un râu. Trebuie 
să-ţi deschizi inima pentru ca dragostea să se reverse asemenea 
unui râu, într-o preocupare reală faţă de alţii. Dragostea permite 
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dragostei lui Dumnezeu să se reverse oricând, oriunde, faţă de ori-
cine, indiferent de vârstă sau rasă. Când ai această dragoste, pri-
veşti la cei din jur cu o preocupare înnoită. Inima şi privirea ta le 
spune: „«Dumnezeu vă iubeşte şi mie îmi pasă de voi.» Dragostea 
îşi ia timp să asculte şi este sensibilă ca să discearnă momentul 
în care Duhul lucrează în alţii. Dragostea aşteaptă cu răbdare îm-
plinirea timpului stabilit de Dumnezeu. Când dragostea vorbeşte, 
Dumnezeu este prezent. Când Dumnezeu este prezent, întotdeau-
na este posibil să rostim cuvintele adecvate cu dragoste.”31

 ¾ Duhul Sfânt. – Duhul Sfânt este absolut necesar în mărturia per-
sonală. El ştie tot ce se poate şti despre tine şi despre persoana cu 
care lucrezi. „Avem nevoie de Duhul Sfânt în noi ca să ştim când să 
abordăm o persoană, cu ce subiect să începem, când să ne oprim, 
când să insistăm puţin şi când să-i lăsăm timp de gândire.”32 El „ne 
va îndruma spre textul biblic potrivit cu fiecare situaţie”.33 Într-o 
clipă, Duhul Sfânt i-a transformat pe pescarii neînvăţaţi în cei mai 
mari predicatori ai lumii. Într-o clipă, ei au învăţat despre Hristos 
mai mult decât au învăţat timp de trei ani cât au stat de vorbă cu 
cel mai mare Învăţător al lumii. „Când eşti stăpânit de Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu, nu există niciun set de circumstanţe”, oricât de 
grele, „în care Dumnezeu să nu poată da mărturie cu succes prin 
tine.”34 Plinătatea Duhului Sfânt este gata oricând să-ţi fie oferi-
tă dacă o ceri. El nu este un instrument în mâna ta, ci tu eşti un 
instrument în mâna Lui pe care îl foloseşte la timpul potrivit şi în 
modul potrivit. „Dacă ar dori, ar fi cu toţii umpluţi cu Duhul Sfânt. 
… Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să 
înalţe rugăciunile lui către Dumnezeu.”35 

 ¾ Personalitatea – fă uz de personalitatea ta! – Avem nevoie să ex-
primăm dragostea lui Dumnezeu într-un mod care să corespundă 
cu personalitatea noastră, în loc să-i imităm pe alţii.36 „Rămâneţi 
cu personalitatea voastră, pe care v-a dăruit-o Dumnezeu. Nu fiţi 
umbra niciunui alt om. Aşteptaţi-vă ca Domnul să lucreze în, cu şi 
prin voi.”37

 ¾ Unde putem găsi persoane interesate? – „Candidaţii la veşnicie 
vor fi găsiţi în toate categoriile – cei săraci, cei nevoiaşi şi dispre-
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ţuiţi, cei nestăpâniţi, cei neprivilegiaţi, cei inconştienţi de starea 
lor pierdută, cei aparent mulţumiţi, cei lumeşti, şi cei bogaţi şi in-
fluenţi. Nu ne putem da seama ce se întâmplă în sufletul omului 
dacă privim la lucrurile exterioare. Unii pot părea grosolani şi res-
pingători, alţii dau impresia de apatie, alţii lasă impresia că nu au 
nicio preocupare faţă de lucrurile spirituale. În spatele faţadei de 
dezinteres sau de lipsă de preocupare se poate ascunde o mare 
foame a sufletului – un dor după o viaţă cu substanţă, o dorinţă 
după o viaţă mai bună.”38 

 ¾ Toţi. – Toţi oamenii au o povară, tânjesc după pace şi caută dra-
gostea şi fericirea. Nimeni nu vrea să i se bage religia pe gât. „Ini-
ma omenească vrea să facă propriile ei descoperiri”, dar ar fi recu-
noscătoare dacă „un expert în blândeţe” i-ar da ajutor.39 

 ¾ Ocazii nenumărate: Prietenii, rudele, colegii de serviciu, vecinii, 
cunoştinţele pe care ni le-am făcut la magazin sau în călătorie etc. 
sunt numai câteva categorii în rândul cărora putem găsi persoane 
pentru a le da mărturie. Sunt de preferat evenimentele care ne 
oferă ocazia repetată de a petrece timpul împreună cu oamenii 
şi în care putem lega prietenii. Printre acestea se pot număra clu-
burile de gătit, de grădinărit, de fotografie, de arte etc., precum 
activităţi de voluntariat la biblioteci sau la societăţi civile etc. 

 ¾ Valoarea unui singur om – o audienţă formată dintr-un singur 
suflet. – „Un singur suflet este atât de valoros încât, în compara-
ţie cu el, lumile îşi pierd însemnătatea.”40 Ellen White subliniază 
că „lucrarea Sa [a lui Hristos] a fost constituită în mare parte din 
conversaţii particulare. El a manifestat o consideraţie deosebită 
pentru audienţa formată dintr-un singur suflet.”41

 ¾ Dumnezeu iubeşte cu pasiune fiecare om. – Acela care „a creat 
galaxii întregi aflate la miliarde de ani lumină distanţă de noi” este 
Cel care „iubeşte cu pasiune”.42 El te iubeşte cu pasiune şi vrea 
ca mărturia ta personală să salveze chiar şi un singur om pentru 
veşnicie. „Chiar dacă numai câţiva primesc harul Domnului nos-
tru Isus Hristos, lucrul lor nu va fi în zadar, căci chiar şi un singur 
suflet este preţios, chiar foarte preţios, înaintea lui Dumnezeu. 
Hristos ar fi murit chiar şi pentru un singur suflet, pentru ca acel 
unul singur să poată trăi în veşnicie.”43 „În această parabolă [a oii 
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pierdute], păstorul pleacă în căutarea unei singure oi – tocmai cea 
mai neînsemnată oaie din turmă. Tot astfel, chiar dacă ar fi exis-
tat doar un singur suflet pierdut, Domnul Hristos tot ar fi murit 
pentru el.”44 „Stând la piciorul crucii, aminteşte-ţi că Domnul Hris-
tos Şi-ar fi dat viaţa chiar şi pentru un singur păcătos şi vei putea 
preţui valoarea unui suflet.”45 „Cu cât vom înţelege mai bine acest 
adevăr – [valoarea unui suflet] –, cu atât mai mare va fi succesul 
în lucrarea personală.”46

 ¾ Nu uita că oamenii sunt valoroşi dacă vrei să-i atragi şi să-i câş-
tigi. – Când le vorbeşti altora despre credinţa ta, nu uita că „legă-
turile dintre Dumnezeu şi fiecare suflet sunt atât de strânse şi de 
profunde ca şi când n-ar mai fi un alt om pe pământ de care El 
să Se îngrijească şi pentru care să fi dat pe Fiul Său mult iubit.”47 
„Dacă eşti în comuniune cu Hristos, vei preţui, asemenea Lui, fie-
care fiinţă omenească. Vei simţi pentru alţii aceeaşi dragoste pro-
fundă pe care a simţit-o Domnul Hristos pentru tine. Atunci vei 
fi în stare să-i câştigi, şi nu să-i constrângi pe aceia pentru care a 
murit El; vei putea să-i atragi, nu să-i respingi.”48

 ¾ Cuvinte rostite din obligaţie sau pentru a manifesta dragostea şi 
a împlini nevoile celor din jur?: Unii, conştienţii fiind că nu au re-
uşit să dea mărturie, simt o aşa obligaţie încât rostesc cuvinte sau 
texte fără să se gândească, scopul lor fiind doar acela de a spune 
ceva. Ei nu sunt preocupaţi de indivizi, de cucerirea inimilor lor, 
de descoperirea nevoilor lor şi a gândurilor lor. Aceşti „martori” 
au nevoie de acea dragoste pe care Isus a avut-o faţă de oameni 
– dragostea aceea care se identifica cu nevoile lor şi care privea 
lucrurile din punctul lor de vedere. Ei nu ar trebui să considere că 
mărturia înseamnă doar a rosti anumite cuvinte.49 

 ¾ Programe sau persoane? – Este uşor să fim cu totul absorbiţi de 
un anumit program de misiune încât să devenim insensibili şi orbi 
faţă de oameni şi faţă de sentimentele lor. Numai atunci când 
luăm seama la sentimentele lor putem stabili, sub îndrumarea lui 
Dumnezeu, cum să continuăm cu întrebările şi cu explicaţiile co-
recte care se potrivesc nevoilor lor. Philip Samaan ne povesteşte 
că obişnuia să memoreze întrebările pe care urma să le pună şi că 
nu reuşea să-şi dea seama când trebuia să le pună. Adeseori se 
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încurca şi se simţea stânjenit pentru că punea întrebarea greşită. 
Atunci a luat decizia de a nu mai pregăti întrebările, ci de a asculta 
cu atenţie „şi de a-i permite, pur şi simplu, celeilalte persoane să-i 
spună ce fel de întrebări să pună.”50 

 ¾ Reacţie sau acţiune? – De cele mai multe ori, noi reacţionăm faţă 
de ceilalţi, în loc să acţionăm. Aşteptăm ca ei să ia iniţiativa. Dacă 
ne salută, răspundem. Aceasta înseamnă că permitem ca acţiunile 
sau lipsa acţiunilor altora să determine modul în care ne vom ra-
porta la ei. Pierdem nenumărate oportunităţi din cauza faptului că 
nu acţionăm primii printr-un zâmbet, o strângere fermă de mână, 
un cuvânt de încurajare sau o rugăciune. Adesea, gesturile mici 
deschid larg uşile oportunităţilor mai ample de a da mărturie.51 
Isus a zis: „Voi sunteţi sarea pământului.” (Matei 5:13) Fasolea nu 
se amestecă cu sarea, ci sarea ia iniţiativa şi se amestecă cu faso-
lea pentru a-i da gust şi pentru a o face delicioasă. Foloseşte-ţi tră-
săturile de personalitate în lucrare. El îţi va oferi experienţe unice. 
Numai tu poţi ajunge la anumite persoane. 

 ¾ Lucrarea misionară medicală – ajută-i pe oameni să simtă atin-
gerea lui Isus. – Am fost învăţaţi că „am ajuns într-un timp când 
fiecare membru al bisericii ar trebui să se ocupe de lucrarea me-
dicală misionară. Lumea este un spital plin cu victime ale bolilor 
fizice şi spirituale.”52 Urmând acest sfat, John McGhee împreună 
cu Gospel Outreach au instruit sute de membri din India pentru 
lucrarea misionară medicală. Ei au mers din casă în casă în satele 
hinduse, chiar şi în zone în care creştinii erau omorâţi. Îi învăţau pe 
oameni despre principiile de sănătate şi se rugau cu ei pentru ne-
voile lor. Mulţi dintre ei erau chinuiţi de spirite. Au avut loc mira-
cole ale eliberării şi vindecării. Răspunsul oamenilor a fost uluitor. 
John i-a învăţat pe lucrătorii laici că nu noi îi convertim pe oameni, 
ci Duhul Sfânt. El spune: „Biserica noastră trebuie să fie un centru 
de vindecare. Sarcina noastră este să-i ajutăm pe oameni să simtă 
atingerea lui Isus, înainte ca ei să cunoască Numele Său.”

 ¾ Fii întotdeauna vigilent ca să observi nevoile inimilor! – Aşază 
oamenii mai presus de orice altceva. „Una dintre primele calităţi 
ale martorilor Lui” este acela de a avea „ochi pentru a vedea ne-
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voile inimii celuilalt.”53 Rosalind Rinker a pierdut o ocazie de a da 
mărturie când cineva a venit la ea ca să-i ceară ajutor, iar ea era 
prea ocupată cu treburile ei. Însă prietena ei, Orpha s-a dedicat cu 
totul ascultării acelei persoane. Ea a fost o binecuvântare şi a fost 
binecuvântată. Rosalind a învăţat că inima oamenilor se deschi-
de numai atunci când avem noi inima deschisă ca să-L ascultăm. 
Domnul i-a vorbit astfel: „Vrei să te predai Mie, pentru ca dragos-
tea Mea din tine să se reverse peste alţii nestingherită, oricând şi 
oriunde?” Ea I-a promis lui Dumnezeu că îşi va lua întotdeauna 
timp. De fiecare dată când era singură cu o altă persoană, dacă nu 
o înţelegea pe deplin, Îi permitea Duhului Sfânt să o ajute să fie un 
canal al dragostei Sale. Lăsa deoparte gândurile şi activităţile ei şi 
se dedica pe ea însăşi şi atenţia ei persoanei respective. Ea a luat 
hotărârea de a fi la fel de deschisă faţă de oameni şi faţă de nevo-
ile lor cât era faţă de Dumnezeu Însuşi. Dragostea lui Isus faţă de 
oameni a căpătat un nou sens pentru ea în acea zi. Isus avea timp 
întotdeauna. El pătrundea până la nevoia inimii şi era întotdeauna 
gata să ofere atingerea dragostei.54 

 ¾ Ia-ţi timp să te împrieteneşti cu vecinii tăi! – În ceea ce-i priveşte 
pe vecini, nu trebuie să te grăbeşti decât dacă vreunul dintre ei 
este pe moarte. Este „important să avem o preocupare autentică 
faţă de vecinii noştri ca persoană, şi nu doar ca ţintă pentru evan-
ghelizare.”55 Vecinii tăi se vor simţi ofensaţi dacă vor descoperi că 
singura ta motivaţie de a le deveni prieten este aceea de a-i aduce 
la biserică.56 

 ¾ Cere-i vecinului să-ţi facă un serviciu! – În loc să te gândeşti mereu 
că trebuie să oferi ca să le câştigi încrederea, poţi în schimb să le ceri 
să-ţi facă un serviciu şi vei obţine mai degrabă încrederea lor. Isus, 
Cel care a făcut apa, nu S-a oferit să-i dea apă femeii samaritene, 
ci i-a cerut ei apă, iar urmarea a fost că ea a avut încredere în El. 
Onorează-i pe vecinii tăi prin împărtăşirea unei nevoi personale pe 
care ei o pot împlini. Pe măsură ce prietenia voastră se adânceşte, 
observă oportunităţile de a le împlini nevoile spirituale.57

 ¾ Ascultă! – Ascultarea şi observarea pot pune la dispoziţia lucrăto-
rului o mină de aur plină de informaţii care îl va ajuta să coopereze 
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cu Duhul Sfânt. În timp ce studiezi cu prietenul tău interesat, el va 
spune şi va face anumite lucruri care sunt un indiciu al nivelului de 
înţelegere şi convingere la care a ajuns. Trebuie să-ţi foloseşti bine 
urechile şi ochii ca să afli ce gândeşte. Uneori poţi face lucrul acesta 
printr-o scurtă afirmaţie interesantă, după care să nu mai spui ni-
mic. Prietenul te va întreba atunci: „Ce vrei să spui cu asta?” La fina-
lul unei discuţii lungi şi eficiente declanşată în acest mod, prietenul 
unui misionar a spus: „Reticenţa ta de a vorbi m-a determinat să-ţi 
pun întrebări. Ştiam că ştii şi trebuia să aflu şi eu ce ştiai.”59 

 ¾ Facilitarea ascultării: Pentru a stimula o persoană să vorbească şi 
să spună ceea ce te va ajuta să o asculţi şi să afli informaţiile ne-
cesare pentru a-i împlini nevoile, este bine să pui una sau două în-
trebări adecvate. Întotdeauna îi vei face bine dacă o vei întreba ce 
părere are. Iar când asculţi şi manifeşti interes faţă de opinia ei, va 
fi mai dispusă să asculte opinia ta. Următoarele două întrebări s-au 
dovedit a fi utile în discuţia cu o persoană necreştină. Când ajungi 
la subiectul „religie”, întreabă: „Apropo, te interesează lucrurile 
spirituale?” Fie că răspunde „Da”, fie că răspunde „Nu”, continuă 
cu următoarea întrebare: „Cum ar trebui să fie creştinul adevă-
rat?” De obicei, răspunsul se referă la lucrurile exterioare. Poţi fo-
losi prilejul să-i vorbeşti despre bucuria pe care ai găsit-o în relaţia 
personală cu Isus şi să o încurajezi să aibă aceeaşi experienţă.60

 ¾ Urmăreşte expresia feţei. – „Isus observa cu multă seriozitate 
schimbarea feţei ascultătorilor Săi”61 şi Îşi adapta mesajul după 
reacţia lor. Evangheliştii cu literatura care se bucură de succes 
ştiu cât de important este acest lucru. Ei aplică principiul numit 
„principiul apropierii de oameni”. Ei urmăresc expresia feţei şi a 
limbajul trupului pentru a-şi adapta cuvintele şi gesturile la reac-
ţia persoanei. În felul acesta, ei solicită comanda şi vând cărţile 
în momentul în care simt că persoana este pregătită să cumpere. 
Expresia feţei îţi poate arăta dacă spui prea mult sau prea puţin, 
dacă informaţiile sunt clare sau neclare, dacă îi stârneşti interesul 
sau dacă pierzi interesul, dacă persoana pune o întrebare pozitivă 
sau negativă etc. Duhul Sfânt şi experienţa te vor ajuta să citeşti 
expresia feţei pentru a avea succes în lucrarea personală. 
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 ¾ Tonurile vocii. – Când i-a vorbit femeii samaritene despre păcatul 
ei pentru a o ajuta să conştientizeze că are nevoie de un Mântui-
tor, Isus a folosit o expresie plăcută a feţei şi un spirit de împreună 
simţire care însoţeau permanent privirea şi cuvintele Sale. „Limba 
folosită de El era curată, aleasă şi limpede ca apa unui pârâu. Gla-
sul Lui era ca o melodie …”62 „Timbrul vocii are mult de-a face cu 
influenţarea inimilor celor care ascultă.”63 „Trebuie să ne obişnuim 
să vorbim pe un ton plăcut, să folosim un limbaj corect şi curat 
şi să rostim cuvinte amabile şi binevoitoare. Cuvintele plăcute şi 
amabile sunt ca roua şi ca o ploaie înviorătoare pentru suflet.”64 

 ¾ Puterea de convingere. – Cum obţinem această putere? Prin co-
muniunea cu Dumnezeu. Când avem comuniune cu El, „pacea Sa 
din inimă va străluci pe chipul nostru. Ea va da vocii o putere de 
convingere.”65

 ¾ Entuziasmul. – „Pe măsura entuziasmului şi stăruinţei cu care 
este dusă lucrarea înainte, va fi şi reuşita.”66 Simon Petru a fost 
un misionar de succes care, chiar dacă nu a avut suficient tact, a 
avut multă voinţă şi mult entuziasm. După cum arată cercetările, 
numai 7% din mesaj este transmis prin comunicarea verbală, 38% 
prin tonul vocii şi 55% prin comunicarea nonverbală. Entuziasmul 
cu care vorbim este molipsitor. Charles Spurgeon spunea: „Când 
vorbeşti despre cer, faţa ta să se lumineze, să strălucească de lu-
mina cerească, ochii tăi să reflecte slava lui.”67

 ¾ Nu intra în conflict! – „Imediat ce declanşăm un conflict, persoa-
na cealaltă nu ne mai ascultă, ci doar aşteaptă să terminăm ce 
avem de spus ca să facă o declaraţie.”68 Nu trebuie să câştigăm o 
ceartă ca să închidem gurile oamenilor, însă trebuie să le deschi-
dem inima. De obicei, lucrul cel mai rău pe care îl poţi face este 
acela de a te implica într-o ceartă. 

 ¾ Ilustraţii. – În ilustraţii, fă referire la lucrurile familiare persoanei 
şi, dacă este posibil, la lucrurile cu care se întâlneşte zilnic. La fân-
tâna lui Iacov, în discuţia cu femeia samariteană, Isus a făcut re-
ferire la apă. În fiecare zi, când venea la fântână, ea îşi aducea 
aminte ce a învăţat de la El.69 
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 ¾ Pune accent pe binecuvântări! – Este crucial să punem accent pe 
binecuvântări, şi nu pe ce să facem şi ce să nu facem. „El prezintă 
binecuvântările Sale în cuvintele cele mai îmbietoare. El nu e mul-
ţumit numai să înşire binecuvântările Sale; le prezintă în chipul 
cel mai atrăgător pentru a trezi dorinţa de a le avea. Tot la fel şi 
slujitorii Lui trebuie să prezinte bogăţiile slavei Darului nemărginit 
de mare.”70 „Spuneţi-le ce binecuvântări primiţi atunci când staţi 
la picioarele lui Isus şi învăţaţi lecţiile preţioase din Cuvântul Său. 
Vorbiţi-le despre bucuria şi fericirea care există în viaţa de creştin. 
Cuvintele voastre calde şi pline de entuziasm îi vor convinge că aţi 
găsit mărgăritarul de mare preţ.”71 

 ¾ Este necesară o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu. – Mul-
ţi trebuie să-şi schimbe părerea despre Dumnezeu. Ei cred că El 
este „un fel de gheţar suspendat ale cărui picături reci cad pe ca-
pul răufăcătorilor” sau „un poliţist uriaş a cărui singură preocu-
pare este să îi împiedice pe oameni să se bucure.” Cei care L-au 
părăsit şi au plecat ca să „se bucure de viaţă”, „au simţit o puter-
nică goliciune. Viaţa era searbădă şi monotonă. Hristos a venit ca 
să ne dea viaţă din belşug, nu ca să ne-o ia. El ne-a adus bucurie, 
nu întristare. El ne dă sens şi scop, nu neîmplinire. El a zis: «Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.» (Ioan 10:10) El 
a împlinit acest scop la fel cum le-a împlinit pe toate celelalte.”72 
Mărturia ta personală care confirmă binecuvântările bucuriei gă-
site în Hristos poate fi un mijloc de necombătut prin care oamenii 
să-şi schimbe părerea despre Dumnezeu. 

 ¾ Prezintă Scriptura în mod pozitiv. – Scriptura este adevărul. Nu 
ezita deloc când vorbeşti despre veridicitatea Cuvântului lui Dum-
nezeu. „Isus prezenta Scripturile ca pe o autoritate ce nu mai pu-
tea fi pusă la îndoială.”73 Nu uita: „Lucrarea noastră ne-a fost tra-
sată de Tatăl nostru ceresc. Trebuie să ne luăm Biblia şi să mergem 
să avertizăm lumea.”74 Iată răspunderea noastră: „Duceţi Cuvân-
tul lui Dumnezeu la uşa fiecărui om!”75

 ¾ La timpul stabilit de Dumnezeu – aşteaptă-L pe Domnul în tăce-
re! – Un tâmplar necreştin lucra în casa unei creştine. Ea simţea 
imboldul de a-i vorbi cât mai repede despre credinţa ei, însă când 
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şi-a deschis inima înaintea lui Dumnezeu, şi-a dat seama că El nu 
o îmboldea. Bizuindu-se pe faptul că Dumnezeu o va îndruma la 
momentul potrivit, şi-a continuat activitatea şi a aşteptat. După 
două ore, bărbatul a întrebat plin de curiozitate ce însemna Biblia 
de pe masă. Sosise momentul potrivit. Duhul Sfânt îi deschisese ini-
ma. Acum era pregătit şi a răspuns pozitiv la mărturia creştinei.76

Date fiind împrejurările presante în care ne aflăm, avem nevo-
ie de o legătură vie cu Duhul Sfânt pentru a dobândi înţelepciunea 
de a şti când să facem apel şi când să aşteptăm. Autorul acestei 
broşuri se ruga des pentru un vecin şi, uneori, atunci când se ivea 
ocazia, îi vorbea despre credinţa lui, dar i se părea că nu reuşea 
să-i stârnească interesul. Însă când vecinul lui s-a îmbolnăvit de 
cancer şi şi-a dat seama că nu mai are mult de trăit, Duhul Sfânt l-a 
impresionat pe autor să îi trimită o scrisoare în care să-i arate cum 
poate avea asigurarea vieţii veşnice şi să-l îndemne să ia o decizie 
favorabilă. El a luat această decizie, iar când a murit, soţia lui ne-
creştină i-a cerut autorului să oficieze serviciul de înmormântare 
la care au participat sute de prieteni nereligioşi şi rude care au fost 
impresionaţi de mesaj.

Anna simţea imboldul de a-i da mărturie prietenei ei, pe nume 
doamna Pundit, dar Anna era hotărâtă să nu o constrângă cu ni-
mic. După patru ani, într-o după-amiază, dna Pundit şi-a deschis 
inima complet. „Maturitatea aduce înţelepciunea de a şti dacă os-
tilitatea noastră este o lipsă de curaj sau un îndemn de la Duhul 
Sfânt de a aştepta timpul stabilit de Dumnezeu.”77

Mărturia este eficientă numai atunci când ne sincronizăm cu 
Dumnezeu şi cu timpul stabilit de El – când aşteptăm în tăcere 
momentul indicat de El. Faptul că o persoană îşi exprimă o nevoie 
poate fi un indiciu că putem să-i vorbim. Putem apoi să trecem la 
o temă de interes pentru ea. Roagă-te des: „Doamne, condu-mă 
la persoana aceasta cu care Duhul Sfânt lucrează deja.”78 Ţine min-
te că fructele trebuie culese numai când sunt coapte. Duhul Sfânt 
se străduieşte să le coacă, iar noi trebuie să lucrăm împreună cu 
El, în ritmul dat de El.

De asemenea, sincronizarea este vitală atunci când alegi bro-
şura, cartea sau setul de studii biblice cu care să începi şi cu care 
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să continui. David Farmer povesteşte că o persoană s-a îndepărtat 
din cauză că a primit mai întâi Tragedia veacurilor, deşi probabil 
că ar fi răspuns pozitiv dacă ar fi primit mai întâi Hristos, Lumina 
lumii. Totuşi o altă persoană cunoscută lui a primit Tragedia vea-
curilor, iar acum este prezbiter. Nu uita că timpul stabilit de Dum-
nezeu este vital. Călăuzirea cerească neîntreruptă este esenţială.79 

 ¾ Reguli obligatorii şi metode precaute. – În timpul ultimelor eve-
nimente de dinaintea revenirii lui Isus, ni se spune că „Duhul Sfânt 
este revărsat asupra tuturor celor ce se vor supune îndemnurilor 
Lui şi, respingând orice metodologie a omului, regulile Lui obli-
gatorii şi metodele Lui precaute, vor declara adevărul cu puterea 
Duhului. Mulţimile vor primi credinţa şi se vor alătura oştirii Dom-
nului.”80 Ştiinţa mărturiei personale cuprinde principiile genera-
le sănătoase care s-au dovedit a fi eficiente, însă trebuie să fim 
atenţi să nu facem „reguli obligatorii şi metode precaute” care să 
împiedice în vreun fel lucrarea pe care Duhul Sfânt vrea să o reali-
zeze cu anumite persoane ale căror cazuri pot necesita o altfel de 
călăuzire din partea Domnului. 

 ¾ Nu spune prea multe. – „Cea mai mare piatră de poticnire pen-
tru necredincioşi este aceea că de multe ori spunem prea mult. 
Vă rog, nu îi faceţi pe prietenii voştri «să bea apă de la hidrant». 
Daţi-le apă în doze foarte mici.”81 Sau, altfel spus, nu poţi pune în 
spinarea unei vaci atâta fân cât poate transporta un camion. Oa-
menii diferă foarte mult din punctul de vedere al cantităţii de in-
formaţii pe care o pot mesteca şi digera o dată. Fii atent la cuvinte, 
la expresia feţei şi la limbajul trupului – hrăneşte-i corespunzător, 
conducându-i pas cu pas. 

 ¾ Puterea voinţei. – Când persoanele cu care lucrezi se decid pentru 
Isus, ei nu vor reuşi să facă schimbări şi să ducă o viaţă nouă dacă 
nu înţeleg ce este puterea voinţei. Ei trebuie să-şi supună voinţa 
lui Isus. Atunci Isus le va da putere. Este ca atunci când învârteşti 
o bucată mică de metal din spatele unui aparat de zbor şi motoa-
rele uriaşe încep să pună avionul în mişcare. Isus ne oferă puterea 
atunci când ne supunem voinţa Lui.82 Nu putem să ne schimbăm 
inima, dar putem să-i dăm Lui voinţa noastră. „Predându-ne voin-
ţa lui Hristos, noi ne unim cu puterea divină.”83 



87Capitolul 3 – Mărturia personală

 ¾ Oferă asigurarea mântuirii! – Oamenii au nevoie de asigurarea 
mântuirii şi îşi doresc să o primească. Un adevăr fundamental este 
acela că nu putem să Îl prezentăm oamenilor pe Isus şi să-i ajutăm 
să aibă asigurarea mântuirii până când nu avem această asigura-
re noi înşine. Este important să nu ne oprim la momentul iniţial, 
când ei acceptă mântuirea, ci să îi încurajăm să trăiască zilnic în 
legătură cu Isus – să trăiască în bucuria Domnului – pentru ca mai 
târziu să nu fie tulburaţi de îngrijorarea cu privire la mântuirea lor. 

 ¾ Cunoştinţele practice. – Se poate ca oamenii să îşi dorească să Îl 
accepte pe Hristos, dar să nu ştie cum să facă acest lucru. LeRoy 
Eims spune că a descoperit faptul că mulţi nu Îl acceptă pe Hris-
tos deoarece „ei nu ştiu cum să o facă. În primul rând, ei nu ştiu 
că este necesară o decizie personală pentru Hristos. În al doilea 
rând, ei nu ştiu că Isus stă la uşa inimii lor, aşteptând să intre. Şi 
nu ştiu că El va intra în viaţa lor dacă ei se roagă şi Îl invită în inima 
lor ca să fie Mântuitorul şi Domnul lor personal.”84 El povesteşte 
câteva experienţe în care a întrebat: „Cât timp a trecut până aţi 
luat decizia de a vă preda lui Hristos?” Cineva a zis: „Trei ani.” Iar 
când l-a întrebat de ce nu a luat decizia mai devreme, el a replicat: 
„Nimeni nu mi-a spus cum anume.” La aceeaşi întrebare, alţii au 
răspuns că nu au ştiut ce să facă sau cum anume să o ia.85 

 ¾ Cum să ajuţi un om să-L accepte pe Hristos – sfaturi importan-
te. – Coboară-te la nivelul lor. Asumă-ţi locul de păcătos mântuit 
alături de restul păcătoşilor. Atunci, ceilalţi te vor asculta. „Modul 
în care îi vorbeşti unei persoane despre împlinirea spirituală este 
tot la fel de important ca faptul că-i spui unde să o găsească … În-
crederea cu care vorbeşti despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine 
va conta cu mult mai mult decât povestea efectivă pe care i-o pre-
zinţi.”86 Iar povestea sau mărturia ta trebuie să se potrivească cu 
nevoia persoanei. Observă contrastul: „O mărturie imatură este 
debordantă, dezlănţuită, evazivă, plină de generalităţi relatate de 
o persoană îmbătată de propria experienţă. O mărturie matură nu 
îi plictiseşte pe ceilalţi cu generalităţi, ci va fi specifică şi va aminti 
numai lucrurile de care are nevoie celălalt. În mărturia matură, 
accentul nu se pune pe ceea ce spui, ci pe facilitatea întâlnirii per-
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soanei respective cu Domnul. Te preocupă unde se află ea şi unde 
ar trebui să se afle, la fel cum era preocupat Isus.”87

 ¾ Nu te adresa oamenilor prin cuvintele: „Tu, păcătosule”! – „Abţi-
ne-te să-i spui că e un păcătos.” Dumnezeu îi va spune acest lucru. 
Afirmă că „Dumnezeu cunoaşte totul despre el şi că îl iubeşte … 
Dragostea lui Dumnezeu este cea care deschide inima, nu păca-
tul.”88 Isus a zis: „După ce voi fi înălţat.” (Ioan 12:32). Spune-i cine 
este El şi ce poate să facă pentru el dacă se predă Lui. Vorbeşte-i mai 
întâi despre persoana Lui şi abia apoi despre moartea Lui. „Mai 
mulţi oameni sunt deschişi şi dispuşi să vorbească despre între-
barea «Ce crezi despre Isus?» decât despre întrebarea «Vrei să fii 
mântuit?» Mai mulţi oameni Îl acceptă pe Hristos şi încep o viaţă 
nouă în El pentru faptul că află cine este El, nu de ce a murit El.”89 
„Când punem accent pe mântuirea personală mai mult decât pe 
Mântuitorul personal, le cerem oamenilor să-şi pună încrederea 
într-o experienţă şi nu în Isus.”90 Hristos a aşezat persoana Sa în 
centrul mesajului Său. În această lume nesigură şi agitată, oamenii 
au mai întâi nevoie să-L cunoască pe Isus – Dumnezeu cu noi –, ca 
răspuns la orice nevoie. El este „Adevărul” pe care se poate conta 
complet. El este „Calea” pentru cei care nu ştiu încotro să meargă. 
Pentru cei pierduţi, El este „Păstorul”. Pentru cei bolnavi, El este 
„Medicul”. Pentru păcătos, El este „Mântuitorul”. El este „Apa 
vieţii” pentru cei însetaţi şi „Pâinea vieţii” pentru cei flămânzi. El 
este „Odihna” pentru cei obosiţi şi „Uşa” spre fericirea prezentă şi 
viitoare. Ajută-i pe oameni să-L cunoască mai întâi pe Isus şi vor 
tânji nu numai după mântuire, ci şi după o viaţă schimbată în El.91 

 ¾ Recomandări pentru a ajuta diferite tipuri de oameni să avan-
seze în direcţia luării unei decizii. – (Vei întrebuinţa aceste reco-
mandări numai la momentul potrivit şi la timpul stabilit de Dum-
nezeu, aşa cum am arătat mai sus). Atunci când pui o întrebare 
delicată, cere-ţi mai întâi permisiunea să o pui: „Îmi permiţi să îţi 
pun o întrebare personală?”
 » Planuri de viitor. Întreabă: „Care sunt planurile tale de viitor?” 

După ce primeşti răspunsul, întreabă: „Şi după aceea?” Repetă 
întrebarea până când persoana spune: „Voi muri.” Apoi întrea-
bă: „Şi atunci ce va urma?”
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 » Metoda comparării beneficiilor: Trasează o linie la mijlocul 
unei foi. În partea stângă scrie „Da”, iar în partea dreaptă „Nu”. 
Cere-i persoanei să noteze în stânga toate beneficiile accep-
tării lui Hristos, iar în dreapta beneficiile respingerii Lui. Apoi 
spune: „Să presupunem că aş fi eu cel care iau o decizie pe 
baza acestor beneficii. Ce îmi recomanzi să fac?”

 » Discuţie cu un intelectual ateu: „Eşti creştin?” „Nu, sunt ateu.” 
„Ateu este cel care cunoaşte că nu există Dumnezeu. Ai reuşit 
să cunoşti tot ce e de cunoscut?” „Bineînţeles că nu.” „Ai reuşit 
să cunoşti măcar jumătate din tot ce e de cunoscut?” „Da.” „E 
posibil ca Dumnezeu să existe în cealaltă jumătate pe care nu 
o cunoşti?” „Nu sunt ateu. Sunt agnostic.” „Agnostic înseamnă 
că nu cunoşti. Agnosticul este cel care se îndoieşte. Există două 
feluri de oameni care se îndoiesc: omul sincer şi omul nesincer. 
Omul sincer nu cunoaşte, dar vrea să cunoască.” Unui bărbat 
i-a fost prezentat Ioan 7:17 şi i s-a spus că, dacă se predă cu 
totul lui Dumnezeu, dorind să cunoască, El i Se va descoperi. A 
fost de acord să încerce, iar acum este un martor curajos.

 » Discuţie cu un necredincios. Întreabă: „Dacă te-ai putea con-
vinge (şi nu „dacă aş putea să te conving”, pentru a nu-l de-
termina să intre în defensivă) că Isus este ceea ce pretinde că 
este, atunci L-ai urma?” Avem aici o întrebare legată de con-
vingerile personale. Ea îl solicită să se predea lui Hristos înainte 
să creadă. Dacă răspunsul este „nu”, înseamnă că îţi pierzi vre-
mea. Dacă răspunsul este „Da”, spune: „Du-te acasă şi citeşte 
Evanghelia lui Ioan, apoi vino şi spune-mi ce decizie ai luat.” 
Zeci de atei au cerut botezul ca urmare a acestui procedeu.92 

 ¾ Întrebări pentru oamenii nereligioşi. – Următoarele două între-
bări s-au dovedit a fi utile în discuţia cu un necreştin. Pe parcursul 
conversaţiei, când ajungi la subiectul „religie”, întreabă: „Apropo, 
te interesează lucrurile spirituale?” Fie că răspunde „Da”, fie că 
răspunde „Nu”, continuă cu următoarea întrebare: „Cum ar trebui 
să fie creştinul adevărat?” De obicei, răspunsul se referă la lucruri-
le exterioare, dar poţi folosi ocazia ca să-i vorbeşti despre bucuria 
pe care ai găsit-o în relaţia personală cu Isus şi ca să îl încurajezi să 
aibă aceeaşi experienţă.93 
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 ¾ Temperamente – mărturia pentru oameni cu temperamente di-
ferite. – „Nu toţi pot fi ajutaţi în acelaşi mod. Dumnezeu tratează 
pe fiecare în conformitate cu temperamentul şi caracterul lui, iar 
noi trebuie să cooperăm cu El.”94 Numai El cunoaşte cu exactitate 
temperamentul persoanei cu care lucrezi. Aşadar, subliniem încă 
o dată necesitatea dependenţei de călăuzirea Sa la fiecare pas. De 
asemenea, un alt adevăr este acela că „dacă am putea înţelege 
mai bine modul şi motivul pentru care oamenii gândesc şi acţi-
onează într-un anumit fel, atunci vom reuşi să le dăm mărturie 
într-o manieră corespunzătoare.”95 „Putem folosi cuvintele, opi-
niile şi ideile lor pentru a explica Biblia în termenii pe care ei pot 
să îi înţeleagă.”96 Unii educatori au încercat să clasifice oamenii în 
patru categorii. Unii oameni se încadrează într-una, două sau mai 
multe categorii. Poate că îţi va fi dificil să determini cu exactitate 
în care categorie se încadrează persoana interesată, însă, prin în-
ţelepciunea Duhului Sfânt, vei găsi utile următoarele descrieri şi 
comentarii concise referitoare la nevoile fiecărei categorii şi mo-
dalităţi de a le da mărturie. 
 » Sangvinii. – Ei sunt sarea şi piperul petrecerii. Ei dau impresia 

că sunt tot timpul fericiţi, dar tânjesc şi simt nevoia după aten-
ţie, acceptare şi aprobare. Ei sunt primii impresionaţi şi primii 
care răspund la o întâlnire de evanghelizare, dar ei pot fi şi pri-
mii care părăsesc biserica. Trec cu uşurinţă de la o stare emoti-
vă la alta. Nimeni nu te iubeşte mai mult şi nu te uită mai rapid 
ca sangvinii. Pentru a studia împreună cu ei ai nevoie de răb-
dare. Prezintă-le Scriptura în mod viu. Le plac povestirile mai 
mult decât doctrina pură. Dă-le timp să vorbească. S-ar putea 
să fie nevoie să repeţi o idee de mai multe ori până să şi-o în-
suşească bine. Ei uită repede. Subliniază iertarea şi dragostea 
lui Dumnezeu faţă de ei personal. Lumea este mai frumoasă 
datorită acestor oameni veseli, care reacţionează pozitiv. Când 
sunt motivaţi şi disciplinaţi de Dumnezeu, ei pot deveni mari 
slujitori ai Săi.97

 » Melancolicii. – Sunt perfecţionişti, fapt care îi poate face ne-
răbdători cu obiceiurile şi neglijenţa celorlalţi şi aspri cu ei înşişi 
şi cu ceilalţi, atunci când nu pot împlini imposibilul. Adeseori se 
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ascund după o mască, nedorind ca oamenii să vadă că sufe-
ră şi sunt deprimaţi. Ei pot spune că totul e bine, când nu e. 
Când lucrezi cu ei, este absolut necesar să pui accentul pe bu-
curie. Bucuria îi ajută să-şi înlocuiască înclinaţia naturală spre 
remuşcare şi spre schimbările de dispoziţie. Nu este uşor să te 
împrieteneşti cu ei. Însă ei sunt persoanele cele mai demne de 
încredere dintre toate cele patru tipuri de temperamente şi nu 
doresc să-i dezamăgească pe alţii. Ei sunt foarte analitici. Unii 
îi numesc „vânătorii de detalii”, pentru că ei ţin la acurateţea 
faptelor. De aceea s-ar putea să-ţi fie greu să obţii un simplu 
„da” sau „nu”. Ei vor să vorbească despre toate detaliile care îi 
determină să răspundă cu „da” sau cu „nu”. Mergi încet şi pre-
zintă-le fapte – un „aşa zice Domnul” –, atunci când studiezi cu 
ei. Ei sunt buni ascultători, foarte sensibili şi creativi. Respec-
tarea regulilor, a legilor şi urmarea principiilor şi programelor 
este aproape firească. Ei au nevoie de timp ca să se decidă. 
„Foarte pretenţioşi în ceea ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu, 
ei nu vor accepta un răspuns de genul: «Păi, cred că se găseşte 
undeva în Biblie.» Dimpotrivă, ei vor să citească textul şi să-l 
vadă cu ochii lor. Când analizează un text, ei îl împart în frag-
mente, îl cercetează şi îl „mestecă” puţin. Iar după ce capătă 
o convingere, ei apără adevărul chiar cu preţul vieţii.” Niciun 
alt temperament nu „are atât de mult potenţial natural atunci 
când este învigorat de Duhul Sfânt”.98

 » Colericii. – Ei sunt oamenii care preiau controlul. Ei pot să preia 
controlul în aproape orice situaţie şi îi determină pe ceilalţi să 
acţioneze rapid. Ei vor să conducă, să stăpânească şi vor ca lu-
crurile să se facă aşa cum doresc ei. Farmer spune: „De fiecare 
dată când studiez Cuvântul lui Dumnezeu cu un coleric, con-
stat că mulţi sunt încântaţi şi extaziaţi să treacă direct la stu-
diu. Însă mulţi studiază cu pistoalele şi muniţia legate la brâu” 
pentru a le folosi în caz că nu sunt de acord cu ei. Le place 
să studieze profeţia, însă multora le place să schimbe regulile, 
dacă se pune accent pe porunci. Unii îi numesc „creatori de 
reguli”, în timp ce sangvinii sunt numiţi „călcători de reguli”, 
iar melancolicii, „păstrători de reguli”. Ei au voinţa puternică, 
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sunt agresivi şi certăreţi, dar colericul născut din nou Îl va urma 
pe Isus cu consecvenţă şi energie. Farmer recomandă: „Studiul 
împreună cu ei e posibil să fie uşor, dacă nu atingi un subiect la 
care consideră că au găsit toate răspunsurile corecte. În astfel 
de situaţii, ascultă-i doar şi dă-le timp să explice cum interpre-
tează ei ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.” Cu rugăciune, 
treptat şi cu blândeţe, cerându-I Duhului Sfânt să îţi dea cu-
vintele potrivite la momentul potrivit, roagă-i să ţină cont de 
câteva versete legate de subiectul respectiv şi apoi roagă-i să 
îşi exprime opinia din nou. Pe termen lung, s-ar putea să fie 
„pozitiv faptul că persoanele colerice sunt încăpăţânate şi le 
place să dezbată, fiindcă atunci când sunt convinse de un lucru 
din Cuvântul lui Dumnezeu, îl apără cu preţul vieţii. Odată ce 
îşi iau angajamentul ferm faţă de Domnul” şi sunt stăpâniţi de 
Duhul Sfânt, „ei vor conduce biserica spre noi dimensiuni”.99 

 » Flegmaticii. – Ei sunt oamenii comozi – calmi, pasivi şi stăpâ-
niţi; ei sunt cel mai bine adaptaţi la viaţă. Puternic introvertiţi, 
ei vor evita conflictul cu orice preţ. Lor le plac oamenii, „îşi fac 
prieteni uşor şi sunt iubiţi de toţi. Totuşi ei au tendinţa de a 
amâna aproape orice, inclusiv studiul Bibliei şi rugăciunea”.100 
Le lipseşte motivaţia. „Pentru a înţelege cele prezentate, unii 
au nevoie de mai mult timp decât alţii.”101 Firea lor calmă şi ne-
tulburată este o calitate deosebită. Ei nu sar aproape nicioda-
tă fără să se uite unde aterizează. Când le dai mărturie, mergi 
încet. De obicei, nu vor face decât să asculte, fără să pună la 
îndoială ceea ce le prezinţi. Ei stau tăcuţi şi au o privire nedu-
merită. Şi, pentru că nu le plac schimbările, s-ar putea să nu 
accepte ce le spui decât după ce „rumegă” puţin. Fii rezonabil, 
blând şi încurajează-i. Când sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, ei de-
vin puternici în credinţă, devin mari luptători în rugăciune şi 
mari profesori.102

 » Concentrează-ţi atenţia asupra celor care răspund pozitiv. – 
Adesea se pierde mult timp cu persoanele experimentate în 
studiul Bibliei cărora le place să fie în compania ta, dar care 
nu au dorinţa de a creşte şi de a lua decizii. Oamenii de acest 
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fel te împiedică să ajungi cu Evanghelia la celelalte miliarde de 
oameni. Trebuie să mergem în toată lumea (Apocalipsa 14,6). 
Când o persoană continuă să nu ţină cont de mesaj, este clar 
că trebuie să mergi mai departe şi să găseşti o persoană mai 
receptivă (Osea 4:17; Matei 10:14). Mulţi oameni, inclusiv 
necredincioşii, antipaticii, criminalii, prostituatele, mincinoşii, 
idolatrii etc., vor răspunde pozitiv când li se va oferi ocazia. 
Este adevărat, că trebuie să perseverăm, dar legătura constan-
tă cu Duhul Sfânt ne va oferi discernământ pentru a deosebi 
între cei sinceri şi cei nesinceri şi pentru a hotărî cât timp să 
petrecem cu fiecare. Legătura cu Duhul Sfânt ne va ajuta să 
nu pierdem timpul cu cei „care întotdeauna învaţă, dar nu pot 
ajunge la cunoaşterea adevărului” (2 Timotei 3:7, NTR) sau 
care nu răspund pozitiv la această cunoaştere. Duhul Sfânt te 
va ajuta să identifici aceste situaţii. „Efraim s-a lipit de idoli: 
lasă-l în pace!” (Osea 4:17)103

 » Triumful promis: Perseverează în mărturia personală şi Dum-
nezeu te va binecuvânta din belşug. „Căci în zilele voastre voi 
face o lucrare pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cine-
va!” (Habacuc 1:5) „Adevărul va triumfa în curând, în mod 
glorios, şi toţi aceia care acum aleg să fie împreună-lucrători 
cu Dumnezeu vor triumfa împreună cu El.”104 „Cei înţelepţi vor 
străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să 
umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de 
veci.” (Daniel 12:3)
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Dacă vrei să le vorbeşti despre credinţa ta prietenilor tăi, rudelor tale 
şi concetăţenilor tăi, cartea aceasta este pentru tine. Ea se ocupă de as-
pectele mărturiei personale inclusiv întrebările pe care le poţi pune unui 
necreştin, de modurile în care poţi da mărturie diferitelor temperamen-
te, de modul în care să dai mărturie fără să-ţi fie frică şi altele. Broşura 
aceasta conţine şi experienţe legate de schimbările pe care le-a produs 
mărturia personală în viaţa oamenilor. Află cum poţi să lucrezi cu fiecare 
om pe care îl întâlneşti! 

Vizitaţi pagina www.sabbathschoolpersonalministries.org pentru 
mai multe resurse pentru Lucrarea Personală. Veţi găsi aici o bibliotecă 
bogată de articole şi materiale ce pot fi descărcate pentru instruirea su-
plimentară a liderilor Departamentului Lucrării Personale.

ALTE BROŞURI ALE DEPARTAMENTULUI LUCRARE PERSONALĂ
Lucrarea în grupe mici
Cum să conduci o şcoală biblică cu baza la biserică
Susţinerea studiilor biblice



 
 
 

 
4

METODE DE VIZITARE
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METODE DE VIZITARE

Introducere
Există o mulţime de metode şi de mijloace pentru vizitarea din uşă în 

uşă, care cuprind multe activităţi. Exemplul dat de Hristos va deschide 
înaintea noastră un domeniu larg şi nelimitat al lucrării. Dacă vom urma 
exemplul Său, vom ajunge la o abordare teritorială organizată care îi va 
oferi fiecărui membru ocazia de a face vizite din uşă în uşă. După ce vom 
lua în considerare această abordare organizată, vom trece la abordarea 
diferitelor ramuri ale lucrării şi a modelelor de prezentare folosite cu suc-
ces. Ele pot fi întrebuinţate de membri atât în lucrarea colectivă, cât şi în 
lucrarea individuală. Vom începe cu Isus.

Exemplul lui Hristos
Gândeşte-te la posibilităţile oferite de lucrarea din uşă în uşă care Îl 

are ca model pe Isus. „Mântuitorul nostru a mers din casă în casă, vinde-
cându-i pe cei bolnavi, mângâindu-i pe cei ce plângeau, liniştindu-i pe cei 
tulburaţi şi aducându-le pace acelora care erau nemângâiaţi.” El a lucrat 
cu „o duioşie şi o delicateţe neobosită. … Domnul Isus a fost un slujitor 
al tuturor. Mâncarea şi băutura Sa erau de a le aduce speranţă şi putere 
tuturor celor pe care îi întâlnea”.1

Metoda lui Hristos nu era o abordare combativă şi argumentativă, 
ci dimpotrivă o abordare a slujirii din iubire, care iese în întâmpinarea 
nevoilor oamenilor. Lucrul acesta este sugerat de cuvintele folosite în 
paragraful precedent: „vindecând, mângâind, liniştind şi aducând pace.”

Hristos a continuat să folosească această metodă după ce S-a întors 
în cer, când a slujit nevoilor celor şapte biserici din Apocalipsa. El iese în 
întâmpinarea fiecăreia şi îi oferă fiecăreia un tablou unic al Său, potri-
vit cu circumstanţele precise în care se află fiecare. Nu există în lumea 
aceasta doi oameni la fel. Dependenţa totală şi continuă de îndrumarea 
Duhului Sfânt este vitală în contextul unic al fiecărei vizite.
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Metoda lui Hristos nu duce la o abordare stereotipică şi mecanică, ci 
la o lucrare din iubire, în armonie cu diferitele daruri şi talente deţinute 
de membrii bisericii. Ea se dezvoltă pe măsură ce e exersată.

Validitatea actuală a vizitării din uşă în uşă
În aceste zile sofisticate, mulţi oameni au tendinţa de a abandona 

lucrarea din casă în casă. Înţelegem motivul pentru care vrăjmaşul su-
fletelor susţine această atitudine atunci când citim că „lucrarea aceasta 
din casă în casă, căutând sufletele şi salvând oile pierdute, este lucrarea 
cea mai importantă care poate să fie îndeplinită”.2 Cei care nu o folosesc 
spun că nu mai e cum era odată; că astăzi nu mai merge. Oare aşa să fie? 
Doug nu este de această părere:

– Dacă nu ieşi pe uşă, te scot afară pe fereastră!, a început să stri-
ge Doug la lucrătorul care tocmai intrase în casa lui. Însă Dumnezeu l-a 
schimbat complet şi după aceea a susţinut timp de şapte ani cursuri de 
instruire pentru vizitarea din casă în casă. El a ajutat la distribuirea pri-
mului ghid de studiu dintr-un set de studii biblice în 130 de case dintr-o 
localitate. După şase luni, 89 de persoane au ajuns la lecţia 10.

Odată, în timp ce lucra din casă în casă, Doug şi asistentul lui au sa-
lutat o doamnă care tocmai parca maşina în faţa casei şi s-au prezentat: 

– Venim din partea postului de radio Positive Life. 
Dar nu a reuşit să ducă fraza până la capăt, pentru că ea l-a întrerupt 

brusc: 
– Nu mă interesează postul vostru de radio şi nu vreau să vin la bise-

rica voastră!
– N-o să vă cerem să veniţi la biserica noastră, a răspuns el calm, dar 

vrem să vă invităm să participaţi la un club de citire a Bibliei.
I-a arătat ghidul de studiu, iar ea l-a luat. Săptămâna următoare a luat 

ghidul următor. Cealaltă săptămână, le-a spus:
– Poftiţi înăuntru.
După ce s-au aşezat, ea a spus:
– Am fost în viaţa mea diriginte la Şcoala de Sabat. Soţul meu nu era 

adventist şi mi-a fost infidel. Pastorul a crezut varianta lui şi m-a dat afară 
din biserică. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu 30 de ani.

După ce i-au arătat preocupare, ea s-a întors la biserică şi pentru a 
scurta povestea, Dumnezeu l-a adus pe un pastor văduv în contact cu ea 
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şi ulterior s-au căsătorit. Aşadar, lucrarea aceasta din casă în casă „este 
lucrarea cea mai importantă ce poate să fie îndeplinită” şi aduce roade. 
Doug spune: „Unii spun că lucrarea din casă în casă nu mai merge ca 
altădată. Slavă lui Dumnezeu că nu este aşa. Ea merge mai bine ca nici-
odată!”

Conceptul mai vast îi include pe toţi
De obicei se crede că numai anumite persoane pot face lucrare din 

casă în casă. Însă, dacă ne gândim că există tot atât de multe metode de 
evanghelizare câte daruri spirituale, începem să vedem lucrarea într-o 
nouă lumină.

Poate problema derivă din mentalitatea că lucrarea din casă în casă 
constă dintr-o singură vizită pentru a transmite o avertizare cu o atitu-
dine tranşantă sau pentru a le impune altora convingerile noastre religi-
oase. Conceptul de lucrare din casă în casă pe care îl propunem aici este 
acela de împărtăşire a veştii bune şi nu acela de bifare rece, mecanică 
şi scrupuloasă a numelor persoanelor vizitate. Dimpotrivă, pe lângă că-
utarea din uşă în uşă a persoanelor care caută răspunsuri, ea include şi 
vizita la vecini, întâmpinarea unui nou venit, dispoziţia de a-l asculta pe 
cel singur şi de a duce o farfurie cu mâncare în familiile în care mama 
este bolnavă.

În spatele expresiei „din casă în casă” trebuie să vedem nevoile oa-
menilor care locuiesc în casele respective. Nu vom fi niciodată conştienţi 
de nevoile lor dacă nu batem la uşa lor, după cum ne-o demonstrează 
experienţa următoare:

Două tinere făceau lucrare din uşă în uşă. Au bătut la o uşă, dar ni-
meni nu a răspuns. Au înălţat în gând o rugăciune şi au bătut din nou. Nu 
a răspuns nimeni. Au simţit îndemnul de a bate la uşă a treia oară şi, în 
cele din urmă, uşa s-a deschis. Au observat, atunci, tristeţea de pe faţa 
tinerei care deschisese şi, în loc să ceară ceva, s-au oferit s-o ajute.

– Ai nevoie de ceva? au întrebat-o ele.
– Da, nu avem nimic de mâncare.
– Ne ducem să-ţi luăm ceva de mâncare şi ne întoarcem repede.
S-au dus să cumpere ceva de mâncare şi s-au întors. Au revenit ulteri-

or şi au continuat să slujească nevoilor tinerei. S-au împrietenit. La scurt 
timp, tânăra a participat la un studiu biblic şi a venit la biserică.
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Când a intrat în bazinul de botez, pastorul a întrebat-o:
– Ai vrea să transmiţi ceva bisericii?
– Da, aş vrea. Nu aveam ce să le dau de mâncare celor doi copii ai 

mei. Nu mai aveam nicio speranţă. Se părea că nu mai puteam face faţă 
situaţiei. Nu mai aveam bani decât pentru trei sticle de cola şi pentru 
puţină otravă. Am pus otrava în sticle, i-am dus pe copii în ultima cameră 
şi le-am spus că urma să dăm o petrecere. Ne-am aşezat pe podea fiind 
pregătiţi să bem din sticle şi atunci am auzit pe cineva bătând la uşă. Le-
am spus copiilor să aştepte în linişte pentru ca persoana respectivă să 
plece şi să putem continua petrecerea. După a doua bătaie la uşă, le-am 
spus acelaşi lucru, însă după a treia bătaie, m-am dus la uşă. Ne-aţi dat 
viaţă şi speranţă pentru veşnicie. Vă mulţumim foarte, foarte mult.

Da, iată nişte nevoi de care nimeni n-ar fi aflat dacă nu s-ar fi făcut 
vizite din casă în casă. Ce experienţă frumoasă cu Domnul au avut aceste 
două tinere care au simţit prezenţa Sa personală! Ce privilegiu deosebit 
este acela de a lucra cu Isus în vizitele din casă în casă!

În cadrul conceptului lucrării din casă în casă, există loc pentru impli-
carea fiecărui membru. „Dumnezeu aşteaptă slujire personală de la fie-
care dintre cei cărora El le-a încredinţat o cunoaştere a adevărului pentru 
acest timp. Nu toţi pot merge ca misionari în ţări străine, dar toţi pot fi 
misionari acasă, în familiile lor şi între vecini.”3 „Oriunde se înfiinţează o 
comunitate, toţi membrii ar trebui să se angajeze activ în lucrarea misio-
nară. Ei ar trebui să viziteze fiecare familie din vecinătate şi să le cunoas-
că situaţia lor spirituală.”4

Dacă medităm la aceste cuvinte, planul lui Dumnezeu devine mai clar. 
Intenţia Sa nu este ca numai o minoritate a membrilor bisericii, care răs-
punde de obicei, să aibă parte de acest privilegiu. Ne putem aştepta ca 
minoritatea să lucreze cu entuziasm, în vreme ce majoritatea leneveşte? 
Fără îndoială că nu acesta este idealul lui Dumnezeu. Planul Său este ca 
fiecare membru să participe în diferite feluri.

De asemenea, dacă nu depunem eforturi pentru a-i integra pe toţi 
membrii în lucrarea de câştigare de suflete, cei care nu lucrează îi pot 
descuraja în mod neintenţionat pe vizitatorii aduşi la biserică de cei care 
lucrează. 

Experienţa ne-a învăţat că există cel puţin două metode de atingere 
a idealului lui Dumnezeu pentru implicarea majorităţii. Prima metodă se 
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bazează pe iniţiativa individuală şi pe „molipsirea” treptată a celorlalţi 
membri, fapt care poate avea ca rezultat înmulţirea grupelor mici în ca-
sele particulare şi la Şcoala de Sabat.

Cealaltă abordare se bazează pe ideea de atribuire, după cum se afir-
mă în scrierile inspirate: „Fiecăruia dintre aceia care se adaugă acestei 
armate prin pocăinţă trebuie să i se stabilească postul datoriei lui.”5

Metoda atribuirii unui teritoriu
O biserică a devenit foarte interesată de principiul afirmat în paragra-

ful de mai sus. Membrii s-au gândit că, dacă fiecare nou-convertit urma 
să primească o anumită sarcină, atunci şi ceilalţi membri trebuiau să pri-
mească o răspundere, pentru a da un exemplu bun. De asemenea, au 
decis ca sarcinile să fie împărţite în funcţie de teritoriu. Raţionamentul 
lor a fost următorul:

La fiecare nivel de organizare a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
există limite teritoriale clare şi persoane care răspund de lucrarea din 
zona respectivă. Conferinţa Generală răspunde de întreaga lume, iar lu-
mea este împărţită în diviziuni, diviziunile în uniuni, uniunile în conferin-
ţe, câmpuri sau misiuni. Ele sunt împărţite în districte, iar fiecare biserică 
are un anumit teritoriu. Pastorul nu poate să ajungă la toate persoanele 
aflate în teritoriul bisericii. Fiecare credincios este un slujitor şi de aceea 
pare firesc ca fiecare credincios sau cel puţin fiecare familie să răspundă 
de o anumită zonă. Metoda aceasta susţine învăţătura din paragraful de 
mai sus: „Oriunde se înfiinţează o comunitate, toţi membrii ar trebui să 
se angajeze activ în lucrarea misionară. Ei ar trebui să viziteze fiecare 
familie din vecinătate şi să le cunoască situaţia lor spirituală.”6

A fost nevoie de timp pentru planificare în vederea organizării şi 
implicării tuturor membrilor. Au fost realizate două hărţi identice care 
reprezentau teritoriul aferent bisericii. Au fost delimitate zonele de acţi-
une. Fiecare familie urma să primească două zone. Familiile au avut posi-
bilitatea de a alege zonele, dar majoritatea au preferat să li se atribuie un 
teritoriu. De regulă, membrii au ales zonele cât mai apropiate de casa lor. 
După ce fiecare familie a primit o anumită zonă, restul districtului a fost 
împărţit între familii, în acelaşi fel, fie la alegere, fie prin atribuire. Harta 
cu zonele şi cu familiile responsabile de fiecare zonă a fost agăţată la 
vedere pe perete, iar cealaltă a fost decupată pe zone. Fiecare membru 
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a primit zona de care era responsabil, după ce, în prealabil, s-au făcut 
copii după fiecare zonă pentru a se introduce în dosarul bisericii (fieca-
re zonă purta numele familiei responsabile). Membrii bisericii au avut o 
satisfacţie specială când au văzut că întregul teritoriu din jurul bisericii şi 
din districtul bisericii a fost împărţit şi atribuit.

Lucrarea în teritoriu
Te poţi gândi la teritoriul familiei tale ca la un teren moştenit. Fă o 

plimbare pe jos sau cu maşina prin teritoriul tău, cerându-I lui Dumnezeu 
să binecuvânteze fiecare persoană şi să le deschidă inima pentru El. În-
treabă-L unde este bine să-ţi concentrezi eforturile şi atenţia. Alege apoi 
locul pentru „grădină”. Acest loc va trebui desţelenit, însămânţat, îngrijit 
şi apoi, în final, vei veni să culegi roadele.

Poţi începe cu o rugăciune serioasă pentru toţi oamenii din „grădina” 
ta, cerându-I lui Dumnezeu înţelepciune pentru a şti cum să-i abordezi. 
S-ar putea ca El să te inspire să faci câteva vizite amicale din uşă în uşă 
la cei bolnavi, bătrâni şi singuri şi să te rogi împreună cu ei. Rugăciunile 
pentru „grădina” ta vor deveni din ce în ce mai specifice. Poţi alege să-
ţi îndrepţi eforturile spre locuitorii de pe o anumită stradă sau spre o 
anumită categorie de oameni. Poţi să-L rogi pe Domnul astfel: „Te rog 
să-i binecuvântezi pe oamenii de pe strada X. Lucrează la inima lor prin 
Duhul Tău Sfânt. Binecuvântează familia Popescu de pe strada Y. Te rog 
să îi ajuţi să devină conştienţi de nevoia lor după Tine. I-am dat literatură 
domnului Marinescu. El ştie că ar trebui să păzească Sabatul. Lucrează 
prin noi, dacă este voia Ta, pentru a-l ajuta să îl păzească.”

Pe lângă aceasta, s-ar putea să descoperi în „grădina” ta un puţ de 
petrol sau o mină de aur. Este vorba de oamenii al căror interes a fost 
stârnit de altceva sau altcineva, înainte ca tu să iei contact cu ei. De 
exemplu poate că interesul lor a fost stârnit în urmă cu mult timp de o 
lucrare de binefacere condusă de Biserica Adventistă, de o evangheli-
zare, de o Şcoală Biblică de Vacanţă, de un eveniment social sau de un 
concert, de un prieten adventist, de un alt lucrător sau de o rudă, de o 
emisiune radio sau TV, de un DVD sau de citirea unei cărţi adventiste etc.

Responsabilul cu lucrarea misionară trece în lista lui toate persoanele 
interesate. El îţi poate oferi o copie după această listă. Ţie îţi revine sarci-
na de a lucra cu persoanele din listă, care se află în teritoriul tău. Cu cât 
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ai un teritoriu mai mare, cu atât mai multe persoane interesate vei avea. 
Ce comoară! Persoanele interesate gata pregătite trebuie să primească 
atenţie în primul rând! Ele trebuie să constituie prioritatea numărul unu.

Vom vorbi mai întâi despre modul în care poţi face vizite din uşă în 
uşă la aceste categorii de persoane deja interesate, începând cu persoa-
nele cel mai uşor de abordat. După aceea vom trece la metodele de in-
trare în contact cu persoane noi şi de găsire a altor persoane interesate. 
Vom include în prima parte şi, parţial, în a doua parte, modele dovedite 
şi eficiente. Ele pot fi folosite şi de grupele Şcolii de Sabat şi de alte gru-
pe, nu neapărat implicate în metoda de atribuire teritorială menţionată 
mai sus. Desigur că cel mai bine este să se meargă doi câte doi.

Nu uita câteva lucruri: Încrede-te în Domnul! Este lucrarea Sa. Mergi 
înainte! Practica duce la perfecţionare. Cea mai bună cale de a face 
această lucrare este de a ieşi pe teren şi de a lucra. Nu poţi învăţa să înoţi 
decât dacă intri în apă! Atenţia ta să fie îndreptată spre împrietenire şi 
pe construirea de poduri şi nu de ziduri. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Experienţa ne arată că în vizitarea din casă în casă este înţelept să 
cunoşti dinainte care sunt obiectivele tale şi ce anume urmează să spui. 
Dacă baţi câmpii, persoanele îşi pierd interesul, au îndoieli şi obiectează. 
Iată cele trei lucruri pe care vor să le ştie oamenii atunci când vii la uşa 
lor: Cine eşti? Ce doreşti? Cât ai de gând să stai? Vei observa în modelele 
de prezentare de mai jos că răspunsurile la aceste întrebări sunt incluse 
în primele două sau trei propoziţii. Dacă vei spune „Nu stăm mult”, îi 
dezarmezi pe oameni şi îi faci mai dispuşi să asculte. Iată modelele de 
prezentare:

Vizitarea celor care solicită studii biblice
Cele mai mari rezultate în lucrarea de câştigare de suflete provin de 

obicei din susţinerea de studii biblice personale. Persoanele care fac 
efortul de a solicita studii biblice, intră la categoria persoanelor interesa-
te. Ei le pot solicita ca reacţie la o emisiune TV sau radio, la un anunţ din 
ziar etc. Mulţi trimit pliantele de înscriere pe care le-au găsit în standurile 
cu reviste, în cărţi ori în reviste sau în poştă etc. Multe biserici trimit prin 
poştă un număr mare de pliante de înscriere la persoanele din teritoriul 
lor. Este înţelept să distribuim pliante la cât mai multe persoane. Dum-
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nezeu lucrează. S-au botezat oameni care au găsit pliante abandonate şi 
aruncate la gunoi.

Când pleci în vizită, îmbracă-te corespunzător, roagă-te cu seriozitate 
înainte, în timpul şi după vizită. Ia cu tine pliante de înscriere, un plic tim-
brat şi autoadresat, pliante de rezervă şi mai multe exemplare ale lecţiei 
1 din setul de studii biblice ales, pentru cazul în care găseşti alte persoa-
ne interesate. Întrucât setul de studii Descoperă de la Voice of Prophecy 
este cunoscut în toată lumea, îl vom folosi în modelele de prezentare.

Îndreaptă-te spre uşă cu paşi hotărâţi şi cu entuziasm. Tu lucrezi pen-
tru Împăratul! Bate la uşă de patru-cinci ori scurt, dar ferm. Dacă există 
o sonerie, apasă pe buton şi menţine-l apăsat puţin, dacă nu este foarte 
zgomotos. Când locatarul îţi deschide, zâmbeşte şi foloseşte modelul efi-
cient de mai jos: (Cuvintele-cheie sunt scrise cu italice)

 ¾ „Mă bucur să vă găsesc acasă astăzi. Sunteţi dl/dna ____?” (Pre-
zintă ghidul de studiu numai persoanei care l-a solicitat.) Dacă 
persoana răspunde „Da”, continuă:

 ¾ „Eu sunt____, iar el/ea este____. Nu putem sta mult, dar am venit 
ca răspuns la solicitarea dvs.” (Arată-i plinatul de înscriere.

 ¾ „Aţi făcut o alegere înţeleaptă. Sute de oameni se bucură de aces-
te ghiduri de studiu interesante.” (Ţine într-o mână ghidul de stu-
diu Descoperă, iar în cealaltă, pixul, pe post de indicator.)

 ¾ „Ele răspund la marile întrebări ale vieţii.” (Deschide ghidul şi indi-
că întrebările cu pixul. Dă pagină cu pagină.)

 ¾ „Sunt frumos alcătuite şi fiecare secţiune conţine argumente bi-
blice.” (Arată cu pixul spre un exemplu din ghid. Dă paginile mai 
departe şi vorbeşte până ajungi la sfârşitul ghidului Descoperă.)

 ¾ „_____ şi cu mine le-am parcurs cu bucurie şi ne pare bine că le-aţi 
solicitat.”

 ¾ „După ce terminaţi de citit aceste câteva pagini, aveţi la sfârşit o 
foaie care vă ajută să recapitulaţi ceea ce aţi citit.” (Oferiţi-o!)

 ¾ „Suntem siguri că vă va face plăcere să le citiţi.”
 ¾ „De obicei procedăm aşa: lăsăm ghidul de studii, persoana îl citeş-

te şi apoi completează fişa cu întrebări, iar săptămâna următoare 
revenim şi lăsăm ghidul următor.”
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 ¾ „Sunteţi acasă de obicei în jurul acestei ore? (Aşteaptă răspunsul.) 
Foarte bine!”

 ¾ „Citiţi-l şi completaţi fişa cu întrebări (poţi arăta din nou spre fişa 
cu întrebări), iar când revenim, vă lăsăm ghidul următor.”

 ¾ „Dacă aveţi întrebări, putem să stăm de vorbă.” („Să stăm de vor-
bă”, nu „să răspundem la ele”!)

 ¾ Dacă persoana manifestă un interes deosebit, spune: „Am putea 
compara răspunsurile noastre!”

 ¾ „Ne vedem săptămâna viitoare la____. Să aveţi o săptămână 
bună!”

 ¾ În cazul în care se aştepta să primească ghidul prin poştă, spune: 
„Mulţi se aşteaptă să-l primească prin poştă, însă cei mai mulţi 
preferă să venim personal şi să le prezentăm programul. Deunăzi 
o doamnă a spus: «Mă gândeam că va sosi prin poştă, dar sunt 
atât de bucuroasă că vreţi să le revizuim împreună! Va fi minu-
nat!»” (Urmăreşte-i expresia ochilor şi lasă-i libertate de alegere. 
Dacă insistă, lasă-i un plic timbrat şi autoadresat şi afirmă că aş-
tepţi cu bucurie să primeşti fişa cu întrebări completată.)

Numerotarea pe o hartă a persoanelor doritoare să fie 
vizitate

S-ar putea ca la început să ai în teritoriul tău numai una sau două per-
soane interesate. Însă mai târziu, pe măsură ce numărul lor se înmulţeş-
te, vei putea folosi următoarea sugestie: Poţi economisi mult timp (mai 
ales dacă lucrezi într-un oraş) dacă scrii pe un cartonaş numele şi adresa 
celor pe care îţi planifici să îi vizitezi; numerotează cartonaşele, caută 
adresa pe hartă şi notează pe hartă numărul cartonaşului corespunzător. 
În felul acesta, vei putea lucra sistematic şi nu vei pierde timp. Poţi să fo-
loseşti diferite culori pentru diferite categorii de persoane. Nu uita să iei 
cu tine toate materialele necesare ca să le poţi folosi în vizitare. Nu poţi 
şti niciodată la ce oameni te va conduce Domnul! Experienţa ne învaţă că 
e posibil să găseşti noi cursanţi acasă la un cursant delăsător. Este întot-
deauna important să ai geanta plină cu lecţii suplimentare, cărţi, broşuri, 
DVD-uri şi pliante de înscriere.
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Vizitarea persoanelor care au intrat în contact cu 
mass-media şi cu publicaţiile noastre

Este un privilegiu extraordinar să începem studii biblice personale 
sau prin corespondenţă cu persoanele care ascultă emisiunile noastre 
de radio şi TV şi care citesc revistele noastre pentru misiune. De obicei, 
ele se bucură foarte mult să întâlnească pe cineva care colaborează cu 
postul de radio, cu postul TV sau cu revista pe care o apreciază. Mulţi 
dintre ei cer cărţi, broşuri, DVD-uri publicate de postul respectiv sau de 
revista respectivă. Ei ştiu multe despre mesajul nostru şi, de regulă, nu 
intră în contact cu biserica dacă nu sunt vizitaţi acasă, ca urmare a meto-
dei atribuirii unui teritoriu. Responsabilul cu misiunea din comunitatea 
ta ar trebui să aibă disponibilă o listă actualizată cu numele şi adresele 
persoanelor care au participat la diferitele programe desfăşurate în zona 
ta. Dacă nu dispun de o asemenea listă, cere-i responsabilului să o pro-
cure de la biserică. În felul acesta, toţi vor avea acces la listă, iar tu îi vei 
putea vizita pe cei din teritoriul tău. Foloseşte aceeaşi metodă şi acelaşi 
model de prezentare de mai sus, cu următoarea modificare la început:

 ¾ „Mă bucur să vă găsesc acasă astăzi. Sunteţi dl/dna____?” (Dis-
cută numai cu persoana în cauză.) Dacă persoana răspunde „Da”, 
continuă:

 ¾ „Eu sunt____, iar el/ea este____. Venim (nu „reprezentăm”) din 
partea (spune numele postului de radio sau TV sau numele revis-
tei).” (Dacă e posibil, arată-i pliantul sau sigla postului/revistei.)

 ¾ „Nu putem sta mult, dar vrem să ştim dacă aţi primit (numeşte 
materialul) pe care l-aţi solicitat?”

 ¾ „Aţi făcut o alegere înţeleaptă.”

 ¾ „Cum vi s-a părut? (Dacă este dispus, lasă-l să spună ce i-a plăcut 
şi stai de vorbă cu el, exprimându-ţi bucuria pentru ceea ce i-a 
fost util.)

 ¾ „Aţi beneficiat până acum de ghidurile de studiu Descoperă?” 
(Arată-i ghidul de studiu Descoperă, ţinându-l într-o mână, iar 
pixul, în cealaltă mână.) „Sute de oameni au beneficiat deja de 
aceste ghiduri de studiu interesante.”
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Continuă cu modelul prezentat la secţiunea „Vizitarea celor care so-
licită studii biblice”, începând de la numărul 4. La punctul 6, înlocuieşte 
cu următoarele cuvinte: „_____ şi cu mine ne-am bucurat de ele foarte 
mult şi ştim că şi dvs. o să vă placă.”    

Vizitarea clienţilor evangheliştilor cu literatura
E posibil ca aceste persoane să fie cele mai interesate. Este o bucurie 

să îi vizităm pe aceşti prieteni ai noştri. Dumnezeu i-a îndemnat să cum-
pere cărţile noastre. Ei se laudă cu decizia de a le cumpăra. Dacă le-au 
citit, sunt satisfăcuţi. Ei au plătit pentru acele cărţi şi probabil că vor ac-
cepta imediat oferta gratuită de studii biblice.

Pe lângă lecţii şi un plic timbrat şi autoadresat (pentru cazul în care 
doresc să se înscrie la cursul biblic prin corespondenţă), ia cu tine şi lista 
cu numele şi cărţile achiziţionate de clienţi. Lista aceasta o poţi procura 
de la societatea evangheliştilor cu literatura. Foloseşte modelul de pre-
zentare de mai sus, cu următoarele modificări:

Ţine lista clienţilor în mână. „Sunteţi dl/dna ____? (Discută numai cu 
persoana în cauză.)

 ¾ „Eu sunt____, iar el/ea este____. Venim din partea (numeşte so-
cietatea evangheliştilor cu literatura).”

 ¾ „Am înţeles că aţi cumpărat____.” (Citeşte numele cărţii sau căr-
ţilor din listă.)

 ¾ „Nu putem sta mult, dar am vrea să ştim cum vi s-a(u) părut?” 
Lasă-l să spună ce i-a plăcut şi aminteşte, la rândul tău, ce ţi-a 
plăcut ţie. Dacă nu a citit decât puţin, indică anumite pasaje care 
ar putea fi o binecuvântare pentru el.

 ¾ „Ne bucurăm că v-a(u) plăcut.”
 ¾ „Aţi făcut o alegere înţeleaptă şi suntem convinşi că vor fi în conti-

nuare o binecuvântare pentru dvs.”
 ¾ „Ca apreciere, avem pentru dvs. o ofertă specială. Mulţi dintre 

clienţii noştri şi-au exprimat dorinţa de a studia Biblia sistematic. 
Dacă pentru cărţi aţi plătit, oferta aceasta este gratuită.”

 ¾ „Sute de persoane beneficiază de aceste ghiduri de studiu intere-
sante.” (Ţine într-o mână ghidul de studiu Descoperă, iar în cea-
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laltă mână, un pix pe post de indicator. Continuă cu modelul de 
prezentare de mai sus, începând de la numărul 4.)

Vizitarea beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială
După ce slujea nevoilor fizice ale oamenilor, Isus le spunea: „Veniţi 

după Mine!” Oamenii aceştia ştiu cine suntem. Ei au primit asistenţă şi 
de obicei răspund pozitiv dacă primesc o scurtă vizită. Mulţi dintre ei 
s-au botezat ca urmare a preocupării personale manifestate de membrii 
bisericii de a merge acasă la ei şi de a studia împreună cu ei.

Ia materialul necesar şi foloseşte metodele şi modelul de prezentare 
de mai sus, cu următoarele modificări:

 ¾ Verifică numele persoanei pe cartonaş. „Sunteţi dl/dna____?” 
(Discută numai cu persoana în cauză.)

 ¾ „Eu sunt____, iar el/ea este____. Venim din partea ___ (spune 
numele organizaţiei).”

 ¾ „Ne bucurăm că sunteţi acasă. Cum v-aţi simţit după ce aţi pri-
mit asistenţă în centrul nostru?” (Manifestă dorinţa sinceră de a 
şti cum stă cu sănătatea şi ce nevoi are. Oferă-i asistenţă, dacă e 
necesar.)

 ¾ „Ne bucurăm că am putut să vă ajutăm în privinţa sănătăţii trupu-
lui şi ne-am dori să vă fim de folos şi spiritual.”

 ¾ „Sute de persoane beneficiază de aceste ghiduri de studiu intere-
sante.” (Ţine într-o mână, la vedere, ghidul de studiu Descoperă, 
iar în cealaltă mână, pixul, pe post de indicator. Continuă cu mo-
delul de prezentare amintit anterior, începând de la numărul 4.)   

Vizitarea membrilor care lipsesc şi vizitarea foştilor membri
Capitolul 5 „Aducerea înapoi a celor care lipsesc” oferă mai multe de-

talii despre lucrarea cu aceşti oameni preţioşi care cunosc în mare parte 
mesajul adventist. Când se întorc la Isus şi în biserica Sa, ei pot deveni 
foarte repede mari lucrători pentru Dumnezeu. Ei s-au descurajat şi au 
nevoie de prietenie şi de o viziune nouă asupra lui Isus şi asupra mesa-
jului Său pentru acest timp. S-ar putea să fie nevoie de mai multe vizite 
şi de multă rugăciune, dar este foarte posibil să te împrieteneşti cu unii 
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dintre ei şi să le laşi primul ghid de studiu încă de la prima vizită. Acesta 
să fie obiectivul tău, dar nu forţa nota.

Obţine în prealabil cât mai multe informaţii despre persoana respec-
tivă. Spune:

 ¾ „Bună (seara). Sunteţi dl/dna ____? (Discută numai cu persoana 
respectivă.) Eu sunt___, iar el/ea este____.”

 ¾ „Venim de la biserica____. Nu putem sta mult, dar ne permiteţi să 
intrăm puţin?” (Dacă se opune, rămâneţi la uşă.)

 ¾ Probabil că persoana a avut ceva de suferit, deci dă dovadă de 
tact. Fă-i complimente, arată-i dragoste, bunătate şi preocupare. 
Nu predica. Ascultă, exprimă-ţi regretul şi nu intra niciodată în 
conflict.

 ¾ Pentru a-l ajuta să-şi aducă aminte cu plăcere de trecut, poţi pune 
(dacă e cazul) următoarele întrebări: „Am înţeles că obişnuiaţi să 
mergeţi la Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea? Cum v-aţi alăturat 
bisericii? Cine v-a botezat? Aţi fost bucuros? Ce anume v-a plăcut 
cel mai mult? De cât timp nu aţi mai venit la biserică?”

 ¾ Lasă-l să povestească despre ce doreşte. Ascultă, nu lua partea 
nimănui, exprimă-ţi regretul, dar nu intra în conflict.

 ¾ Spune-i că şi tu ai nemulţumirile tale şi că te bucuri de promisiu-
nea revenirii lui Isus. În acest moment, ispita de a începe să predici 
va fi mare, dar nu te apuca să predici!

 ¾ La momentul potrivit, spune: „Ţinând cont de cele discutate, am 
descoperit nişte ghiduri de studiu care m-au încurajat şi m-au revi-
gorat. Sunt frumos alcătuite şi mi-au oferit o nouă imagine despre 
Isus, pe care Îl iubesc atât de mult.”

 ¾ „Mi-ar plăcea să vă las primul ghid şi să aflu ce părere aveţi despre 
el.”

 ¾ „Mi-a făcut plăcere să vă vizitez. Sunteţi de acord să ne rugăm 
împreună?” Exprimă-ţi recunoştinţa pentru această vizită şi cere 
binecuvântarea specială a lui Dumnezeu asupra familiei respecti-
ve. După rugăciune, spune:

 ¾ „Voi trece prin zonă săptămâna viitoare la aceeaşi oră. Aş vrea să 
aflu părerea dvs. despre ghidul de studiu şi să vă las ghidul urmă-
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tor, dacă doriţi. Este bine dacă trec pe la dvs. la aceeaşi oră? (Aş-
teaptă răspunsul.) La revedere. Să aveţi o săptămână frumoasă!”

Pe măsură ce relaţia de prietenie se consolidează, vei putea să reca-
pitulezi ghidul de studiu împreună cu el şi vei putea să stabileşti o anu-
mită oră pentru studiu, cu ocazia vizitei a doua sau a treia. Dumnezeu 
te va ajuta să-ţi dai seama când este persoana respectivă pregătită să 
primească invitaţia de a reveni la biserică.

Oamenii din această categorie au nevoie de asigurări. Se povesteşte 
că Ellen White i-a făcut o vizită unui fost membru din Anglia şi că l-a 
tratat ca şi cum ar fi fost încă membru. I-a dus nişte cărţi şi l-a încurajat 
să le împrumute vecinilor lui. Experienţa aceasta conţine un principiu 
fundamental, valoros. Manifestarea acestei atitudini faţă de o persoană 
care a plecat din biserică generează un fel de asigurare care îl determină 
pe membrul descurajat să se întoarcă. Credinţa, rugăciunea şi lucrarea 
pentru alţi oameni în nevoie, îl vor ajuta pe cel plecat din biserică să 
crească în credinţă şi în dragoste şi, în final, îl vor face un creştin stabil.        

Vizitele pentru găsirea de noi persoane interesate de 
studiul Bibliei

Ne ocupăm acum de modalităţile de căutare a persoanelor cu care să 
putem studia Biblia împreună.

1. Vizite la prieteni, rude, colegi de serviciu, vecini, cunoştinţe:
Iată câteva lucruri pe care le poţi spune acestor persoane pentru a le 

prezenta lecţiile biblice. Poţi folosi recomandările de mai jos, în lucrarea 
pe care o realizezi în teritoriul tău sau în altă parte.

 ¾  „Am citit acest material şi mi-a plăcut. Mi-ar plăcea să ţi-l ofer. 
Dacă îţi place, îţi pot oferi altele asemănătoare.”

 ¾ „Trăim nişte vremuri tulburi (sau aminteşte un eveniment tragic 
recent) şi am să-ţi ofer ceva care mie mi-a fost de mare ajutor. 
Sunt convins că şi ţie îţi va fi util. Să-mi spui ce părere ai.”

 ¾   „Ai primit noul ghid de studiu gratuit Descoperă? El răspunde la 
marile întrebări pe care ni le-am pus zilele acestea. Să-mi spui ce 
părere ai!” (Unii au folosit metoda aceasta cu succes, în timp ce 
aşteptau în maşină la semafor. Au deschis fereastra din dreapta a 
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maşinii şi i-au oferit ghidul unui alt şofer. Bineînţeles că nu au cum 
să-ţi spună dacă le-a plăcut ghidul!)

 ¾ „Lucrez pentru Şcoala Biblică Descoperă.” Odată, un avocat a fost 
întrebat: „Cu ce te ocupi?” El a răspuns: „Mă ocup cu răspândirea 
veştii bune despre Hristos. Lucrez ca avocat pentru a-mi împlini 
nevoile.” Când călătoreşti cu avionul, cu autobuzul sau cu tre-
nul, întreabă persoana de lângă tine: „Cu ce vă ocupaţi?” După 
ce răspunde la întrebare, spune: „Eu lucrez pentru Şcoala Biblică 
Descoperă (sau alt nume).” Oferă-i imediat un ghid de studiu. E o 
metodă bună!

În cazul persoanelor pe care nu le vei mai reîntâlni, adaugă: „Nu uita 
să trimiţi fişa cu răspunsuri şi vei primi ghidurile următoare. Sunt 26 la 
număr şi sunt din ce în ce mai interesante de la un număr la altul.”

În cazul persoanelor cu care te vei reîntâlni, stabileşte o zi în care să 
recapitulezi fişa cu întrebări împreună cu ei, împrieteneşte-te cu ei şi în-
cearcă să stabileşti un program regulat de întâlniri de studiu. După ce 
citesc ghidul 1, fii pregătit să le oferi ghidul 2. Întreabă-i dacă le-a plă-
cut şi prezintă-le ghidul 2. Spune: „Şi eu le completez şi am putea să ne 
comparăm răspunsurile.” Revizuieşte rapid răspunsurile date pe fişa de 
întrebări şi apreciază-i pentru eforturile lor. Continuă să parcurgi ghidu-
rile până la sfârşit şi Dumnezeu vă va binecuvânta. Într-o secţiune din 
această broşură, vom oferi câteva recomandări pentru modalităţile de 
continuare a lucrării cu aceste persoane.

Poate că unii spun: Dar am emoţii. Toate bisericile şi în special bise-
ricile care urmează planul atribuirii unui teritoriu, ar trebui să organize-
ze cursuri de instruire practică. Unele biserici eficiente în misiune le cer 
membrilor, cu ocazia primului curs de instruire, să meargă la prieteni, 
la rude, la colegii de serviciu sau la vecini şi să le spună: „Particip la un 
curs susţinut de biserica mea şi, ca să trec clasa, trebuie să susţin studii 
biblice cu cineva. Am emoţii şi m-am gândit să te rog pe tine să participi.” 
Nouă din zece persoane acceptă invitaţia. Poţi, de asemenea, să dai un 
telefon sau poţi trimite o scrisoare la persoanele menţionate mai sus, la 
vizitatorii bisericii şi la alte persoane din lista persoanelor interesate etc.

2. Vizitele din uşă în uşă pentru prezentarea ghidului de studiu:
Încă mai este adevărat faptul că „pretutindeni în lume, bărbaţi şi fe-

mei privesc cu încordare spre cer. Rugăciuni, lacrimi şi cereri se ridică din 
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sufletele doritoare după lumină.”7 Fără îndoială că şi în teritoriul tău se 
găsesc astfel de oameni. Trebuie să-i căutăm. S-ar putea să dureze puţin 
până îi vom găsi. Dacă vei fi perseverent, Dumnezeu te va conduce la cei 
dornici după lumină.

Poţi alege ghidul de studiu numărul 1 din orice set de studii biblice 
pe care îl preferi. După cum aminteam mai devreme, este bine să repeţi 
dinainte un model de prezentare, pentru ca aceasta să fie succintă şi 
precisă. Iată un model de prezentare a setului de studii Descoperă. Cere 
călăuzirea şi înţelepciunea Duhului Sfânt şi pleacă. Roagă-te! Îndreaptă-
te spre uşă cu paşi hotărâţi, bate la uşă cu fermitate, zâmbeşte şi spune:

 ¾ „Bună ziua, mă bucur că vă găsesc acasă. Lucrăm ca voluntari pen-
tru___ (sau „Eu sunt____, iar el este___.”).

 ¾ „Venim (nu „reprezentăm”) din partea ___(numeşte postul de ra-
dio, postul TV, revista, fapt care adaugă prestigiu)” sau „Venim din 
partea Şcolii Biblice Descoperă.” (Ţine ghidul într-o mână la vede-
re, iar în cealaltă mână, ţine un pix pe post de indicator.)

 ¾ „Nu putem sta mult, dar vrem să vă oferim gratuit ghidul din seria 
de studii Descoperă,

 ¾ care răspunde (deschide la prima pagină şi indică titlurile cu pixul) 
la marile întrebări ale vieţii.”

 ¾ (Dă pagină cu pagină.) „Ele sunt frumos alcătuite şi fiecare sec-
ţiune oferă argumente biblice.” (Arată cu pixul şi dă paginile mai 
departe, prezentând ghidul până ajungi la ultima pagină.)

 ¾ „___ şi cu mine ne-am bucurat de ceea ce am descoperit aici şi 
vrem să vi-l oferim şi dvs.”

 ¾ „După ce citiţi aceste câteva pagini, puteţi trece la fişa care vă 
ajută să recapitulaţi ceea ce aţi citit.” (Oferiţi-i ghidul.)

 ¾ „Vă lăsăm ghidul astăzi
 ¾ şi ne întoarcem în zonă săptămâna viitoare, în aceeaşi zi.
 ¾ Dacă doriţi, vă vom oferi atunci ghidul următor.
 ¾ Sunteţi de obicei acasă la ora aceasta?” (Aşteaptă răspunsul.) 

„Foarte bine!”
 ¾ Dacă dă dovadă de interes, răsfoieşte broşura din nou, spunând: 

„Nu uitaţi să o citiţi şi să completaţi fişa cu întrebări, iar săptămâ-
na viitoare vă vom aduce ghidul următor.”
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 ¾ „Dacă aveţi întrebări, putem să stăm de vorbă.”
 ¾ Dacă persoana este deosebit de interesată, spune: „Am putea să 

comparăm răspunsurile noastre.”
 ¾ „Ne vedem săptămâna viitoare la ora___. Să aveţi o săptămână 

frumoasă!”
Notă: Când spui „Nu putem sta mult”, iar mai târziu, „dacă doriţi”, 

persoana se relaxează şi se simte liberă. Cuvintele „dacă doriţi”, îi lasă o 
portiţă de ieşire. Tonul vocii şi entuziasmul sunt deosebit de importan-
te. Fii amabil şi politicos, dar continuă prezentarea. Fii pozitiv şi degajat 
când spui: „Vă lăsăm ghidul astăzi.”

Vom discuta despre vizitele ulterioare mai târziu.

3. Vizitele pentru realizarea unui sondaj:

Metoda aceasta s-a dovedit a fi foarte eficientă în toată lumea. În 
timp ce realizezi sondajul, ritmul trebuie să fie mai rapid, la început, 
până când persoana se relaxează şi răspunde la aproximativ patru în-
trebări. După aceea încetineşte ritmul. Urmăreşte privirea responden-
tului. Manifestă dragoste şi preocupare intensă pentru el/ea. Dacă ezită, 
spune-i: „Poate că aveţi o întrebare în această privinţă?”, apoi treci mai 
departe. Lucrul acesta îi ajută pe oameni să-şi dea seama de nevoile lor.

Nu intra în conflict niciodată. Nu ai venit la uşa lor ca să discuţi subiec-
te teologice, ci doar ca să afli opinia lor. Lucrul acesta îi va conştientiza de 
faptul că au nevoie să studieze Biblia.

Cere-I Duhului Sfânt să le deschidă inima şi să-ţi dea înţelepciune şi 
tact. Ia un pix şi foaia cu sondajul, iar sub această foaie aşază câteva ghi-
duri de studiu.

Spune: „Mă bucur că sunteţi acasă. Realizăm un scurt sondaj de opi-
nie şi am vrea să vă adresăm câteva întrebări. Variantele de răspuns sunt 
„Da”, „Nu” sau „Nu ştiu.” Treci la prima întrebare.
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Sondaj de opinie
Despre Dumnezeu şi despre Biblie

După părerea dvs., există Dumnezeu? Nu__ Nu ştiu__ Da__
Există viaţă după moarte? Nu__ Nu ştiu__ Da__
Va veni Hristos a doua oară? Nu__ Nu ştiu__ Da__
Cine este Hristos, după părerea dvs.?

Fiul lui Dumnezeu__
Un profet__
Mântuitorul lumii__
Nu ştiu__
Creatorul__

Cât de mult reuşiţi să înţelegeţi Biblia?
 Mult__  Nu prea mult__  Deloc__

Despre viaţa religioasă:
La ce biserică merg părinţii dvs.?
Membrii familiei dvs. au aceeaşi religie?
Cât de des mergeţi la biserică?
 Săptămânal__    Lunar__    Rar__    Niciodată__

Despre opinia dvs.:
Cum poate un om să devină creştin?

Despre studierea Bibliei:
Dacă aţi avea ocazia, v-ar plăcea să studiaţi Biblia mai mult?
(Notă: Fie că răspund da sau nu, continuă.)
„Vă mulţumim pentru că ne-aţi împărtăşit opinia dvs. Avem o ofertă 

specială pentru dvs. Este un cadou special de care suntem convinşi că vă 
veţi bucura.” (Treci la modelul de prezentare amintit mai sus.)

4. Vizite pentru realizarea unui sondaj din partea unui post de radio 
sau TV

Ia cu tine prima lecţie biblică şi un plic timbrat şi autoadresat.
„Bună ziua, sunt____, iar el/ea este_____. Realizăm un sondaj de 

opinie pentru ____ (numele postului de radio sau TV). Este foarte scurt 
şi nu durează decât câteva minute. V-aş fi foarte recunoscător dacă m-aţi 
ajuta să-l completez. Vă mulţumesc.”
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Sondaj pentru un post de radio sau TV
Câte aparate de radio există în casa dvs.?__
Câte televizoare?__
Care sunt emisiunile dvs. preferate transmise de acest post de radio 

(menţionaţi două)?
 a. _______________________  b. _______________________
Care sunt emisiunile dvs. preferate transmise de acest post TV?
 a. _______________________  b. _______________________
Aţi auzit vreodată de acest post de radio (spune numele)?
 __ DA __ NU
 (Dacă Da) Îl ascultaţi?
 V-a plăcut ceva anume?
 _______________________
Aţi auzit vreodată de acest post TV (spune numele)?
 __ DA __ NU
 (Dacă Da) Îl urmăriţi?
 V-a plăcut ceva anume?
 _______________________    

„Am dori să vă oferim un cadou pentru că ne-aţi ajutat cu acest sondaj. 
Este vorba de ghidul numărul 1 dintr-o serie de studii biblice gratuite. 
Mulţi oameni urmăresc emisiunile noastre şi le apreciază foarte mult.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă manifestă interes, explică-i planul de studiu şi stabileşte ziua în 
care vei veni cu ghidul următor. Dacă doreşte să le primească prin poştă, 
oferă-i plicul timbrat şi autoadresat. Dacă e potrivit, înalţă o rugăciune 
de binecuvântare asupra familiei.

5. Vizite pentru oferirea unui pliant cu programele bisericii
Pregătiţi un pliant frumos în care să fie amintite seminarele, cluburi-

le de gătit, Şcolile Biblice de Vacanţă, cluburile de sănătate etc. pe care 
le organizează biserica voastră în beneficiul cetăţenilor. Să fie incluse şi 
studiile biblice personale şi cele prin corespondenţă, precum şi progra-
mele spirituale. Prezentaţi acest pliant din uşă în uşă. Spune: „Suntem 
din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi am dori să venim în 
întâmpinarea nevoilor concetăţenilor noştri.” Arată pliantul. „Avem aici 
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câteva dintre programele aflate în derulare şi programele pe care ur-
mează să le începem. Vi-l lăsăm şi ne întoarcem în 15 minute ca să-l 
recuperăm. Vă rugăm să ne indicaţi care dintre programe vă interesează. 
De asemenea, spuneţi-ne ce alte programe ne recomandaţi să susţinem. 
Vă mulţumim.” Revino după 15 minute. Dacă ezită, roagă-l să lase plian-
tul la uşă. Dacă e deosebit de amabil şi dacă dispune de timp, poţi să iei 
pliantul şi să i-l prezinţi în detaliu.

6. Vizite pentru prezentarea ofertei de studii biblice
Unii au mers din uşă în uşă, au făcut o vizită amicală, au înălţat o rugă-

ciune pentru o anumită nevoie a locatarilor şi apoi i-au întrebat dacă vor 
să studieze Biblia şi ce subiect anume. De asemenea, ai putea să-i inviţi 
să participe la o grupă de studiu al Bibliei.

Rezumatul sugestiilor de vizitare pentru categoriile menţionate mai sus:
„Lucrarea din uşă în uşă nu a mers niciodată mai bine ca acum!” Cea 

mai bună cale de a face această lucrare este de a ieşi pe teren şi de a 
lucra. Nu poţi învăţa să înoţi decât dacă intri în apă! Nu pierde niciodată 
din vedere obiectivul. Fă-ţi prieteni! Ridică poduri, nu ziduri! Folosirea 
cuvintelor „Nu putem sta mult”, îi dezarmează pe oameni.

 ¾ Pliantul de înscriere: „Am venit ca răspuns la solicitarea dvs.” În-
cearcă să obţii o înscriere la un studiu biblic personal.

 ¾ Mass-media şi literatură: Scoate lista. „Vrem să ştim dacă v-a plă-
cut. Aţi beneficiat de …?

 ¾ Cărţile evangheliştilor cu literatura: Scoate lista. „Vrem să ştim 
dacă v-a plăcut. Mulţi clienţi vor să studieze Biblia. Pentru carte 
aţi plătit. Ghidul este gratuit.”

 ¾ Serviciile de asistenţă socială: „Ne întrebam cum vă simţiţi. V-am 
ajutat cu sănătatea fizică. Acum vrem să vă ajutăm cu sănătatea 
spirituală.”

 ¾ Membrii care lipsesc: Au nevoie de prieteni şi de o viziune nouă 
asupra lui Isus şi asupra mesajului Său. S-ar putea să fie nevoie de 
mai multe vizite. Ascultare, iubire, preocupare, fără conflicte.

 ¾ Prieteni, rude, colegi, vecini: „Mie mi-a fost util. Aş vrea să ţi-l ofer 
şi ţie. Să-mi spui ce părere ai.”



118 Manualul Lucrării Personale

 ¾ Degajat: „Aţi primit ghidul gratuit? Am folosit 8 sateliţi, am acope-
rit 6 continente, suntem prezenţi în 7 660 de locuri şi am folosit 
acest material; ţinând cont de (această tragedie) l-am găsit a fi de 
mare folos. Cred că îţi va fi de folos şi ţie. Lucrez pentru Discover.”

 ¾ Din uşă în uşă: Fii prietenos, vorbeşte scurt şi pozitiv, dar lasă-le o 
portiţă de ieşire.

 ¾ Sondaj de opinie: Află părerea lor. Ajută-i să-şi dea seama de ne-
voia lor. Oferă-le studii biblice, indiferent de răspuns.

 ¾ Sondaj pentru un post TV/radio: Află dacă le plac emisiunile noas-
tre şi oferă-le studii biblice.

 ¾ Pliantul cu programele bisericii: Împrieteneşte-te cu oamenii. Află 
care sunt nevoile şi preocupările lor.              

Vizitele ulterioare
Nu uita să revii săptămâna următoare la timpul stabilit. Vizita să fie 

scurtă. Spune: „Mă bucur să vă văd. Cum a decurs săptămâna pentru 
dvs.? Nu putem sta mult, dar am vrea să vă întrebăm cum vi s-a părut 
ghidul de studiu? Multora le place să-l citească, dar nu reuşesc să com-
pleteze fişa cu întrebări. Este un lucru nou pentru ei. Dar îi puteţi ajuta 
să completeze o întrebare sau două, le puteţi da pixul să le completeze 
personal pe celelalte, puteţi discuta pe scurt despre ele şi apoi le puteţi 
da următoarele două ghiduri.

Mulţi însă nu le citesc. Nu manifesta niciun fel de regret, ci spune: 
„Bine, nu-i nimic. Programul e aglomerat. Sunt convins că veţi reuşi să îl 
citiţi şi să completaţi fişa cu întrebări până săptămâna viitoare. Am încre-
dere în dvs. şi de aceea vă las şi ghidul următor. După ce veţi citi ghidul 
numărul 1, veţi dori să îl citiţi şi pe cel de-al doilea!”

Dacă nu răspunde nimeni la uşă, poţi lăsa ghidul şi un bileţel în uşă.
Broşura aceasta nu se ocupă cu prezentarea în detaliu a metodelor 

de susţinere a studiilor biblice. În general, obiectivul tău va fi acela de 
a închega o relaţie cu oamenii, de a revizui răspunsurile lor şi de a le 
discuta în scurt. Concentrează-ţi atenţia asupra obiectivului lecţiei, asi-
gurându-te că participanţii au înţeles-o. Apreciază-le eforturile. Dacă dau 
un răspuns incorect, ajută-i să găsească răspunsul corect, rectificaţi răs-
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punsul anterior şi daţi-le punctajul maxim. Întreabă-i dacă au înţeles şi 
dacă au nelămuriri. Ajută-i să ia o decizie cu ocazia fiecărei lecţii. Oferă-le 
următoarele două ghiduri de studiu, stabiliţi împreună ziua şi ora pentru 
întâlnirea următoare, roagă-te şi pleacă.

Nu te descuraja niciodată. Dorinţa ta este să lucrezi împreună cu Du-
hul Sfânt acolo unde El lucrează. Culege roadele care sunt coapte.

Când mergi din uşă în uşă ca să găseşti oameni interesaţi de studiul 
Bibliei, tu îi cauţi de fapt pe acei oameni care au nevoie şi care doresc să 
cunoască pacea oferită de Isus. Nu începe studiul biblic doar cu o per-
soană. E bine să începi cu circa zece persoane odată. Dacă renunţă unul 
din ei, începe cu altcineva, iar la sfârşit vei avea un seceriş.

Nu uita: „Timbrul vocii are mult de-a face cu influenţarea inimilor ce-
lor care ascultă.”8 „Pe măsura entuziasmului şi stăruinţei cu care este 
dusă lucrarea înainte, va fi şi reuşita.”9 

Vizitarea persoanelor înscrise şi a cursanţilor şcolii  
biblice prin corespondenţă

În fiecare biserică ar trebui să funcţioneze o şcoală biblică prin cores-
pondenţă. Vom vorbi aici despre vizitarea persoanelor care nu au răs-
puns la ghidul 1 care le-a fost trimis prin poştă.

Pregătire: Nu uita să te rogi înaintea, în timpul şi după vizită. Obţine 
cât mai multe informaţii disponibile despre persoana înscrisă. Este bine 
să iei cu tine câteva exemplare din primele trei ghiduri de studiu. Ia cu 
tine întotdeauna mai multe exemplare din ghidul numărul 1, pentru a 
putea începe studiul cu persoane noi.

Este uimitor ce poate face Dumnezeu atunci când faci o vizită scurtă, 
urmând modelul de mai jos. Includem aici două experienţe frumoase 
care ilustrează metoda de vizitare şi apoi o prezentare pe larg a metodei.

Două experienţe de vizitare pline de succes

1. Trec şase luni, dar cursantul nu a returnat încă prima fişă cu întrebări.

Calvin şi ucenicul lui îl întâlnesc pe cursant lângă maşina acestuia şi 
îl întreabă:

„Sunteţi dl____?”
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„Da”, răspunde acesta.
Calvin îi arată primul ghid din seria de studii Descoperă (de la Voice of 

Prophecy) şi îl întreabă: „V-a plăcut ghidul de studiu Descoperă?
„Da, foarte mult.”
„Aţi completat fişa cu întrebări?”
„A, nu, nu am completat-o.”
Calvin aşază ghidul pe capota maşinii şi îi spune: „Este foarte uşor. 

Nu durează decât câteva secunde. Haideţi să o completăm acum! Prima 
întrebare este …” Citeşte prima întrebare şi îl întreabă: „Este adevărat 
sau fals?” Cursantul răspunde, iar Calvin bifează răspunsul corect. Pune 
a doua întrebare. Cursantul răspunde. Calvin bifează răspunsul. Pune a 
treia întrebare şi îi dă cursantului pixul pentru a bifa răspunsul.

După aceea Calvin spune: „Aţi răspuns foarte bine! Continuaţi aşa şi 
cu restul întrebărilor.” În două minute este gata, toate răspunsurile sunt 
corecte şi cursantul este fericit. Calvin îl felicită, îi dă nota maximă şi îi 
spune: „Sunt convins că o să vă placă şi restul ghidurilor de studiu.”

Îi dă a doua lecţie şi un plic autoadresat, scoate un timbru din mapă, 
îl lipeşte pe plic şi îi spune: „Ca să vă fie mai uşor, vă ofer un plic timbrat. 
Puteţi să ne trimiteţi fişa cu întrebări completată săptămâna aceasta?”

„Da, sigur.” Au făcut o rugăciune de mulţumire şi de binecuvântare 
şi s-au despărţit ca prieteni. (Cursantul ar fi putut alege la fel de bine să 
participe la studiul biblic personal.)

2. Se lăsa întunericul, dar lumina nu era încă aprinsă în casa pe care 
o vizitau. Calvin şi ucenicul lui au bătut la uşă de trei ori, fără să 
primească niciun răspuns.

Au plecat, dar, când se aflau pe alee, uşa a fost deschisă de o doamnă 
simpatică. Au venit repede la uşă şi i-au spus: „Venim din partea Şcolii 
Biblice Descoperă.”

„Poftiţi înăuntru”, le-a răspuns ea. Femeia lucra ca ospătăriţă într-un 
restaurant şi fiind foarte ocupată, reuşise să studieze primul ghid în urmă 
cu zece luni, dar fără să expedieze fişa cu întrebări. După un schimb pri-
etenesc de cuvinte, ea a spus: „L-am citit cu mare plăcere şi mi-am dorit 
să le citesc şi pe celelalte, dar am neglijat şi regret.”

I-au dat un ghid nou şi au ajutat-o să completeze fişa cu întrebări. Ea 
a bifat răspunsurile şi apoi au discutat pe marginea lecţiei. La final, Calvin 
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i-a dat punctajul maxim şi i-a spus: „Ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă 
cu dvs. V-ar face plăcere să revizuim ghidurile de studiu împreună? Ce 
ziceţi dacă am trece pe la dvs. în fiecare săptămână, în aceeaşi zi, în jurul 
acestei ore?”

Ea s-a ridicat şi a pus un semn în calendarul din perete, le-a mulţumit 
pentru vizită şi pentru rugăciunea de la sfârşit şi şi-a exprimat nerăbda-
rea de a citi şi celelalte ghiduri de studiu.

Merită să îi vizităm pe cursanţi chiar dacă a trecut mult timp de la 
prima expediere. Desigur că cel mai bine este să îi vizităm imediat. Iată 
câteva detalii ale metodei ilustrate aici.

Detalierea metodei de vizitare
„Bună (seara). Sunteţi dl/dna___? Ne bucurăm să vă găsim acasă. Eu 

sunt___, iar el/ea este___. Venim din partea Şcolii Biblice_____.” (Ara-
tă-i ghidul 1.)

Nu putem sta mult, dar am vrea să ştim dacă aţi primit ghidul pe care 
l-aţi solicitat.”

(Dacă răspunsul este „Da”): „Sute de oameni se bucură foarte mult 
de acest set gratuit de studii. Şi noi l-am găsit foarte interesant. Aţi făcut 
o alegere foarte bună când l-aţi solicitat. Aţi reuşit să citiţi primul ghid?”

Dacă a citit ghidul, dar nu a completat fişa cu întrebări, spune: „Înţe-
leg, programul este aglomerat, dar, ştiţi, eu am constatat că e foarte sim-
plu de completat. Dacă aveţi ghidul la îndemână, am putea să revizuim 
câteva întrebări împreună.” (Dacă nu-l mai au, oferă-i unul nou.) 

Citeşte prima întrebare şi întreabă: „Vă amintiţi răspunsul la această 
întrebare din ceea ce aţi citit?” (De obicei sunt întrebări de tipul adevă-
rat-fals.)

După ce dă răspunsul, spune: „Excelent.” Fă un scurt comentariu. 
Dacă e necesar, ajută-l să scrie răspunsul. Apreciază-l pentru răspunsul 
bun. Apoi dă-i pixul şi fişa cu întrebări şi spune: „Este uşor, nu-i aşa? În-
cercaţi să le completaţi pe celelalte. Dacă aveţi nevoie de ajutor, vă pot 
ajuta. Dar cred că le puteţi completa cu uşurinţă.”

La final, apreciază-l, întreabă-l dacă lecţia i se pare clară şi dacă are 
nelămuriri.

Scrie „excelent” în partea de sus a fişei şi spune: „Acum ştiţi cum se 
procedează. Vă las ghidurile 2 şi 3. Le puteţi citi în câteva zile şi puteţi 
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returna fişele cu întrebări. Noi le vom prelua, le vom nota şi veţi primi 
răspunsuri la nelămuriri. Apoi vă trimitem fişele corectate împreună cu 
ghidurile 4 şi 5.”

„Veţi parcurge setul de studii mai repede decât vă aşteptaţi şi veţi 
primi o diplomă. Însă mai important este că veţi reuşi să cunoaşteţi Biblia 
mai bine decât mulţi predicatori.” Scoate un plic şi un timbru şi spune: 
„Ca să vă fie mai uşor, vă ofer un plic gata timbrat.”

Cel mai bine ar fi să începi un studiu biblic cu noul cursant, pentru 
că vei putea să stabileşti o relaţie, iar lucrul acesta este vital pentru câş-
tigarea de suflete. Dacă interesul este foarte mare şi dacă programul îţi 
permite să mergi acasă la cursant ca să-i dai ghidul şi să corectezi fişa cu 
întrebări, spune: „Voi trece prin zona aceasta săptămâna viitoare, în ace-
eaşi zi şi pe la aceeaşi oră, şi aş fi bucuros să revizuim împreună ghidurile 
2 şi 3 şi să vă las ghidurile 4 şi 5. Întâlnirea de astăzi a fost frumoasă.” 
Dacă răspunde cu entuziasm, stabiliţi împreună o oră.

Dacă nu a citit ghidul, spune: „Înţeleg. Programul este aglomerat, dar, 
ştiţi, eu am constatat că este foarte simplu. Ghidurile sunt făcute special 
pentru oameni ocupaţi ca dvs. Nu vă ia decât câteva minute să le citiţi, să 
completaţi fişa cu întrebări şi să o expediaţi. Sunt convins că nu veţi avea 
nevoie decât de câteva minute şi de aceea vă las şi ghidul 2. Dacă vreţi, 
pot trece pe la dvs. săptămâna viitoare ca să vă las următoarele două 
ghiduri. Dacă aveţi nelămuriri, putem să stăm puţin de vorbă.” Dacă ale-
ge să studieze prin corespondenţă, dă-i un plic timbrat.

Vizitarea cursanţilor pentru a obţine trei decizii majore
Scopul unic şi ultim al şcolii biblice este acela de a-i aduce pe oameni 

la Hristos şi la părtăşia cu biserica. Structura setului de studii îi conduce, 
de regulă, pas cu pas spre decizia pentru Hristos, spre decizia de a păzi 
Sabatul şi spre decizia de a se boteza şi de a deveni membri ai bisericii. 
Dacă nu puteţi să îi vizitaţi personal, daţi-le un telefon.

Pentru a stabili o relaţie apropiată, ar trebui ca vizitatorul/vizitatorii 
să fie acelaşi/aceiaşi în aceste trei ocazii, cu excepţia cazului în care se 
constată la prima vizită că ar fi mai potrivită o altă persoană pentru 
cursantul respectiv.
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Decizia pentru Hristos:
Acceptarea lui Hristos ca Mântuitor şi Domn este cea mai importan-

tă decizie din cadrul setului de studii. Ea este ingredientul indispensabil 
pentru acceptarea adevărurilor dificile şi pentru intrarea în familia lui 
Dumnezeu.

De obicei, primele cinci sau şase lecţii îşi propun să îi conducă pe cur-
sanţi la a lua o decizie cu privire la relaţia lor cu Hristos. Ele le cer să se 
decidă pentru Hristos şi le promite cartea Calea către Hristos. Vizita per-
sonală făcută imediat după aceste lecţii pentru a aduce cartea, îţi oferă 
ocazia de a-l cunoaşte pe cursant şi de a-l ajuta la consolidarea deciziei. 
Este util ca vizitatorul să ia cu el o fişă specială în care să noteze sau să 
marcheze deciziile luate de cursant. Nu uita să te rogi cu seriozitate îna-
inte, în timpul şi după vizită.

Când cursantul îţi deschide uşa, prezintă-te ca fiind din partea Şcolii 
Biblice. Spune că nu poţi sta mult, dar că vrei să îl feliciţi pentru pro-
gresele făcute şi în special pentru decizia de a-L accepta pe Hristos ca 
Mântuitor şi Domn. Spune-i că aceasta este cea mai importantă decizie 
din viaţă. Oferă-i cartea promisă. Spune-i că ea a fost o binecuvântare şi 
pentru tine şi că îl va ajuta să îşi consolideze tot mai mult decizia luată.

Vizita să fie una degajată, în care să îi câştigi încrederea şi prietenia. 
Evaluează gradul lui de interes. Întreabă-l unde a găsit cursul şi dacă i-a 
plăcut. Identifică-te cu el, spunându-i că seria de studii a fost o binecu-
vântare şi pentru tine. Întreabă-l dacă îi este totul clar şi dacă are nelă-
muriri. Dacă pune întrebări legate de teme abordate în lecţiile următoa-
re, spune-i că va afla răspunsurile Bibliei în restul ghidurilor. Spune-i că 
setul de studii devine tot mai interesant, pe măsură ce înaintează. Spu-
ne-i că eşti la dispoziţia lui ori de câte ori are nevoie, apoi pleacă repede, 
după ce înalţi o rugăciune scurtă de mulţumire şi de binecuvântare a 
cursantului şi a familiei lui.

Dacă nu a luat decizia de a-L accepta pe Hristos, întreabă-l dacă lec-
ţia i s-a părut clară şi dacă are nelămuriri. Întreabă-l dacă puteţi revizui 
ghidul împreună în câteva minute. Foloseşte ghidul lui (sau ghidul tău) 
pentru a revizui şi a explica ideile principale şi întreabă-l dacă vrea să ia 
decizia respectivă. Dacă zice „Da”, spune-i că vrei şi tu să îţi predai din 
nou viaţa lui Hristos printr-o rugăciune. Apoi spune: „Putem face lucrul 
acesta acum? Există vreun motiv pentru care nu ai dori să-ţi predai viaţa 
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lui Hristos chiar acum? Vrei să iei decizia aceasta acum?” Dacă zice „Da”, 
recapitulează din nou ideile principale ale acceptării lui Isus şi roagă-l să 
repete după tine cuvintele rugăciunii de predare.

Dacă spune „mai încolo”, întreabă-l dacă poţi să te rogi pentru el în 
rugăciunea de predare. Continuă să te rogi şi poţi repeta apelul cu ocazia 
unei vizite ulterioare. Încearcă să repeţi apelul înainte de prezentarea 
adevărurilor dificile.

După această vizită, dacă participanţii sunt de acord, dacă pare potri-
vit şi dacă e posibil, vizitează-i săptămânal, oferă-le lecţiile, revizuieşte-le 
şi corectează-le acasă la ei. În felul acesta, vei avea posibilitatea să-i ajuţi 
să înţeleagă mesajul mai bine, să ia decizii şi să te împrieteneşti cu ei, 
lucru esenţial pentru a avea succes. Dacă nu poţi stabili lucrul acesta la 
prima vizită, poţi încerca la vizitele următoare.

Decizia de a păzi Sabatul – trei situaţii:
Repetăm ideea că rugăciunea este esenţială. Scopul acestei vizite 

este acela de a consolida relaţia, de a oferi o carte (dacă a fost promisă) 
şi de a face un apel pentru păzirea Sabatului. Dacă a luat deja decizia 
aceasta, bucură-te împreună cu ei şi sprijină-i în decizia lor. După cum 
aminteam mai devreme, este important să ia decizia fermă de a-L ac-
cepta pe Hristos ca Mântuitor şi Domn înainte de a lua decizia de a păzi 
Sabatul. Iată trei situaţii posibile:

 ¾ În cazul în care fişa cu deciziile cursantului arată că decizia de a 
păzi Sabatul nu a fost luată, poţi pune următoarele întrebări pen-
tru a evalua cunoştinţele cursantului despre Sabat: „Aţi studiat 
despre Sabat până acum? Ştiaţi că ziua a şaptea este Sabatul? Cu-
noaşteţi pe cineva care îl ţine? V-a fost clară lecţia despre această 
temă? Aveţi nelămuriri?” Clarificaţi aceste aspecte utilizând ghi-
dul de studiu şi Biblia.

După aceea întreabă: „V-aţi dorit vreodată să păziţi Sabatul?” Dacă 
nu sunt dornici să-l păzească, oferă-i cartea promisă, spunând că ea a 
fost o binecuvântare pentru tine şi că te-a ajutat să înţelegi acest subiect 
important. Fă o rugăciune scurtă în care să ceri binecuvântarea lui Dum-
nezeu asupra familiei, asupra studiului Bibliei şi pentru curajul şi tăria 
de a o respecta. Încurajează-l să studieze mai departe. Spune-i că abia 
aştepţi să vă reîntâlniţi.
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Dat fiind faptul că este prima dată când cursantul se întâlneşte cu 
acest mesaj, nu insista prea mult ca să nu-l pierzi. Păstrează studiul şi 
cursanţii. Uneori sunt necesare mai multe serii de studii şi un seminar 
sau o evanghelizare pentru a obţine această decizie. Roagă-te, urmăreş-
te-i expresia ochilor, răspunde şi fă un apel cât mai direct posibil, dar nu 
le strica interesul. Încurajează-i să continue studiul.

Dacă urmează să înceapă o evanghelizare sau dacă evanghelizarea 
este deja în derulare şi dacă evanghelistul nu a făcut apel pentru decizia 
de a păzi Sabatul, este mai bine să nu insişti pe tema Sabatului. Este mai 
bine să-i faci o vizită amicală şi să îl inviţi să participe la evanghelizare.

 ¾ Dacă manifestă interes pentru păzirea Sabatului, prezintă pe scurt 
binecuvântările pe care Dumnezeu le promite (şi care sunt amin-
tite în ghid) şi arată-i cum s-au împlinit ele în viaţa ta. Apoi întrea-
bă: „Există vreun lucru care vă împiedică să luaţi decizia de a păzi 
Sabatul şi de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu?” Dacă zice 
„Nu”, spune: „Haideţi să mergem la Dumnezeu în rugăciune chiar 
acum. Mă rog eu primul şi apoi spuneţi-I că vreţi să păziţi Sabatul 
şi cereţi-I putere pentru aceasta. Sunteţi de acord?” Nu îl forţa. 
Permite-I Duhului Sfânt să lucreze!

După rugăciune, spune-i cât de bine este să te întâlneşti în Sabat cu 
oameni care au aceleaşi convingeri şi că ai dori să îl inviţi să vină la biseri-
că. Spune-i că ai fi bucuros să îl iei cu maşina sâmbătă la ora 9 dimineaţa 
şi să mergeţi împreună la biserică. Invită-l să ia masa la tine acasă.

 ¾ Dacă a luat deja decizia de a păzi Sabatul, spune că eşti foarte bu-
curos pentru faptul că doreşte să arate că Îl iubeşte pe Isus, Mân-
tuitorul şi Domnul vieţii lui (Ioan 14:15). Citeşte-i binecuvântările 
promise de Dumnezeu şi povesteşte-i ce binecuvântări îţi aduce 
Sabatul. Poţi trece în revistă evenimentele principale ale istoriei 
Sabatului de la Eden la Eden, prin punerea unor întrebări simple 
la care cursantul să poată răspunde şi despre care să aveţi o scurtă 
discuţie. Lucrul acesta îi va spori înţelegerea şi va întări decizia cu 
mai mult succes decât în cazul în care îi prezinţi tu evenimentele. 
Oferă-i cartea promisă şi spune-i ce binecuvântare a fost ea pen-
tru tine. Închide cu o rugăciune de mulţumire, cerând ajutorul şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu. Invită-l să vină la biserică Sabatul 
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următor, invită-l la masă la tine şi invită-l la evanghelizare, după 
cum recomandam mai devreme. Fii aproape de el pe măsură ce 
înaintezi spre următoarele decizii pentru botez şi pentru calitatea 
de membru. Ia-l cu tine în lucrarea de vizitare şi de studiere a Bi-
bliei împreună cu cunoscuţii lui.

Decizia de a se boteza şi de a deveni membri ai bisericii:

De obicei, ultimul ghid dintr-un set de studii biblice prin corespon-
denţă conţine o fişă mai amplă cu întrebări. Imediat ce primeşti această 
fişă, este important ca persoana să fie vizitată de cel care a vizitat-o până 
atunci sau de acesta împreună cu pastorul sau cu un membru laic cu ex-
perienţă. Pe baza răspunsurilor oferite la fişa cu întrebări, vizitatorul cu 
experienţă, căutând călăuzirea Duhului Sfânt, va confirma deciziile luate 
deja şi se va strădui să-i conducă spre botez şi spre calitatea de membru.

Trebuie subliniat că vizitatorul trebuie să se lase călăuzit de Duhul 
Sfânt pentru a şti când să facă apel pentru o decizie şi când să aştepte 
ca Duhul Sfânt să lucreze la inima persoanei respective. Ellen White ne 
spune că, dacă o persoană nu este ajutată cât mai curând posibil să ia o 
decizie, există pericolul ca ea să-şi piardă convingerea cu timpul.10 Echi-
librul fragil în câştigarea de suflete ne învaţă că nu trebuie să facem apel 
prea devreme şi că nu trebuie să aşteptăm prea mult. Uneori este mai 
bine să aşteptăm începerea unei evanghelizări publice pentru a consoli-
da convingerea unei persoane decât să insistăm prea devreme pe decizia 
de a păzi Sabatul sau de a se boteza.

Vizita poate cuprinde: cuvinte de apreciere pentru finalizarea cur-
sului, pentru deciziile luate şi promisiunea unei diplome. Întreabă-l ce 
nume vrea să fie scris pe diplomă. Dacă veţi organiza o ceremonie speci-
ală de absolvire, încurajează-l să participe ca să primească diploma.

Dacă nu L-a acceptat încă pe Hristos şi dacă nu a luat decizia de a păzi 
Sabatul, condu-l cu tact spre aceste decizii, utilizând lecţiile pe care le-a 
studiat şi care abordează aceste teme. Dacă a luat aceste decizii, spriji-
nă-l în hotărârile luate.

Scopul principal al acestei vizite făcute la finalul cursului prin cores-
pondenţă este acela de a face un apel direct şi personal pentru a deveni 
membru al bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu. Dacă urmează să înceapă o 
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evanghelizare sau dacă evanghelizarea este în derulare, este bine să nu 
insişti prea mult, ci să intensifici relaţia de prietenie şi să îl inviţi la evan-
ghelizare, unde va avea ocazia de a recapitula ce a învăţat. Duhul Sfânt 
îi va întări convingerile şi îl va ajuta să ia decizia de a-L urma cu totul pe 
Hristos. Ocazia îţi oferă posibilităţi nelimitate în calitate de vizitator şi 
instructor al lui.

Dacă absolvenţii nu au luat deciziile amintite mai sus sau chiar dacă 
le-au luat, este important să continui cu un curs avansat, de preferat 
printr-un studiu personal sau în cadrul unei grupe de studiu. Studiul prin 
corespondenţă este ultima opţiune.                     

Alte vizite amicale
Am prezentat mai multe tipuri de vizite care au mers pe ideea de 

demarare a studiilor biblice personale cu oamenii. Ele sunt cele mai im-
portante, mai ales în cazul în care ei au solicitat studii biblice sau dacă 
urmează să le solicite. Vom vorbi acum despre alte tipuri de vizite ami-
cale, având ca scop major acela de a ne apropia de oameni şi de a ieşi în 
întâmpinarea nevoilor lor, în speranţa că vom găsi o cale de a-i conduce 
la Domnul.

Posibilităţile sunt nelimitate atunci când membrii se predau pe ei în-
şişi lui Dumnezeu, pentru ca oamenii pierduţi să fie salvaţi, şi atunci când 
ei Îl întreabă: „Pe cine vrei să salvezi astăzi, Doamne?” Poţi începe cu 
teritoriul tău: „Duceţi-vă la vecinii voştri unul câte unul şi apropiaţi-vă de 
ei până când inimile lor se încălzesc de preocuparea şi dragostea voastră 
neegoiste. Simţiţi împreună cu ei, rugaţi-vă împreună cu ei şi urmăriţi 
ocaziile de a le face bine … Nu neglijaţi să le vorbiţi vecinilor voştri şi să 
le faceţi tot binele care stă în puterea voastră, pentru ca să-i mântuiţi pe 
unii dintre ei.”11

Săracii şi bogaţii au nevoie să cunoască dragostea lui Isus prin inter-
mediul ospitalităţii şi grijii noastre. Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune de 
a lucra cu aceste categorii.

Cei bogaţi: „Mulţi dintre cei aflaţi în poziţii sociale înalte sunt pro-
fund îndureraţi şi suferă din cauza vanităţii lor. Ei doresc foarte mult 
o pace pe care nu o au. Chiar la cele mai înalte niveluri ale societăţii 
se află oameni care flămânzesc şi însetează după mântuire. Mulţi ar 
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accepta ajutorul, dacă lucrătorii Domnului li s-ar adresa personal, în-
tr-o manieră amabilă şi cu o inimă înduioşată de iubirea Domnului 
Hristos.”12

Cei săraci: „Există mulţimi de oameni care se luptă cu sărăcia … 
Când durerea şi boala se alătură acestora, povara este aproape insu-
portabilă. Epuizaţi de griji şi apăsaţi, ei nu ştiu încotro să apuce pen-
tru a fi uşuraţi. Compătimiţi-i, fiindu-le aproape în încercări, necazuri 
şi dezamăgiri. Acest lucru vă va deschide calea pentru a-i ajuta. Vor-
biţi-le despre făgăduinţele lui Dumnezeu, rugaţi-vă cu şi pentru ei, 
inspiraţi-le nădejde.”13

„Mulţi oameni ruinaţi ar fi putut totuşi să fie salvaţi, dacă vecinii lor, 
oameni obişnuiţi, ar fi făcut un efort personal pentru ei. Mulţi aşteaptă 
ca cineva să li se adreseze direct. Chiar în familie, între vecini şi în oraşul 
în care trăim este de lucru pentru noi ca misionari ai lui Hristos.”14

În acest tip de vizite, trebuie să fim atenţi la gradul de receptivitate al 
oamenilor. Dacă te scarpini în absenţa mâncărimii, nu faci decât să pro-
voci o iritaţie. Trebuie să ascultăm mai mult decât să vorbim. Faptul că 
avem două urechi şi o singură gură este un ghid suficient. „Orice om să 
fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie” (Iacov 1:19). 
După ce asculţi, când vine momentul să îi ajuţi să-şi depăşească men-
talitatea, este înţelept să pui întrebări, precum: „Te-ai gândit vreodată 
la …?”, în loc să faci afirmaţii dogmatice. Când le oferim să bea din apa 
vieţii, ar trebui să le oferim înghiţitură cu înghiţitură şi nu un jet puternic 
cu furtunul de la hidrant. Trebuie să avem o legătură neîntreruptă cu Ce-
rul pentru ca să rostim cuvântul potrivit la timpul potrivit. „Inimile celor 
care fac această lucrare trebuie să bată la unison cu inima lui Hristos … să 
fie gata să rostească acele cuvintele pe care El li le dă.”15 De asemenea, 
folosirea adecvată şi cu tact a Bibliei este vitală pentru discuţii şi pentru 
răspunsul la întrebări.

Pe lângă cetăţenii bogaţi şi săraci care locuiesc de mult timp în terito-
riul tău, ai putea să mai vizitezi următoarele categorii de oameni:

Cei veniţi de curând în zonă reprezintă o categorie de oameni uşor 
de abordat, care te vor primi cu bucurie. Cei care s-au mutat de cu-
rând şi au lăsat în urmă prieteni şi rude sunt de regulă foarte dornici 
să primească o vizită amicală.
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Cuplurile proaspăt căsătorite, în special cei care s-au mutat de cu-
rând în zonă, pot fi foarte receptivi.

Familiile în care a apărut un nou-născut reprezintă o categorie 
foarte receptivă.
Este adevărat că aceste sugestii nu sunt suficiente ca să lucrezi din 

plin pentru Domnul, însă El îţi va face cunoştinţă cu alţi oameni.          

Perseverenţa aduce succes
Dumnezeu îi binecuvântează din belşug pe cei care perseverează în 

lucrarea din uşă în uşă. În încheiere, îţi oferim o frumoasă experienţă:
„Bate la uşă şi ţi se va deschide.” Promisiunea aceasta însă se mai 

împlineşte.
Era într-o noapte răcoroasă. Samuel Venancio prezenta literatură 

din uşă în uşă undeva la periferia oraşului Washington D.C. A intrat în 
alt bloc. Era obosit şi descurajat după atât de multe eşecuri. A încer-
cat la altă uşă, a bătut şi a aşteptat. Înăuntru televizorul era deschis. 
A văzut că cineva a venit la uşă, s-a uitat câteva clipe prin vizor şi a 
plecat fără să deschidă uşa. A bătut din nou la uşă. Persoana a venit 
din nou la vizor şi a plecat. A mai bătut o dată, insistent. Jocul acesta 
a durat câteva minute, până când persoana dinăuntru a cedat şi a 
întredeschis uşa.

Cu politeţe, dragoste şi multă simpatie creştină, studentul a reuşit 
să ajungă la inima femeii care locuia în acel apartament. Ea i-a des-
chis uşa şi l-a invitat înăuntru. Avea probleme cu soţul de câteva luni. 
Tânărul student era un bun ascultător şi avea o inimă mare. S-a rugat 
pentru ea, i-a vândut o carte bună despre viaţa de familie şi o Biblie.

Vizita aceea a marcat începutul unei prietenii frumoase. La a doua 
vizită, Samuel (de la Light America Mission Maryland), i-a adus cărţi 
şi s-a oferit să studieze Biblia împreună cu ea. La scurt timp, i s-a ală-
turat şi soţul, şi căsnicia lor a început să se transforme. Au întâlnit 
provocări noi, idei noi şi au descoperit o nouă speranţă. Au venit la bi-
serică şi le-a plăcut. Au aflat despre un Mântuitor puternic care poate 
să le schimbe inima. L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor şi s-au bote-
zat amândoi în Biserica Adventistă. Ce zi frumoasă a fost aceea! Cerul 
s-a bucurat împreună cu ei şi tot atât de mult s-a bucurat şi Samuel.
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El s-a rugat şi a perseverat şi a cunoscut puterea făcătoare de minuni 
a Dumnezeului său. El s-a încrezut în promisiunea Domnului său: „Cereţi 
şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.” (Matei 7:7)

Perseverează în lucrarea din uşă în uşă. Prezenţa lui Dumnezeu va fi 
cu tine şi îţi va da succes!

Note
1 Slujitorii Evangheliei, p. 188.
2 Evanghelizare, p. 431
3 Mărturii, vol. 9, p. 30.
4 Mărturii, vol. 6, p. 296.
5 Mărturii, vol. 7, p. 30.
6 Mărturii, vol. 6, p. 296.
7 Faptele apostolilor, p. 109.
8 Mărturii, vol. 2, p. 615.
9 Profeţi şi regi, p. 263.
10 Evanghelizare, p. 229.
11 Review and Herald, 13 martie 1888.
12 Parabolele Domnului Hristos, p. 231.
13 Divina vindecare, p. 158.
14 Hristos, Lumina lumii, p. 141.
15 The Review and Herald, 29 decembrie 1904.

În prezent, mulţi oameni abandonează lucrarea misionară din uşă 
în uşă. Totuşi, Ellen White a scris că aceasta este „lucrarea cea mai im-
portantă ce poate să fie îndeplinită.” Dacă vrei să faci lucrare din uşă în 
uşă, dar nu ştii cum să începi, cartea aceasta este pentru tine. Urmează 
exemplul dat de Hristos atunci când intri în contact cu concetăţenii tăi şi 
atunci când îi vizitezi pe cei care au solicitat studii biblice.  

Vizitaţi pagina www.sabbathschoolpersonalministries.org pentru 
mai multe resurse pentru Lucrarea Personală. Veţi găsi aici o bibliotecă 
bogată de articole şi materiale ce pot fi descărcate pentru instruirea su-
plimentară a liderilor Departamentului Lucrării Personale.

ALTE BROŞURI ALE DEPARTAMENTULUI LUCRARE PERSONALĂ
Lucrarea în grupe mici
Cum să conduci o şcoală biblică cu baza la biserică
Mărturia personală
Susţinerea studiilor biblice
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ADUCEREA ÎNAPOI  

A CELOR CARE LIPSESC

„Ai uitat să te speli pe faţă în această dimineaţă?”
O tânără doamnă, care purta bijuterii şi machiaj, s-a urcat în autobuz 

şi s-a aşezat lângă un pastor. Când acesta i-a spus că este pastor, ea l-a 
întrebat: „La ce biserică?” Când i-a răspuns „Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea”, doamna s-a înclinat puţin într-o parte şi i-a spus sfidător: „Am 
fost membră a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.” Apoi, întorcându-se 
spre el, l-a întrebat hotărât: „Oricum, ce este greşit în a purta bijuterii?”

Se aştepta ca pastorul să îi dovedească ce anume era greşit în purta-
rea de bijuterii, dar el îi răspunse: „Există multe alte lucruri mai impor-
tante decât chestiunea referitoare la bijuterii.”

Surprinsă, ea a întrebat: „Cum ar fi?”

 „Ei bine, relaţia noastră cu Domnul”, a răspuns acesta. „Crezi că, dacă 
Isus S-ar întoarce astăzi, ai avea siguranţa vieţii veşnice?”

A tăcut pentru un moment, apoi a spus: „Nu, nu aş avea-o.”

Timp de 15 minute, chiar acolo, în autobuz, pastorul i-a împărtă-
şit vestea bună a planului de salvare al lui Dumnezeu şi a condus-o pe 
această tânără spre un nou angajament pentru Hristos. În timp ce Îl ac-
cepta pe Isus ca Mântuitor personal şi se împăca cu El, lacrimi curgeau 
pe obrajii ei.

Apoi şi-a spus povestea. I-a spus că într-o dimineaţă de Sabat a mers 
la biserică machiată. În faţa bisericii, o doamnă mai în vârstă a oprit-o şi 
a întrebat-o: „O, draga mea, ai uitat cumva să te speli pe faţă în această 
dimineaţă?” Tânăra doamnă s-a întors, a plecat acasă şi s-a hotărât să nu 
mai calce niciodată în vreo Biserică Adventistă.

 „Dar acum merg acasă”, i-a spus pastorului. „O să rezolv lucrurile cu 
mama mea şi mă întorc la biserică. Dar vai!”, a adăugat „aş vrea să puteţi 
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veni Sabatul acesta şi să spuneţi bisericii mele ceea ce mi-aţi spus mie 
astăzi.”

Ce putem învăţa din aceasta? S-ar putea întâmpla acest lucru în bi-
serica dumneavoastră? Este mai puţin probabil ca acest lucru să se în-
tâmple dacă membrii Şcolii de Sabat sunt împărţiţi în grupe mici, cum 
sunt grupele de acţiune ale Şcolii de Sabat, unde nu ascultă săptămână 
după săptămână un lector atotştiutor, ci interacţionează şi învaţă astfel 
să înţeleagă, să iubească, să aibă grijă unii de alţii şi metode prin care să 
ajungă la inimile altora.

Pastorul despre care s-a vorbit mai sus, i-a spus autorului acestei bro-
şuri: „Sunt convins că dacă i-am conduce pe oameni la o relaţie reală cu 
Hristos, în loc de a încerca mereu să rezolvăm simptomele, atunci 90% 
dintre problemele noastre ar fi rezolvate.” Are el dreptate? Regulile şi 
standardele sunt importante, dar dacă un pom aduce rod rău, putem 
noi să îl facem să aducă roade bune, tăindu-i ramurile? Bineînţeles că nu. 
Este evident că mulţi dintre „sfinţii” noştri, care au mai mulţi ani în bise-
rică şi nu obişnuiesc să dea mărturie, dar sunt gata să spună: „Ai uitat să 
te speli pe faţă în această dimineaţă?”, nu au o relaţie vie cu Dumnezeu, 
care le transformă vieţile din interior spre în afară, în timp ce Îl privesc şi 
Îi răspund iubirii Sale.1 În loc de a tăia ramurile, ar putea fi un prim-pas în 
recuperarea celor pierduţi şi a tinerilor noştri, încredinţarea vieţilor lor în 
mâinile lui Isus şi cunoaşterea Lui zilnică. Dar, înainte de a ne preocupa 
de soluţii, ar trebui să conştientizăm că mult prea mulţi părăsesc biseri-
ca. Ar trebui, de asemenea, să analizăm motivele pentru care pleacă şi 
de ce ar trebui să fim profund preocupaţi de acest lucru.

Isus îi iubeşte pe membrii care lipsesc
Isus îi iubeşte pe fiecare dintre ei. El ar fi murit şi pentru o singură per-

soană. El a petrecut mult timp în lucrarea Sa, încercând să ajungă la cei 
pierduţi şi să îi aducă înapoi. În Luca 15, a redat trei parabole pe care le-a 
folosit pentru a-i învăţa o lecţie pe liderii religioşi din timpul Său. Aceştia 
învăţau că Dumnezeu Se bucură când un păcătos sau un om căzut este 
distrus. Isus a arătat prin aceste trei parabole că Dumnezeu aşteaptă ca 
cei pierduţi să fie găsiţi şi recuperaţi. El a spus că este bucurie în ceruri 
atunci când un păcătos pierdut este găsit şi salvat.
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În Luca 15, sunt descrise trei tipuri de membri care lipsesc:
 ¾ Oaia pierdută îi reprezintă pe cei care ştiu că sunt pierduţi, dar nu 

ştiu cum să găsească drumul înapoi. Cineva trebuie să meargă şi 
să îi caute pentru a-i aduce înapoi.

 ¾ Drahma pierdută îi reprezintă pe cei care nu îşi dau seama că sunt 
pierduţi, aşa că nu pot face nimic pentru stare lor.

 ¾ Fiul risipitor îi reprezintă pe cei care ştiu că sunt pierduţi, cunosc 
drumul de întoarcere, dar le este teamă că nu vor fi iertaţi şi pri-
miţi înapoi. Majoritatea membrilor noştri pierduţi se vor încadra 
în această categorie. Trebuie să le transmitem un mesaj pozitiv, 
reasigurându-i că Tatăl nostru ceresc îi iubeşte foarte mult şi do-
reşte să îi ierte şi că El aşteaptă cu nerăbdare ca ei să se întoarcă.

Responsabilitatea noastră şi promisiunea Sa că vom avea succes

Înainte ca Isus să vină, mulţi dintre cei pierduţi se vor întoarce la El. 
Este privilegiul şi responsabilitatea noastră să îi salvăm pe cei ce au cre-
zut odată în El, dar care au luat-o pe o cale greşită. „Când în adevăr se 
abate asupra noastră furtuna persecuţiei, oile adevărate vor auzi glasul 
adevăratului Păstor. Se vor depune eforturi pline de renunţare la sine 
pentru a-i scăpa pe cei pierduţi şi mulţi dintre cei care s-au despărţit de 
turmă se vor întoarce la Marele Păstor.”2

Cele mai bune perspective pentru câştigarea de suflete – patru motive 
pentru care …

Foştii membri şi membrii care lipsesc pot fi cea mai bună perspectivă 
pentru viitorii lideri ai bisericii noastre. Aici sunt patru dintre motivele 
pentru care nu ar trebui să îi neglijăm:

 ¾ Ziua judecăţii: Cu cunoştinţele lor, ei vor avea cel mai mult de re-
latat în ziua judecăţii.

 ¾ Ei cred mesajul: Cei mai mulţi dintre ei cunosc şi cred mesajul ade-
vărului pe care trebuie să îl împărtăşim lumii.

 ¾ Aceştia nu se vor lăsa descurajaţi uşor: În majoritatea cazurilor, 
aceste persoane nu se vor lăsa descurajate uşor şi nu vor avea 
nevoie de grija de care va avea nevoie un nou-convertit, fără ex-
perienţa lor. Ei au fost afară în lumea cea rece şi ştiu deja că nu 
aduce împlinire.
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 ¾ Au nevoie de puţină pregătire: Deşi au nevoie să revizuiască în 
întregime mesajul pentru a fi întăriţi în credinţă, totuşi, cu foarte 
puţină pregătire, pot accepta întregul mesaj al salvării şi în scurt 
timp pot ajunge ajutoare puternice în lucrarea lui Dumnezeu.3

De ce părăsesc oamenii biserica?
Studiile arată că majoritatea foştilor adventişti nu au părăsit biserica 

din cauza unor motive legate de doctrină. Desigur, au fost şi unii care au 
avut acest gen de motive. Dar, cu siguranţă că nu majoritatea. Cei mai 
mulţi pleacă pentru unul dintre următoarele patru motive:

 ¾ Conflictul cu un alt membru al bisericii sau cu pastorul.
 ¾ Descurajare din cauza unor probleme personale şi vinovăţie pen-

tru neputinţa de a trăi conform idealurilor biblice.
 ¾ Un dezinteres crescând pentru lucrurile spirituale, din cauza unei 

vieţi de devoţiune şi rugăciune neglijate.
 ¾ Sentimentul că biserica nu mai are relevanţă în viaţa de zi cu zi şi 

nu împlineşte nevoile simţite.4

Să ne întoarcem acum la problema numărul unu – Conflictul. Dacă 
unul dintre membrii noi, în special, sau orice alt membru are un conflict 
cu un alt membru, sentimentul de a fi tratat incorect poate produce ten-
siune, care va creşte în timp. Dacă nimeni nu intervine pentru a ajuta la 
rezolvarea conflictului, una dintre persoane se poate decide să părăseas-
că biserica, văzând că nimănui nu pare să îi pese. Sentimentul care va 
începe să predomine în mintea sa este că nu aparţine acelui loc.

Descurajarea şi vina. Când oamenii nu trăiesc conform convingeri-
lor pe care le au cu privire la ceea ce spune Biblia că este corect, ei se 
simt vinovaţi. Pot considera că cel mai uşor lucru ar fi să evite mediul 
care le accentuează vina. Conflictele maritale, lucrul în Sabat sau o de-
cădere morală, toate aceste dau naştere unor sentimente de vinovăţie 
ce conduc la sentimentul de a fi dezaprobat de biserică. Acesta conduce 
la rândul său la dorinţa de a sta departe de biserică. Aceste persoane au 
nevoie de prieteni din biserică care să îi iubească, să le poarte de grijă şi 
care le pot oferi asigurare şi nu dezaprobare.

Dezinteres pentru lucrurile spirituale. Acesta este adesea rezultatul 
neglijării vieţii devoţionale şi de rugăciune. Astăzi este aşa de uşor să 
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îngădui ca programele interesante de la televizor, DVD-urile, programele 
de internet etc. să îţi monopolizeze/ocupe tot timpul, încât rămâne foar-
te puţin timp sau chiar deloc pentru legătura cu Isus. Între o viaţă devo-
ţională plină de sens şi o experienţă spirituală vie cu Domnul există o re-
laţie directă. Dacă interesele lumeşti predomină, în scurt timp, aspectele 
spirituale ale bisericii nu vor mai prezenta niciun interes. Grupele mici 
care se întâlnesc, în timpul săptămânii, în căminul unei persoane pentru 
studiul Bibliei, pot constitui unul dintre mijloacele prin care membri pot 
să devină interesaţi de o viaţă de devoţiune zilnică.

Sentimentul că biserica nu mai are relevanţă în viaţa de zi cu zi şi 
nu împlineşte nevoile simţite. Pentru unele persoane, biserica tradiţio-
nală şi activităţile Şcolii de Sabat pot părea plictisitore şi fără legătură 
cu viaţa modernă actuală. Pentru aceştia, participarea la biserică poate 
părea ceva mai mult decât o cerinţă legalistă, care le fură din preţioasele 
momente de somn, din dimineţile de Sabat. Una dintre soluţii ar putea fi 
grupele de acţiune ale Şcolii de Sabat care prezintă o structură dinamică 
şi interactivă şi unde toţi se implică, atât în biserică, cât şi în afara ei. O 
altă soluţie ar putea fi seminare şi grupele de discuţie din timpul săptă-
mânii şi predicile ocazionale care au ca subiect nevoile specifice simţite 
de oameni. (Serviciul de închinare este dedicat închinării, de aceea, de 
obicei, predica trebuie să Îl aibă ca subiect pe Dumnezeu.)

Alte trei motive importante pentru care oamenii părăsesc biserica 
sunt: divorţul, lipsa de integrare şi creşterea în biserică.

 ¾ Divorţul reprezintă o cauză majoră pentru părăsirea bisericii. 
Mulţi dintre membrii noştri se lasă prinşi de Diavol în capcana in-
fidelităţii sau, din cauza lipsei de dragoste, nu mai pot să supor-
te particularităţile perechii lor. Când divorţul are loc, de cele mai 
multe ori, persoana în cauză se simte separată de învăţăturile bi-
sericii. Din cauza poziţiei adoptate de biserica noastră împotriva 
divorţului şi a recăsătoririi fără o bază biblică, persoana care se 
recăsătoreşte nu vede cum ar putea fi în conformitate cu biserica. 
Aceste persoane se simt îndepărtate de Dumnezeu. Acest lucru se 
dovedeşte a fi şi mai adevărat în cazul persoanelor care au peste 
patruzeci de ani. Aceştia nu încearcă să se întoarcă, deoarece simt 
că nu mai sunt în armonie cu Dumnezeu şi biserica Sa. Chiar şi 
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persoana nevinovată poate simţi că membrii bisericii nu se simt 
confortabil în preajma sa.

Trebuie să găsim o cale pentru a-i ajuta pe cei divorţaţi să înţeleagă 
că Dumnezeu doreşte să le ierte toate greşelile şi păcatele, dacă acceptă 
mântuirea Sa şi sunt gata să vină înaintea Sa cu părere de rău pentru a 
fi iertaţi.

 ¾ Sunt mulţi membri care nu se simt integraţi în familia bisericii. Ei 
i-au lăsat pe cei dragi şi pe prietenii lor pentru a se alătura familiei 
adventiste, doar pentru a observa că oamenilor din biserică nu 
pare să le pese de ei sau sunt prea ocupaţi pentru a-şi face timp 
să îi ajute să facă tranziţia în biserică. Aceşti membri noi devin des-
curajaţi, deoarece întâmpină probleme în căminul lor sau la locul 
de muncă şi nimeni nu le arată grijă plină de iubire. Ei îşi poartă 
poverile până când simt că nici unei persoane din biserică nu pare 
să-i pese sau nu este dispusă să îi ajute. Renunţă să mai participe 
şi nimeni nu îi vizitează.

Diavolul îi convinge că, oricum, ei sunt fără valoare, aşa că devin amă-
râţi, uită de biserică şi încep să se îndoiască de importanţa celor învăţate. 
Cu siguranţă, gândesc ei, dacă ar fi fost important, cineva le-ar fi arătat 
că îi pasă.

Va fi nevoie de multă iubire şi amabilitate/bunătate creştină pentru a 
le schimba impresia despre biserică. Trebuie să sprijinim aceste persoa-
ne pentru a găsi un grup de părtăşie, care îi va ajuta să primească Duhul 
Sfânt prin studiu, rugăciune sau ascultare. Duhul Sfânt le va aduce din 
nou dorinţa de a-L urma pe Hristos.

 ¾ Mulţi dintre membri care lipsesc sau care nu activează sunt din-
tre cei care au crescut în biserică. Un număr mare dintre ei au 
urmat şcolile noastre. Au învăţat doctrina şi obiceiurile adventiste, 
aşa cum le-au fost predate de părinţi, profesori şi alte persoane, 
dar nu au putut niciodată să le transpună în convingeri personale. 
Adesea, adolescenţii se răzvrătesc pentru a-şi stabili propria iden-
titate. Pentru a-şi plănui propriul stil de viaţă, ocupaţie, căsătorie 
şi valori, tinerii adulţi trebuie să facă alegeri. Acest lucru se întâm-
plă în acel moment al vieţii în care mulţi pleacă de acasă, călăto-
resc sau se mută în altă parte pentru a continua studiile. Multe 
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biserici adventiste nu au un departament pentru tinerii adulţi, aşa 
că acestora le este foarte uşor să se îndepărteze de biserică. Din 
cauza atitudinilor văzute la membrii mai vechi, pot simţi că adven-
tismul este învechit sau inflexibil.

Va trebui să îi ajutaţi să descopere o relaţie vie cu Isus şi să vadă în 
ce fel este relevantă doctrina adventistă pentru generaţia lor şi cum să 
găsească metode inovatoare pentru a-şi trăi credinţa.

Scuze aduse pentru a părăsi biserica – restul istoriei
Pentru a înţelege motivele pentru care oamenii pleacă, aveţi aici con-

cepte din observaţiile unui pastor care a lucrat pentru a-i aduce înapoi 
pe cei pierduţi, pe o perioadă de 25 de ani. Majoritatea membrilor nu 
au plecat pentru că biserica este „rece şi nepăsătoare”, ci pentru că nu 
vor să îşi ia acel angajament pentru Hristos, care cere autodisciplină în 
participare activă. Deşi susţin că membrii bisericii erau critici, îi ignorau 
etc., dar atunci când aflaţi „restul istoriei” – când analizaţi cu atenţie –, 
vedeţi că aceste lucruri sunt doar scuze folosite pentru a se autojustifi-
ca. Majoritatea se încadrează în cele trei categorii descrise pe scurt, în 
continuare:

 ¾ Unii oameni spun: „La conducerea bisericii se află întotdeauna 
aceleaşi persoane. Am vrut să fiu diacon, dar nu au lăsat nicio altă 
persoană să intre în mica lor „bisericuţă”. Totuşi, când ajungeţi să 
cunoaşteţi mai bine o astfel de persoană, veţi descoperi că au avut 
şi încă au probleme cu tutunul, alcoolul, lucrul în Sabat sau alte 
chestiuni secundare.

 ¾ Unii oameni spun: „Atunci când eşti jos şi te simţi distrus, biserica 
nu te ajută, doar te dă la o parte.” Totuşi, după cercetarea pro-
blemei, veţi descoperi existenţa unei „boli cronice” din punct de 
vedere financiar, emoţional sau alt tip de problemă şi veţi afla că 
biserica i-a ajutat deja de mai multe ori. Dar, atunci când au refu-
zat să se ajute şi ei, biserica a încetat să îi mai ajute.

 ¾ Unii oameni spun: „Nu m-am simţit niciodată binevenit; nimeni 
nu mi-a dat atenţie.” Totuşi, după ce îi veţi asculta, puteţi constata 
că au avut o prezenţă sporadică şi că nu au depus niciun efort 
pentru a se integra, venind, de obicei, cu cinci minute înainte de 
predică şi plecând în timpul cântării de închidere.5
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Nu toţi se încadrează în aceste categorii, dar când cineva încearcă 
să aducă înapoi astfel de persoane, ar trebui să cunoască scuzele simi-
lare. Totuşi aceştia nu ar trebui condamnaţi, ci ar trebui să se lucreze 
cu răbdare, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru a face tot posibilul în 
aducerea lor la biserică. Vom discuta despre metode mai târziu, dar să 
vedem mai întâi patru semne ale scăderii interesului, care vă vor ajuta să 
identificaţi tendinţele de regres spiritual:

 ¾ Participare neregulată la biserică. Dacă modul de participare al 
unui membru se schimbă în mod radical, fără a avea un motiv 
aparent, ceva grav se petrece în viaţa sa.

 ¾ O atitudine critică şi ambivalentă faţă de biserică şi conducerea sa. 
Comentarii de genul: „Această biserică este aşa neprietenoasă” 
sau „Nimănui nu pare să îi pese”  sau „Conducătorii bisericii sunt 
nişte făţarnici” arată o distanţare verbală faţă de biserică.

 ¾ O schimbare a obiceiurilor de viaţă sau o reîntoarcere la cele 
vechi. Privitul la televizor vineri seara, reţinerea zecimii şi folosirea 
tutunului sau alcoolului, toate acestea sunt semne că lucrurile nu 
mai sunt cum ar trebui să fie. Un compromis conduce la altul până 
când se renunţă la credinţă.

 ¾ Retragere treptată de la momentele de părtăşie ale bisericii. Întâl-
nirile din ce în ce mai rare cu ceilalţi membrii ai bisericii sunt un 
semn al interesului ce se schimbă. Un membru care lipseşte de 
la Şcoala de Sabat, vine târziu la biserică şi pleacă imediat după 
predică este un membru care poate renunţa la biserică cât de cu-
rând.6

Principii pentru lucrarea cu membrii care lipsesc sau 
foştii membri

În lucrarea pentru cei care s-au îndepărtat de biserică, există anumite 
lucruri esenţiale care trebuie înţelese:

Majoritatea cred încă adevărul biblic. Cei mai mulţi cred că Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea învaţă adevărul pentru timpurile acestea. 
Chiar dacă nu trăiesc conform standardelor lui Dumnezeu, sunt pe de-
plin convinşi de corectitudinea învăţăturilor noastre majore.
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Majoritatea celor ce au renunţat nu au nevoie şi nici nu vor să li se 
ţină prelegeri cu privire la standardele bisericii noastre. A li se spune că 
vor muri de cancer la plămâni dacă vor continua să fumeze nu va face 
altceva decât să îi facă să adopte o atitudine defensivă şi de răzvrătire. 
Prin evidenţierea păcatelor, le veţi îndrepta atenţia spre problema lor, în 
loc să le arătaţi calea spre Hristos, care este soluţia pentru fiecare dintre 
neajunsurile lor. Atunci când oamenii se gândesc mereu la păcatele şi 
problemele lor, acestea li se par enorme şi de neînvins. Atunci când pri-
vesc ţintă la Hristos, primesc curajul şi speranţa de a învinge.

Cei care s-au retras este posibil să fi fost răniţi de biserica sau de 
membrii bisericii lor. Pentru a se autojustifica, aceştia îi vor găsi adesea 
vinovaţi pe părinţii lor, biserica sau membrii acesteia. Dumnezeu nu ne-a 
numit ca avocaţi ai apărării pentru biserică sau orice altă persoană. Când 
încercăm să corectăm membrul care lipseşte, noi stăm de partea insti-
tuţiei sau persoanei de care acest membru simte că a fost rănit. De fapt, 
noi spunem: „Noi nu te credem pe tine, ci pe aceşti duşmani ai tăi.” Mi-
siunea noastră în lucrarea cu foştii membri sau cu membrii care lipsesc 
este să le câştigăm încrederea şi prietenia, nu să intrăm în discuţii con-
tradictorii cu ei sau să îi corectăm.

Mulţi dintre cei care s-au retras poartă în suflet povara unui păcat 
care consideră că Îi este imposibil lui Dumnezeu să îi ierte. Mulţi simt că 
au mers prea departe şi că Dumnezeu nu este dispus să îi ierte şi să îi sal-
veze. Acest lucru nu este adevărat şi trebuie să avem o atitudine pozitivă 
atunci când prezentăm dispoziţia lui Dumnezeu de a ierta şi dorinţa Sa 
de a-i salva. Asiguraţi-vă că inima vă este plină cu dragostea lui Dumne-
zeu, astfel încât să aveţi suficient de multă pentru a o împărtăşi cu foştii 
membri sau cu cei care lipsesc şi care au nevoie să îşi găsească drumul 
înapoi spre Casa Tatălui. Cereţi împlinirea făgăduinţei Sale: „Domnul 
Hristos va da slujitorilor Săi aceeaşi iubire stăruitoare, puternică, pe care 
chiar El Însuşi o are în căutarea celor pierduţi.”7

Cei care s-au retras nu vă vor spune adevăratele sentimente pe care 
le au până când nu vor ştii cu siguranţă că pot avea încredere în voi. Pot 
spune şi face lucruri care sunt în totală contradicţie cu ceea ce ştiu că 
este corect. Dacă vă arătaţi dezaprobarea sau veţi părea şocaţi, vor con-
sidera această reacţie ca un semn al dezaprobării pe care o aveţi pentru 
ei, ca indivizi. Aceasta va distruge orice posibilitate de a-i ajuta în viitor. 
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Când vă spun în ce stare decăzută se află sau cum se simt, spuneţi-le că, 
în ciuda trecutului lor, Dumnezeu îi iubeşte şi doreşte să le pregăteas-
că un loc în Împărăţia Sa veşnică. Dacă sunteţi părinte, puteţi compara 
dragostea şi răbdarea pe care le aveţi pentru copiii voştri cu dragostea şi 
răbdarea lui Dumnezeu pentru copiii Săi care rătăcesc pe acest pământ. 
Şi totuşi, dragostea şi răbdarea lui Dumnezeu sunt mult mai mari decât 
ale părinţilor omeneşti. 

Cum să îi abordaţi pe foştii membri şi pe membrii care 
lipsesc

Câştigaţi-le încrederea! Înainte de a începe să le vorbiţi despre rela-
ţia lor cu Domnul sau cu Biserica Adventistă, arătaţi-le că v-ar plăcea să 
deveniţi prietenul lor. 

Multor oameni străinii nu le inspiră încredere. Când ajungeţi la uşa 
unuia dintre foştii membri sau a unui membru care lipseşte, va fi reticent 
cu privire la motivul pentru care vă aflaţi acolo. Dacă anunţaţi încă de 
la început scopul misiunii dumneavoastră, în prea multe cuvinte, poate 
respinge, fără a înţelege măcar marea binecuvântare pe care doriţi să o 
împărtăşiţi cu el. Pentru a vă asculta fără prejudecăţi (astfel încât temeri-
le pe care le au cu privire la noi şi la misiunea noastră să dispară), trebuie 
să dăm dovadă de multă înţelepciune în abordarea noastră.

Hristos a acţionat într-o manieră judicioasă pentru a câştiga prietenia 
oamenilor. Ei erau dornici să Îl asculte, pentru că ştiau că El era interesat 
de ei şi dorea să îi ajute. „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes 
real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul Se ames-
teca printre oamenii ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia 
faţă de ei, S-a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi le-a 
spus: Urmaţi-Mă!”8

Observaţi paşii folosiţi de Isus:

 ¾ „Se amesteca.” El a mers printre ei, amestecându-se cu ei, având 
un scop. El dorea să le facă bine şi dorea tot ce era mai bine pen-
tru ei.

 ¾ „El Şi-a arătat simpatia faţă de ei.”

 ¾ El„S-a îngrijit de nevoile lor.”
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 ¾ El „le-a câştigat încrederea.” Când le-a fost câştigate încrederea şi 
prietenia, atunci

 ¾ El le-a făcut invitaţia de a-L urma.

Ca să-i apropiem pe cei pe care dorim să îi ajutăm, trebuie să urmăm 
exemplul lui Isus. Dacă nu vreţi să vă implicaţi în lucrarea purtării de grijă, 
nu puteţi ajunge la membrii care lipsesc ca împreună-lucrători cu Hris-
tos, pentru că e nevoie să vă apropiaţi de oameni pentru a putea ajunge 
la ei.9 „Succesul nu va depinde atât de mult de cunoştinţele şi realizările 
voastre, ci de capacitatea voastră de a găsi drumul spre inimă. Puteţi 
transforma mai uşor gândurile oamenilor prin socializare şi apropiere de 
ei decât prin cea mai abilă vorbire.”10 

Vizitarea lor într-o manieră adecvată reprezintă una dintre cheile 
principale pentru ajungerea la membrii care lipsesc. Mulţi dintre foştii 
membri susţin că lipsa unui program de vizitare al bisericii este unul din-
tre motivele pentru care au plecat. „Prin vizitarea oamenilor, prin vor-
birea, rugăciunea şi simpatizarea cu ei, veţi câştiga inimi. Aceasta este 
lucrarea misionară de cel mai înalt grad pe care o puteţi face. Pentru a o 
face, aveţi nevoie de credinţă hotărâtă şi stăruitoare, de răbdare neobo-
sită şi de o adâncă iubire pentru suflete.”11 Comunitatea dumneavoastră 
are nevoie de un program de vizitare puternic.

Aveţi aici, descrise pe scurt, câteva puncte de orientare pentru vizita-
rea foştilor membri şi a membrilor care lipsesc: (Acestea vor fi discutate 
mai pe larg, în continuare.)

 ¾ Mergeţi doi câte doi!
 ¾ Rugaţi-vă!
 ¾ Folosiţi orice informaţie pe care o aveţi despre ei!
 ¾ Amintiţi-vă ce nu trebuie să le faceţi, precum contrazicerea lor, 

justificarea dumneavoastră sau a bisericii sau să le predicaţi.
 ¾ Prima vizită ar trebui să fie scurtă. Folosiţi multă căldură, tact, 

amabilitate/blândeţe şi nu încercaţi să îi constrângeţi.
 ¾ Pe baza a ceea ce vă comunică şi sub călăuzirea Duhului Sfânt, 

decideţi dacă este momentul potrivit pentru a-i invita la biserică.
 ¾ Dacă se arată interesaţi de întoarcerea la biserică, faceţi tot ce vă 

stă în putinţă pentru a-i ajuta.



143Capitolul 5  – Aducerea înapoi a celor care lipsesc 

 ¾ Dacă simţiţi că nu sunt pregătiţi pentru a fi invitaţi să se întoarcă, 
încercaţi să plănuiţi mai multe vizite.

Puncte de orientare pentru vizitarea foştilor membri şi a membrilor 
care lipsesc, detaliate şi cu variabile

1. Dacă este posibil, mergeţi doi câte doi.
Folosiţi tehnica de abordare instructor-ucenic. Dacă ucenicul are pu-

ţină experienţă sau deloc, este de obicei înţelept să îl încurajaţi să vă lase 
doar pe dumneavoastră să vorbiţi, astfel încât să puteţi parcurge toate 
etapele, rând pe rând, fără remarci care nu îşi au rostul şi care ar distrage 
atenţia de la firul gândirii.

2. Rugaţi-vă!
Petreceţi mult timp în rugăciune şi cereţi grupelor de rugăciune ale 

bisericii să se roage pentru dumneavoastră şi pentru oamenii pe care 
intenţionaţi să îi vizitaţi.

 ¾ Cereţi umplerea cu Duhul Sfânt, înţelepciunea şi călăuzirea Sa.
 ¾ Cereţi de la Dumnezeu să vă dea dragostea Sa pentru foştii mem-

bri. „Lucrarea din casă în casă va fi făcută de bărbaţi şi femei care 
vor realiza că pot lucra pentru Domnul, pentru că au fost umpluţi 
cu Duhul Său. Pe măsură ce merg mai departe, în credinţă umilă, 
Hristos le va da daruri pe care le vor împărtăşi altora. Domnul le va 
da aceeaşi dragoste pentru sufletele care pier pe care a le-a dat-o 
ucenicilor din vechime.”12

 ¾ Rugaţi-vă înainte de vizită şi păstraţi o comuniune cu Dumnezeu 
pe parcursul acesteia.

3. Studiaţi orice informaţie pe care o aveţi despre oameni: vârsta, data 
botezului, de ce s-au retras, interesele actuale etc. Memoraţi-le numele! 

4. Amintiţi-vă ce NU trebuie să faceţi atunci când faceţi vizite.
 ¾ Nu îi contraziceţi. Dumneavoastră sunteţi un martor pentru Hristos.
 ¾ Nu vă justificaţi pe dumneavoastră, biserica sau orice altă persoa-

nă. Nu sunteţi avocatul apărării. Justificarea nu va face altceva de-
cât să vă asocieze cu durerea pe care au experimentat-o.

 ¾ Nu le ţineţi predici, spunându-le că ar trebui să se uite la Isus şi nu 
la alţi oameni,
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5. Prima vizită:

 ¾ De obicei ar trebui să fie scurtă. Nu pierdeţi şansa de a mai fi bine-
veniţi şi într-o altă ocazie.

 ¾ Învăţaţi-le numele şi folosiţi-le în timpul vizitei.
 ¾ La uşă, abordaţi-i cu căldură, tact şi blândeţe. Nu îi presaţi. Fiţi 

relaxat.
 ¾ Prezentaţi-vă ca membri ai Bisericii Adventiste din care faceţi parte.
 ¾ Puteţi spune: „Bună ziua! Aici locuieşte ___? Dumneavoastră sun-

teţi ___? (Nu explicaţi altei persoane). Mă bucur că v-am găsit aca-
să astăzi. Facem parte din Biserica Adventistă ___. Nu plănuim să 
stăm mult, dar ne-ar plăcea să vă facem o scurtă vizită. Am putea 
să intrăm pentru câteva momente? Vă mulţumim foarte mult.”

(Este posibil ca în faţa uşii să fiţi întâmpinaţi cu reticenţă. Dacă se 
întâmplă acest lucru, puteţi spune ceva de genul: „Îmi pare sincer rău 
pentru orice ar fi putut spune cineva pentru a vă răni sau a vă dezamăgi. 
Doream doar să ştiţi că ne pasă încă. Aţi dori să ne împărtăşiţi experienţa 
dumneavoastră pe scurt?” În acest fel, nu scuzaţi şi nici nu luaţi apărarea 
vreunei lucru făcut sau nu de o anumită persoană. Vă exprimaţi doar 
întristarea faţă de durerea pe care o simt şi vă oferiţi să îi ascultaţi.)

 ¾ De îndată ce vă invită să intraţi, arătaţi-le iubire, acceptare şi pre-
ocupare sinceră.

 ¾ Începeţi conversaţia cu subiecte de interes general. Dacă nu vă 
cunoşteaţi, veţi dori poate să folosiţi abordarea treaptă cu treaptă 
FORM – Familie, Ocupaţie, Religie şi Mărturie (în limba engleză, 
FORT). Mulţi oameni au descoperit că acest principiu simplu este 
de ajutor în deschiderea discuţiilor, cunoaşterea reciprocă şi câş-
tigarea prieteniilor.

 » Familie. Prima dată, puteţi să le vorbiţi cu uşurinţă oamenilor 
despre ei şi familia lor. Făcând acest lucru, vor ştii că vă intere-
sează persoana lor şi interesele pe care le au. Dacă îi ascultaţi 
cu atenţie veţi afla care sunt diferitele influenţe care i-au mo-
delat. Întrebaţi-i unde s-au născut, unde au locuit, câţi copii 
au şi ce lucrează. Acest lucru îi va ajuta să se relaxeze şi le va 
abate gândurile de la teama pe care o au faţă dumneavoastră 
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şi faţă de misiunea pe care o aveţi. Veţi înţelege mai bine fieca-
re persoană, pe măsură ce vă vor istorisi viaţa lor. Dacă văd că 
îi ascultaţi, vor începe să simtă că sunteţi cu adevărat interesat 
de ei. Pentru a face acest lucru, puteţi pune întrebări cu privire 
la diversele opere de artă sau imagini pe care le au expuse pe 
pereţi sau în casă şi să vă exprimaţi aprecierea pentru acestea 
şi comentariile lor.

 » Ocupaţie. Întrebaţi: „Lucraţi aproape de casă? Ce ocupaţie 
aveţi?” Determinându-i să vă vorbească despre ocupaţia lor 
şi mijloacele de recreere, îi veţi ajuta să se deschidă şi să vă 
vorbească. Pe măsură ce vă împărtăşesc interesele, veţi deveni 
prietenii lor. Veţi descoperi acum că vă împărtăşesc lucruri pe 
care nu s-ar fi gândit să vi le spună cu câteva minute în urmă. 
Veţi învăţa foarte mult doar ascultând ce vă spun şi ce nu vă 
spun.

 » Religie. Pentru a-i ajuta în creşterea spirituală, este nevoie să le 
cunoaştem apartenenţa religioasă. Puteţi începe, spunându-
le: „Spuneţi-ne ceva despre trecutul dumneavoastră religios!” 
Această abordare le permite să înceapă cu partea care le este 
cea mai confortabilă şi vă va da posibilitatea să le puneţi şi alte 
întrebări scurte care vă vor ajuta să stabiliţi profilul religios al 
persoanei. Aceste informaţii sunt foarte importante, pentru 
că veţi afla la ce biserică merg, care este nivelul de participa-
re, dacă studiază Biblia etc. Acest lucru vă va ajuta să adaptaţi 
abordarea la nevoile lor.

Dacă următoarele informaţii nu v-au fost oferite în mod voluntar, în 
timpul discuţiilor legate de „familie” sau „religie”, puteţi pune unele din 
întrebările de mai jos, după caz: (Nu puneţi totuşi prea multe.) „Am în-
ţeles că obişnuiaţi să participaţi regulat la serviciile din cadrul Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea. Este adevărat? Acum cât timp se întâmpla 
asta? Cum aţi devenit membru al bisericii? Aţi crescut în biserică? Amân-
doi părinţii erau membri? Aţi participat la şcoala bisericii?” Dacă este 
adecvat, puteţi întreba: „V-aţi căsătorit cu un/o coleg/ă de clasă?”

Pentru a-i ajuta să îşi amintească cu plăcere de trecut, întrebaţi ca 
din întâmplare, după caz: „Cine v-a botezat? Aţi fost fericit? Aţi îndeplinit 
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vreo slujbă în biserică? Ce anume vă plăcea cel mai mult? Cât timp a 
trecut de când nu aţi mai participat la biserică?”

În acest moment, dacă aţi ascultat cu atenţie, aţi descoperit probabil 
ce s-a întâmplat şi de ce sunt în afara bisericii la această dată. Dacă nu aţi 
aflat încă, aveţi aici două opţiuni:

În primul rând, le puteţi pune o întrebare care le va da posibilitatea 
să înceapă să vă împărtăşească tot ce simt, fără a le sugera de unde să 
înceapă. Aceasta ar fi cea mai bună variantă. Întrebarea ar putea suna 
cam aşa: „V-ar deranja să ne spuneţi care a fost motivul pentru care nu 
aţi mai dorit să activaţi?”

Cealaltă opţiune poate fi folosită cu persoanele mai ezitante. Deoa-
rece se pot agăţa de ce le sugeraţi, este posibil să nu aflaţi sentimentele 
lor reale. Puteţi spune: „Bănuiesc că există o varietate de motive pentru 
care oamenii pleacă. Unii pot experimenta dezamăgire în viaţa lor, alţii 
sunt răniţi de un membru al bisericii sau de pastor şi alţii simt că biserica 
nu le preîntâmpină nevoile. Ce consideraţi că a avut cea mai mare influ-
enţă în decizia dumneavoastră? Aş dori cu adevărat să aflu.”

Ascultaţi cu atenţie. Puneţi întrebări. Nu vă arătaţi şocaţi de nimic din 
ceea ce spun. Arătaţi-vă aprecierea pentru onestitatea lor. Nu îi judecaţi 
nici pe ei, nici pe membrii bisericii. În loc de a condamna sau de a fi de 
acord cu acuzaţiile sau scuzele oferite, ascultaţi-i şi arătaţi-le înţelegere. 
Trebuie să menţineţi o poziţie neutră, deoarece nu ştiţi dacă ceea ce vă 
spun este sau nu adevărat. Puteţi folosi una dintre cele două fraze care 
s-au dovedit de ajutor pentru mulţi, ca răspuns la critică şi amărăciune. 
Spuneţi: „Îmi pare rău să aud asta” sau „Ce păcat!” În acest fel, nici nu 
judecaţi, nici nu apăraţi oamenii pe care îi critică. Aceasta vă va ajuta să 
stabiliţi o relaţie de prietenie cu cei care se simt răniţi, fără a putea afir-
mă că aveţi aceeaşi părere ca ei. 

În majoritatea cazurilor, cei care se află în afara bisericii şi cred încă 
în mesajul adventist, vor găsi scuze pentru acţiunile lor. Este posibil să 
nu vă spună de la prima vizită motivul pentru care au părăsit biserica. 
Dacă sunt plini de amărăciune sau simt că cineva din biserică i-a rănit, de 
obicei faptul de a vă cere iertare în numele bisericii sau a celor care i-au 
rănit îi ajută.

După ce şi-au deschis inimile pe deplin, puteţi spune: „Frate (soră), 
îmi pare rău să aud ce vi s-a întâmplat. Dacă aş fi fost şi eu tratat la fel 



147Capitolul 5  – Aducerea înapoi a celor care lipsesc 

de rău pe cât ne-aţi spus că aţi fost tratat, m-aş fi simţit probabil la fel 
de rău. Ca membru al Bisericii Adventiste, vreau să îmi cer iertare de la 
dumneavoastră pentru orice am făcut eu sau un alt membru şi pentru 
faptul de a vă fi produs o asemenea descurajare sau a vă fi făcut să vă 
simţiţi în acest fel. Vă rog să ne iertaţi! Vreţi să faceţi asta? Lucrul de care 
suntem siguri este că Dumnezeu vă iubeşte.”

Dacă îi ascultaţi şi nu faceţi afirmaţii defensive, veţi străpunge dinco-
lo de supărare şi veţi reuşi să îndepărtaţi mare parte din amărăciunea 
simţită.

 » Mărturie. Aveţi şansa să construiţi o legătură prin care puteţi 
împărtăşi acum mesajul veştii bune – dragoste, acceptare şi 
iertare. Nu le ţineţi predici şi nu le oferiţi sfaturi, ci daţi-le măr-
turie cu privire la relaţia pe care o aveţi cu Isus şi ce înseam-
nă El pentru dumneavoastră. Pentru a descrie incredibila Sa 
milă, minunata iertare şi puterea lui Isus de a schimba viaţa, 
puteţi folosi texte ca: Mica 7:18,19; Evrei 8:12 şi 1 Ioan 1:9. 
Încercaţi ca mărturia dumneavoastră să împlinească o nevoie 
pe care au exprimat-o. Arătaţi-le, împărtăşindu-le experienţa 
dumneavoastră, cum Hristos a fost răspunsul la o problemă 
asemănătoare cu care v-aţi confruntat. Spune-ţi cu umilinţă, 
nu cu mândrie, cum Dumnezeu v-a ajutat să rezolvaţi acea pro-
blemă. Acest lucru îi va încuraja să se apropie de acelaşi Mân-
tuitor, care v-a ajutat pe şi îi va ajuta şi pe ei să simtă o legătură 
cu dumneavoastră, identificându-se cu problema voastră şi cu 
rezolvarea găsită în Isus.

6. Acum avem două opţiuni.

De obicei, este nevoie de trei, patru vizite înainte de a merge mai 
departe în obţinerea unei decizii. Prima vizită este doar pentru a crea 
o legătură de prietenie. Cu toate acestea, puteţi avea uneori, la acest 
punct, prieteni care au încredere în dumneavoastră şi sunt gata să uite 
trecutul şi să meargă mai departe. Câteva persoane se întorc la biserică, 
chiar după prima vizită prietenoasă. Trebuie să decideţi. Nu fiţi temători, 
dar amintiţi-vă că de fiecare dată când cineva spune „Nu”, este mai uşor 
să o spună a doua oară. 
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Dacă în timpul vizitei, printr-o comunicare cu Cerul, simţiţi că răspund 
foarte pozitiv (dacă nu au clarificat acest lucru încă), puteţi spune: „Vă 
pot pune o întrebare personală? Încă mai credeţi că mesajul pe care îl 
învaţă biserica este mesajul lui Dumnezeu pentru această lume?” sau 
„Mai credeţi încă mesajul adventist?” Dacă răspunsul dat este „Da”, nu 
îi presaţi, dar continuaţi: „V-aţi gândit în ultima vreme să vă întoarceţi la 
biserică?”

7. Dacă spun „Da”, bucuraţi-vă împreună cu ei!
Înălţaţi o rugăciune de mulţumire. Mulţumiţi-le! Faceţi tot posibilul 

pentru a-i ajuta să devină membri puternici din nou. Oferiţi-vă să îi lu-
aţi cu dumneavoastră Sabatul următor şi invitaţi-i la acasă la voi pentru 
masa de prânz şi pentru părtăşia de Sabat. Trebuie să îi atrageţi spre 
citit, studiu, rugăciune şi mărturie (mai multe despre acestea, în cele ce 
urmează).

8. Ce ar trebui să faceţi dacă la sfârşitul primei vizite observaţi că nu 
sunt gata să se întoarcă la biserică?

Dacă doresc, faceţi o rugăciune de final şi încercaţi să stabiliţi o altă 
vizită.

Pentru ca oamenii să fie dispuşi să facă schimbări majore, trebuie să 
aibă o convingere deplină cu privire la adevărul biblic şi la voia lui Dum-
nezeu în ceea ce îi priveşte. Trebuie să aibă dorinţa să facă schimbările 
necesare pentru a fi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Această schim-
bare apare în urma convingerii şi transformării produse de Duhul Sfânt. 
Trebuie să îi ajutăm pe foştii membri să asculte glasul Duhului Sfânt. El 
lucrează prin Cuvânt, fie că este scris, fie că este prezentat prin mijloa-
cele media.

De aceea la sfârşitul primei vizite, lăsaţi-le o broşură, un material vi-
deo sau un DVD care le va vorbi inimilor lor din Cuvânt, în mod imperios. 
Spuneţi: „Ne-am bucurat mult de această vizită şi am vrea să vă mai vi-
zităm. Aveţi aici un/o ______care s-a dovedit o adevărată binecuvânta-
re pentru noi. Am vrea să v-o împrumutăm săptămâna aceasta şi să ne 
spuneţi ce impresie v-a creat. Mai avem una care ne-a plăcut şi care cred 
că vă va interesa mult şi pe care v-am putea-o da săptămâna viitoare. De 
obicei, sunteţi acasă la această oră? Minunat! Aşteptăm cu nerăbdare să 
ne vedem din nou săptămâna viitoare, la aceeaşi oră. Dumnezeu să vă 



149Capitolul 5  – Aducerea înapoi a celor care lipsesc 

binecuvânteze şi să vă ofere o săptămână minunată.” Rugaţi-vă pentru ei 
în fiecare zi şi reveniţi, după cum aţi promis.

În cea de-a doua vizită, continuaţi să îi ascultaţi. Reveniţi cu materi-
alul promis şi întrebaţi-i cum li s-a părut cel pe care li l-aţi lăsat data tre-
cută. Întrebaţi-i ce părere generală şi-au format şi puneţi întrebări-cheie 
specifice, care nu jignesc, ci vă ajută să îi conduceţi mai aproape de Dom-
nul. Dacă au terminat de citit/vizionat materialul, puteţi să îl luaţi înapoi.

Puteţi să citiţi făgăduinţe biblice care aduc speranţă, precum Psalmii 
32:1,8 şi 40:1,2. Fără îndoială că în timpul vizitei se vor ridica şi unele 
semne de întrebare. Spuneţi-le că aveţi ceva care v-a ajutat să găsiţi răs-
punsuri şi că li-l veţi aduce cu bucurie în ocazia următoare. Împrumutaţi-
le materialul promis săptămâna trecută şi stabiliţi ziua şi ora la care vă 
puteţi întâlni săptămâna următoare. Faceţi o rugăciune care să includă 
binecuvântările lui Dumnezeu pentru acea casă şi mulţumire pentru Cu-
vântul Său şi alinarea şi călăuzirea pe care le oferă.

În cea de-a treia vizită, aduceţi materialul pe care l-aţi promis, între-
baţi-i cum li s-a părut materialul pe care li l-aţi lăsat, discutaţi-l mai amă-
nunţit şi puneţi întrebări mai profunde. La această dată, aţi pus probabil 
bazele unei prietenii care vă va permite să îi invitaţi într-o seară la cină. 
Şi ar fi minunat să vă gândiţi cum îi puteţi implica deja într-un studiu 
biblic săptămânal, care cuprinde tot mesajul adventist. Acesta poate fi o 
recapitulare a ceea ce au studiat cu ani în urmă. Ceea ce i-a determinat 
cândva pe aceşti oameni să devină adventişti de ziua a şaptea îi va ajuta 
să le reînvie dorinţa de a-L vedea pe Domnul şi de a se pregăti pentru 
întoarcerea Sa ce va avea loc în curând. Le puteţi spune că v-au plăcut 
foarte mult o serie de noi studii şi să îi întrebaţi dacă doresc să le aduceţi 
săptămâna viitoare pentru a se uita peste primul studiu.

Acum că aţi creat o relaţie de prietenie şi este clar că aceştia avan-
sează, ar fi probabil o idee bună să le înapoiaţi materialul pe care li l-aţi 
oferit în prima săptămână. Dacă le-a plăcut, spuneţi-le că li-l oferiţi bucu-
ros ca un dar pe care ei îl pot oferi unui prieten, unui membru al familiei, 
unui coleg de la locul de muncă sau unui vecin. (Împrumutul ajută la asi-
gurarea folosirii.) Implicarea lor în a da mărturie este esenţială şi poate 
duce la creşterea grupei de studiu biblic din săptămâna viitoare.



150 Manualul Lucrării Personale

Ar fi excelent dacă aţi putea începe o serie săptămânală de studii bi-
blice personale, începând cu a patra întâlnire. În funcţie de atitudinea 
lor, i-aţi putea invita acum la o ocazie socială sau altă ocazie specială a 
bisericii. Vă puteţi oferi să mergeţi în casa lor pentru a începe Sabatul 
cu ei şi dacă observaţi că există convingerea de a se întoarce la biserică, 
oferiţi-vă să îi luaţi cu dumneavoastră sâmbătă dimineaţa la serviciile bi-
sericii şi apoi în casa dumneavoastră, pentru prânz. Dar nu insistaţi prea 
mult şi prea repede. Continuaţi să cereţi înţelepciunea lui Dumnezeu 
pentru a face apelul în momentul potrivit.

Deşi majoritatea foştilor membri afirmă că ei cred adevărul Bibliei, 
aceştia au nevoie de o trecere în revistă actualizată, mai ales dacă au 
lipsit mai mult timp. Potenţialul timpului săptămânal dedicat pentru stu-
diul biblic este imens. În acest cadru, le veţi putea reîmprospăta minţile 
pentru a înţelege marea nevoie de Isus şi, în timpul acestor întâlniri, veţi 
avea bucuria de a vă uni cu ei în rugăciunea de predare totală în mâinile 
lui Isus, ca Domn şi Mântuitor al lor. În momentul în care observaţi că 
aceştia manifestă din nou o iubire pentru El şi că Îl au ca prioritate în 
viaţa lor, veţi putea să îi ajutaţi să aibă o viaţă de devoţiune zilnică, lu-
cru esenţial pentru stabilitatea oricărui membru. Îi veţi putea ajuta, de 
asemenea, să le împărtăşească şi altora bucuria aflată în relaţia cu Isus.

Îi veţi conduce apoi în mod sistematic, pas cu pas, spre o înţelegere 
clară şi deplină a mesajului adventist, la sfârşitul fiecărui studiu, alătu-
rându-vă lor în luarea unei decizii. Mai târziu, când la biserică va avea loc 
o serie de evanghelizări care au ca scop secerişul şi mesajul pe care l-aţi 
studiat împreună va fi prezentat din nou, iar ei vor putea vedea imaginea 
completă a adevărului minunat a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îi va atrage 
şi mai aproape de luarea unei decizii ferme. Dumnezeu îi poate conştien-
tiza de nevoia de a se reboteza şi de a se reuni cu rămăşiţa poporului Său.

De îndată ce sunt pregătiţi, chiar înainte de a fi botezaţi, îi puteţi invi-
ta să se alăture grupei de la Şcoala de Sabat. Dacă grupa dumneavoastră 
este o grupă de acţiune a Şcolii de Sabat, cu 6-8 membri, este şi mai bine. 
Aceste grupe sunt obişnuite să ofere o atmosferă caldă şi de preocupare 
sinceră pentru cei ce lipsesc. Unul dintre motivele pentru care au fost 
formate este tocmai acela de a ajunge la membrii care lipsesc. Majorita-
tea grupelor de acţiune ale Şcolii de Sabat, în sesiunile lor de planificare 
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a evanghelizării personale, îşi stabilesc ca prioritate ajungerea la mem-
brii care lipsesc de la Şcoala de Sabat sau de la biserică. Din moment 
ce aceştia deja lucrează pentru a ajunge la foştii membri sau la cei care 
lipsesc, pot oferi cel mai sigur loc pentru stabilirea unei părtăşii cu cei 
care se întorc. Vom discuta mai târziu la grupe în legătură cu  prevenirea.

Dacă aceşti foşti membri se confruntă cu problema lucrului în Sabat 
sau alt tip de problemă, prezentaţi-le pe cineva din biserică care s-a con-
fruntat cu aceeaşi situaţie, şi care a reuşit să o depăşească prin harul lui 
Dumnezeu. Ajutaţi-i, de asemenea, să îşi facă alţi prieteni din biserică. 
Veţi beneficia de un avantaj extraordinar dacă veţi reuşi să îi ajutaţi să îşi 
facă şase, şapte prieteni apropiaţi, care îi vor trata cu amabilitate şi îi vor 
conduce cu blândeţe înapoi la Dumnezeu.

Atunci când participă la biserică, consolidaţi-le decizia de a participa, 
făcându-le cunoscut că multe persoane se bucură foarte mult că au reve-
nit. Încurajaţi-i personal pe oamenii care îi cunosc să îi sune şi să îşi arate 
bucuria de a-i vedea din nou.

Perseveraţi rugându-vă şi veţi reuşi. Într-o bună zi, când vă veţi plim-
ba pe străzile de aur din ceruri, vă veţi întâlni cu un fost membru, care, 
cu lacrimi în ochi şi bucurie în glas vă va spune: „Îţi mulţumesc pentru vi-
zită. Îţi mulţumesc pentru preocuparea ta. Îţi mulţumesc pentru efortul 
susţinut. Sunt aici datorită ţie.” Aceasta va fi cea mai minunată răsplată 
pe care o puteţi dori.

Alte idei pentru restabilirea legăturii cu cei care lipsesc
 ¾ Trimiteţi o scrisoare în care să manifestaţi căldură şi preocupare!
 ¾ Daţi-le telefon!
 ¾ Trimiteţi-le buletinele informative ale bisericii şi studiile trimestri-

ale ale Şcolii de Sabat!
 ¾ Trimiteţi-le abonamente la publicaţiile bisericii şi la revistele de 

evanghelizare.
 ¾ Anunţaţi-i şi invitaţi-i prin telefon sau prin scrisori la ocaziile speci-

ale şi oferiţi-le informaţii cu privire la noutăţile din biserică.
 ¾ Oferiţi evenimente şi programe speciale, ca:

 » Program muzical de Crăciun;
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 » Invitarea unui solist sau a unei formaţii muzicale;
 » Un Sabat al întoarcerii acasă.

Pentru Sabatul întoarcerii acasă, asiguraţi-vă că cei care întâmpină 
oaspeţii sunt bine pregătiţi. Alcătuiţi un program foarte special, 
incluzând şi o cină. Părtăşia socială este adesea punctul central 
pentru a-i invita pe foştii membri adventişti să se întoarcă în bi-
serică. Mulţi dintre cei care se simt incomod să se întoarcă la ser-
viciile formale ale bisericii vor participa la evenimentele sociale.

 » Ţineţi seminare de sănătate sau de familie!
 » Formaţi grupe mici, care să se întâlnească în timpul săptămâ-

nii. O comunitate care are un ciclu continuu de grupe de slujire 
mici oferă multe oportunităţi de întoarcere a foştilor membri. 
Aceste grupe mici, care manifestă preocupare, stabilesc o re-
ţea de prietenie şi de relaţii, unde oamenii îşi exprimă deschis 
cererile de rugăciune, nevoile inimii şi dorinţele spirituale. Ca 
atare, aceste grupe mici oferă ocazia fiecărei persoane care 
participă să îşi dezvolte simţământul apartenenţei şi pot fi uşor 
încurajaţi pentru a se întoarce în biserică.

Prevenirea
Dacă aţi avea o găleată din care s-ar scurge lichidul, ce aţi face? Con-

tinuaţi să turnaţi mai multă apă în ea sau astupaţi mai întâi găurile? De 
multe ori, continuăm să turnăm în biserică prin evanghelizări, dar negli-
jăm să astupăm găurile mai întâi. Aveţi aici opt metode prin care puteţi 
astupa găurile:

 ¾ Unul dintre motivele principale pentru care grupele de acţiune ale 
Şcolii de Sabat au fost înfiinţate peste tot în lume, a fost acela de 
a purta de grijă în primul rând membrilor care lipsesc. Conducă-
torul grupei de şase-opt persoane alocă primele cinci minute din 
ora dedicată grupei pentru a ura bun venit tuturor şi pentru a se 
preocupa de cei care lipsesc. În grupele mari, rareori se întâmplă 
ca instructorul să remarce cine lipseşte. Pot lipsi chiar un an înain-
te ca cineva să remarce. Dar când sunt doar şase-opt persoane la 
grupă, este foarte uşor să vezi cine lipseşte. De fapt, într-un grup 
aşa de mic, persoanei care lipseşte chiar i se simte lipsa. Încă din 
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prima clipă se va simţi lipsa contribuţiei sale la discuţiile interac-
tive referitoare la evanghelizare şi studiul lecţiei. Şi se va acţiona 
imediat pentru a schimba acea situaţie neplăcută. Va fi aranjată 
o vizită imediat – nu şase luni mai târziu, când pasiunea pentru 
Şcoala de Sabat a dispărut.

De obicei, secretarul grupei va da o felicitare din mână în mână 
şi fiecare membru va scrie un scurt mesaj de încurajare, spunân-
du-i cât de mult i-a fost simţită lipsa. Liderul grupei de discuţii va 
întreba cine doreşte să ia felicitarea şi să sune sau să viziteze per-
soana care a lipsit în acea după-amiază sau pe parcursul săptămâ-
nii. Acest lucru chiar funcţionează. Şi este mult mai uşor decât să 
alergi după oameni care şi-au pierdut interesul. Cu siguranţă că 
prima dorinţă a lui Dumnezeu pentru noi este să lucrăm împreu-
nă pentru a-i păstra pe membrii, astfel încât să nu fie nevoie să-i 
aducem înapoi.

 ¾ Toţi membrii noi ar trebui să fie mai adânc înrădăcinaţi în mesa-
jul adevărului prin studiul Bibliei şi prin binecuvântările care apar 
natural, ca rezultat al împărtăşirii lui Isus cu alţii. Ar trebui ajutaţi 
pentru a stabili o relaţie personală cu Hristos şi ar trebui instruiţi 
pentru a-L împărtăşi pe Hristos, astfel încât nimic să nu îi poată 
separa de familia Sa.

 ¾ Oferiţi şi alte servicii care să împlinească nevoile simţite de mem-
bri. Adesea, membrii care lipsesc, afirmă că biserica nu le împli-
neşte nevoile. Aţi putea face un sondaj pentru a ajuta la identifica-
rea nevoilor. Organizaţi ţinerea unor seminare de către specialişti, 
având ca subiecte aceste nevoi. Stabiliţi întâlnirile la ore potrivite 
pentru cei care simt aceste nevoi, astfel încât să poată participa. 
Puteţi extinde beneficiile aduse de aceste seminare prin organi-
zarea unor grupe mici care să continue discutarea acelor subiecte 
relevante, pe o perioadă mai lungă.

 ¾ Transformaţi biserica într-o părtăşie plină de iubire. Principiile 
care stau la baza formării unei familii a bisericii sunt aceleaşi care 
stau la baza ţinerii împreună a unei familii sau a unui mariaj – vor-
biţi cu blândeţe, învăţaţi să spuneţi „Îmi pare rău!” Toată lumea ar 
trebui să aibă grijă de cei răniţi şi să îi încurajeze.



154 Manualul Lucrării Personale

 ¾ Diaconii de la uşă ar trebui să îi facă pe toţi să se simtă bine-veniţi 
şi apreciaţi. Faceţi regula de aur a bisericii ca toţi cei care vin să 
fie întâmpinaţi de persoane zâmbitoare. Pastorul şi ceilalţi condu-
cători ai bisericii ar trebui să ia parte la acest comitet de primire, 
ori de câte ori este posibil. Întrebaţi-i cum a decurs săptămâna şi 
interesaţi-vă de membrii familiei lor. Faceţi-i pe toţi să simtă că fac 
parte din familie.

 ¾ Observaţi cine este prezent şi vizitaţi-i rapid pe cei care nu sunt. 
Din nou trebuie să reamintim că, pentru acest scop, grupele de 
acţiune ale Şcolii de Sabat sunt excelente. Există totuşi persoane 
care fac parte din altă secţiune a Şcolii de Sabat şi care, din motive 
de sănătate sau din altele, nu pot să participe la Şcoala de Sabat. 
Ţine-ţi un registru al prezenţei. Când cineva lipseşte în acel Sabat, 
trimiteţi-i un mesaj în acea seară. Dacă lipsesc în două Sabate, 
mergeţi să-i vizitaţi. Astupaţi găurile imediat.

 ¾ Organizaţi şi instruiţi o echipă de vizitare. Mare parte a acestui ca-
pitol a subliniat necesitatea vizitării, deoarece aceasta este cheia. 
Ceea ce reproşează majoritatea foştilor membri este: „Cum poate 
biserica afirma că îi pasă de mine dacă nu am fost vizitat de ni-
meni timp de 10 ani? Nu mă puteţi iubi dacă nu mă cunoaşteţi.” 
Uneori, echipele de vizitare întâlnesc foşti membri care nu au fost 
vizitaţi de nimeni în cei 20 de ani de când au părăsit biserica. Pre-
dicile, seminarele, articolele şi cărţile despre misiune şi purtare de 
grijă nu vor lua locul simplei observări a celor ce sunt prezenţi şi a 
vizitării lor atunci când nu sunt. 

 ¾ Cel puţin, revizuiţi registrul de membri la fiecare şase luni şi vedeţi 
cine lipseşte. Fiecare comitet al bisericii ar trebui să descopere 
care membri nu participă şi să desemneze cele mai indicate per-
soane care îi pot încuraja şi să îi viziteze.

Acceptarea foştilor membri care au greşit
Uneori, biserica întâmpină dificultăţi în iertarea şi acceptarea foştilor 

membri care au greşit. Nimic nu poate aduce o mai mare bucurie comu-
nităţii decât să procedeze în acelaşi mod în care ar fi procedat Isus: să 
ierte şi să uite greşelile lor şi să-i accepte înapoi într-o părtăşie plină de 
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iubire, indiferent de ceea ce au făcut. În concluzie, aveţi aici o poveste 
care vă va ajuta, prezentată de Mark Finley – evanghelist la nivel mondial 
şi conducător de biserică: 

„Iertaţi după cum şi voi aţi fost iertaţi.” 

O stare de tensiune a umplut încăperea! Prezbiterii bisericii aveau 
sentimente puternice legate de acest punct de discuţie. Jacquie a cres-
cut ca membră a bisericii. Douăzeci de ani mai târziu, ea a comis adulter, 
şi-a părăsit soţul şi s-a căsătorit cu un alt bărbat. Acum dorea să fie rebo-
tezată. Prezentându-se în faţa comitetului bisericii, şi-a exprimat, suspi-
nând, regretul şi a cerut să fie iertată.

A urmat o tăcere de gheaţă. Nimeni nu a spus nimic. Ştiau prea multe 
despre ea. Înţelegeau prea bine suferinţa pe care a produs-o bisericii. Îi 
rănise pe atâţia. Ea stătea într-o parte a camerei, iar comitetul în cealal-
tă. Prăpastia dintre ei părea aproape imposibil de trecut.

Am ştiut că trebuie să iau cuvântul. Cuvintele mele au fost spuse cu 
blândeţe, dar ferm. „A suferit destul. Haideţi să nu-i mai provocăm altă 
suferinţă. Sfatul pe care ni-l dă Pavel este: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu 
alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi 
în Hristos” (Efeseni 4:32). Dacă Dumnezeu, în desăvârşirea Sa, ne poate 
accepta şi ierta pe noi, atunci şi noi o putem ierta pe Jacquie.”

Cu buze tremurânde şi cu glas slab, ea a spus: „Ştiu că am greşit. Timp 
de ani de zile m-am simţit vinovată. Uneori, simţământul acesta de vino-
văţie aproape mă înnebunea. Vă rog, acceptaţi-mă!”

Am observat că în ochii primului prezbiter a apărut o lacrimă. Apoi 
am realizat că majoritatea membrilor comitetului bisericii plângeau. Cu-
rând, toţi au răspuns la unison: „Desigur, desigur că te vom accepta.” 
Încăperea a fost umplută de căldură, dragoste şi bucurie. Membrii co-
mitetului au reasigurat-o pe Jacquie de dragostea lor. Unii dintre ei au 
îmbrăţişat-o. Alţii i-au strâns mâna cu o căldură a părtăşiei creştine. 

Am rămas mai în spate, recunoscând din nou în tăcere că biserica 
noastră a atins apogeul menirii sale în acel moment. Aici se afla în acţi-
une dragostea lui Dumnezeu. Aici se afla Calvarul, demonstrat în familia 
lui Dumnezeu.”13
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LUCRAREA ÎN GRUPE MICI

Introducere
E timpul ca Isus să vină şi totuşi mai avem de împlinit o mare lucrare. 

Avem de îndeplinit planuri mari. O metodă prin care pot fi îndeplinite 
aceste planuri mari şi prin care această mare lucrare poate fi realizată 
este aceea a grupelor mici. Posibilităţile de creştere a bisericii prin in-
termediul grupelor mici, bine organizate, care Îl au în centru pe Hristos 
şi care sunt conduse de Duhul Sfânt, sunt nelimitate. Pentru a avea o 
viziune cuprinzătoare şi a îndeplini planuri mari, biserica are nevoie să 
organizeze grupe mici.

În introducere, vom prezenta pe scurt fundamentele biblice adven-
tiste şi de dată mai recentă ale grupelor mici şi apoi vom prezenta meto-
dele de organizare şi de punere a lor în aplicare pentru obţinerea celor 
mai bune rezultate.

Fundamentele biblice, adventiste şi recente ale grupe-
lor mici

Istoria biblică şi experienţa bisericii ne confirmă deopotrivă faptul că 
încă de la începutul istoriei lumii şi până astăzi, grupele mici de un tip sau 
altul au făcut parte din planul divin pentru familia omenească.

 ¾ Celula familiei a fost prima şi cea mai importantă grupă mică adu-
să la existenţă de Dumnezeu. Deşi multe familii contemporane se 
află foarte departe de idealul Său, din cauza păcatului, familia ră-
mâne coloana vertebrală a societăţii umane.

 ¾ După exodul poporului Israel, Dumnezeu a aprobat sugestia lui 
Ietro ca Moise să împartă naţiunea lui Israel (alcătuită probabil 
din cel puţin 2 milioane de oameni) în grupe de câte 10 persoane 
pentru a-şi uşura activitatea şi, mai mult, pentru ca Dumnezeu să 
devină mai accesibil pentru popor (observaţi în mod special ver-
setul 23 din Exodul 18).
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 ¾ Deşi Isus a avut mulţi ucenici, El a investit o mare parte din timp şi 
energie pentru dezvoltarea grupei Lui mici formate din douăspre-
zece persoane (Marcu 3:13-15; Luca 6:12,13). El i-a învăţat să fie 
dependenţi cu totul de El şi unul de altul.

Această organizare a fost cu siguranţă un mijloc excelent de instrui-
re intensivă şi de dezvoltare personală pentru ucenici. Ea a servit drept 
model pentru biserica viitoare în care ucenicii aveau să fie conducători. 
Şi, la momentul acela, a constituit un mijloc de susţinere şi încurajare 
reciprocă pentru ucenici şi pentru Isus Însuşi. El era acolo atunci când ei 
aveau nevoie de El şi, chiar dacă uneori L-au dezamăgit, ucenicii erau de 
obicei acolo atunci când El avea nevoie de ei. El era recunoscător pentru 
lucrul acesta (Luca 22:28).

 ¾ Biserica din Noul Testament era o grupă mică. Printre motivele 
pentru care credincioşii se întâlneau în casele lor se numără şi 
acelea că relaţiile strânse dintre primii ucenici ai lui Hristos pu-
teau fi susţinute numai prin grupe mici şi că animozitatea iudeilor 
îi împiedica să se întâlnească regulat în locurile publice. Existau 
ocazii în care se întâlneau cu toţii, în număr mare, ori de câte ori 
puteau, însă esenţa şi geniul bisericii apostolice a fost constituirea 
acestei reţele de grupe mici în care era cuprins fiecare. Grupele 
mici au jucat un rol important în creşterea numerică uimitoare 
a bisericii după Cincizecime, de la 120 la peste 10.000 de credin-
cioşi în numai câteva luni, şi în formarea părtăşiei ei unice (Faptele 
1:15; 4:4; 5:42 etc.).

Decretul de condamnare al creştinismului dat de Nero, în anul 64 
d.Hr., i-a pus pe creştini în imposibilitatea de construire a vreunui loc 
de întâlnire care să poată purta numele de biserică, fiindcă adunările 
creştine erau interzise. În ciuda acestui lucru, biserica nu numai că a su-
pravieţuit, ci s-a şi dezvoltat pe tot cuprinsul Imperiului Roman, fără să 
deţină locaşuri de cult pe o perioadă de 250 de ani, până în vremea lui 
Constantin.

 ¾ Declinul spiritual al bisericii, care a urmat după perioada apostoli-
că şi care a dus la o apostazie aproape totală, s-a datorat în parte 
schimbărilor de structură care s-au produs simultan cu schimbări-
le de doctrină. Împăratul Constantin este autorul primei legi civile 
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privitoare la păzirea duminicii; totodată, el a ridicat câteva dintre 
primele locaşuri de cult din Imperiul Roman. Deşi Noul Testament 
susţinea că Dumnezeu locuia în inimile poporului Său şi în mijlocul 
lor, nu în clădiri, bazilicile lui erau nişte locuri sfinte menite a fi 
folosite numai în scopuri religioase; de asemenea, au fost numiţi 
clerici care să slujească în ele. S-a dezvoltat astfel un curent, având 
drept consecinţă inevitabilă aceea că locaşurile au luat locul ca-
selor, devenind treptat centrul vieţii religioase. În acelaşi timp, el 
a contribuit la apariţia distincţiei nescripturistice dintre clerici şi 
laici, care se păstrează până în zilele noastre. De atunci înainte, 
viaţa bisericii gravitează în mare măsură în jurul locaşurilor şi nu al 
oamenilor, iar slujirea pastorală este considerată a fi responsabili-
tatea preoţilor şi a pastorilor, nu a fiecărui creştin.

 ¾ Încă din vremea bisericii primare, grupele mici au avut un rol im-
portant în acţiunile de reformare şi redeşteptare. Aproape toate 
redeşteptările majore produse în Biserica Creştină au fost asociate 
cu revenirea la înfiinţarea (de obicei, în case particulare) de multe 
grupe mici pentru studiu biblic, rugăciune şi discuţii pe teme spi-
rituale.

 ¾ Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a pornit cu un accent puter-
nic pe grupele mici, în parte datorită rădăcinilor ei metodiste şi 
datorită sfatului inspirat al lui Ellen White. De exemplu, în timpul 
vizitei ei în Australia, a avut loc o redeşteptare creştină majoră în 
Melbourne, în apogeul căreia funcţionau 2.000 de grupe mici, în 
mai multe case din tot oraşul. Ulterior ea scria: „Formarea de gru-
pe mici ca bază a efortului creştin mi-a fost arătată de Acela care 
nu poate greşi.”1

 ¾ Mii de comunităţi creştine din toată lumea au cunoscut o creşte-
re numerică şi spirituală remarcabilă în ultimii ani. Aproape fără 
excepţie, grupele mici au avut şi continuă să aibă un rol foarte 
semnificativ în aceste comunităţi.

 ¾ În ţări precum China, unde biserica este persecutată şi ameninţată 
cu dispariţia, ea nu numai că a supravieţuit, ci s-a dezvoltat prin 
lucrarea grupelor mici, în pofida lipsei de conducători cu pregătire 
pastorală.
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 ¾ Aşadar, este clar că grupele mici au făcut dintotdeauna parte din 
planul lui Dumnezeu pentru bărbaţi şi pentru femei.

Pe măsura descoperirii Planului de Mântuire de-a lungul veacuri-
lor istoriei omeneşti, trei evenimente se evidenţiază între celelalte, din 
punctul de vedere al importanţei. Acestea sunt: Exodul, Prima Venire 
şi a Doua Venire. În fiecare dintre aceste ocazii – înfiinţarea naţiunii lui 
Israel, înfiinţarea Bisericii Creştine şi strângerea şi pregătirea poporului 
lui Dumnezeu înainte de stabilirea finală a Împărăţiei lui Dumnezeu – 
observăm că grupele mici au fost şi sunt rânduite de Dumnezeu ca să 
îndeplinească un rol semnificativ.

Avem privilegiul şi responsabilitatea de a trăi chiar înainte de îm-
plinirea celui de-al treilea şi ultim mare eveniment. Pe măsură ce ziua 
Domnului se apropie, ne putem aştepta ca Duhul Sfânt să conducă bise-
rica spre creşterea numerică şi spirituală la care am visat şi pentru care 
ne-am rugat. Grupele mici, sub călăuzirea lui Dumnezeu, vor contribui 
probabil mai mult decât orice altceva la pregătirea noastră pentru acea 
experienţă şi la menţinerea unităţii noastre până la venirea zilei Dom-
nului. Ce alt motiv mai bun ar putea exista decât acela de a a-L ruga pe 
Dumnezeu să ne ajute să vedem grupele mici aşa cum le vede El, să ne 
îndrume în organizarea lor şi să ne ajute să le întrebuinţăm la maximum?

Ce sunt grupele mici?
„Şi în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi 

să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.” (Faptele 5:42)
O grupă mică reprezintă întrunirea deliberată, directă, regulată a trei 

până la douăsprezece persoane, în vederea dezvoltării relaţiilor dintre ei, 
a întâmpinării nevoilor membrilor grupei, a creşterii spirituale, a conce-
perii de planuri şi a slujirii misionare comune pentru a-i ajuta pe alţii să-L 
accepte pe Isus ca Domn şi Mântuitor al lor. Membrii grupei se sprijină 
unii pe alţii ca să crească în relaţia lor cu Dumnezeu, în relaţia lor unii cu 
alţii şi în lucrarea de împărtăşire a veştii bune.

Grupele mici cele mai bune sunt cele care, prin definiţie,
 ¾ fac parte integrantă din viaţa şi structura bisericii,
 ¾ urmăresc creşterea şi
 ¾ funcţionează pe baza relaţiilor dintre membrii lor.
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Grupele mici fac parte integrantă din viaţa şi structura bisericii. Nu 
e posibil ca bisericile doar „să încerce” grupele mici. Succesul acestui tip 
de abordare nu poate fi de durată. El nu poate funcţiona. Grupele mici 
nu pot fi doar o opţiune. Pentru a avea succes, ele nu pot constitui doar 
un alt program al bisericii; ele trebuie să devină unitatea structurală de 
bază a bisericii însăşi. În vremea Noului Testament, grupele mici erau 
pentru biserică ceea ce sunt celulele pentru organismul uman. După 
cum organismul uman îşi îndeplineşte toate funcţiile la nivelul celulei şi 
creşte doar în măsura în care celulele cresc, tot la fel biserica îşi aduce 
la îndeplinire planurile în mare măsură prin grupele mici şi creşte odată 
cu ele. Biserica eficientă care organizează grupe mici ar trebui să poarte 
denumirea de „biserica grupelor mici”.

Noi spunem că „mergem la biserică” şi mulţi cred că biserica este o 
organizaţie. Este adevărat că locaşurile de închinare şi instituţiile bisericii 
îşi au locul lor, însă, de fapt, OAMENII formează biserica. Cuvântul folosit 
în Noul Testament pentru „biserică” – ekklesia – este utilizat cu referire 
la cei care au fost „chemaţi” de Dumnezeu, care alcătuiesc împreună o 
comunitate, pe baza relaţiei lor comune cu Isus. Aceste comunităţi de 
oameni „chemaţi” erau, în vremea Noului Testament, mici – atât de mici 
încât se puteau întâlni acasă la unul dintre ei ca să se închine, să ia masa 
împreună, să înveţe şi să slujească. Biblia aminteşte de câteva ori de „bi-
serica din casa lui …” (Romani 16:5; 1 Corinteni 16:19; Filimon 2; Colo-
seni 4:15). Aşadar, o grupă mică integrală este în fapt o minibiserică, o 
ekklesia, care funcţionează în toate domeniile fundamentale ale creşterii 
şi slujirii ca orice biserică.

Deşi grupa se întruneşte să studieze Biblia, studiul biblic este un mij-
loc pentru clădirea relaţiilor dintre participanţi şi a relaţiei lor cu Isus. El 
a promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei oameni în Numele Său, 
va fi prezent şi El. Grupele mici se întâlnesc din dorinţa de a cunoaşte 
împreună prezenţa Sa, pentru ca să le poată împărtăşi altora binecuvân-
tările primite prin părtăşie şi din Cuvânt. Grupa mică este ocazia în care 
membrii ei au părtăşie, cu scopul de a creşte în asemănarea cu Hristos, 
de a-şi manifesta dragostea unii faţă de alţii şi de a contribui la lucrarea 
bisericii spre slava lui Dumnezeu şi pentru a face ucenici din toate nea-
murile. După cum spunea Ellen G. White, „Acela care nu poate greşi” i-a 
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arătat că „formarea de grupe mici” ar trebui să fie „BAZA efortului creştin”. 
Cercetările moderne arată cât de adevărată este această îndrumare inspi-
rată. Grupele mici de succes se concentrează pe relaţii şi pe misiune.

Porunca „să vă iubiţi unii pe alţii”. Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să 
se iubească unii pe alţii cum i-a iubit El (Ioan 13:34). El a declarat că dra-
gostea lor unii faţă de alţii îi va convinge pe ceilalţi că ei erau ucenicii Săi 
adevăraţi. Iată câteva îndrumări privitoare la relaţiile dintre ucenici (care 
vor avea ca rezultat misiunea) care, probabil, că pot fi aplicate în cadrul 
unei grupe mici mai bine decât în altă parte, întrucât ele au fost adresate 
pentru prima dată grupelor mici de creştini din care era alcătuită biserica 
Noului Testament:

„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească!” (Romani 12:10)

„În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” (Romani 12:10)

„Primiţi-vă unii pe alţii!” (Romani 15:7)

„Să vă sfătuiţi unii pe alţii!” (Romani 15:14)

„Slujiţi-vă unii altora în dragoste!” (Galateni 5:13)

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora!” (Galateni 6:2)

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste!” (Efeseni 4:2)

„Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul!” (Efeseni 4:32)

„Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos!” (Efeseni 5:21)

„Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii!” (Coloseni 3:16)

„Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte!” (1 Tesaloniceni 4:18)

„Întăriţi-vă unii pe alţii!” (1 Tesaloniceni 5:11)

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele!” (Iacov 5:16)

„Rugaţi-vă unii pentru alţii!” (Iacov 5:16)

Iată ce poate face Dumnezeu printr-o grupă mică, model care a ur-
mat îndrumările biblice şi care lucrează împreună în dragoste, pentru a 
sluji nevoilor unui membru al grupei:

Scăpată de povară după douăzeci de ani

Sarai (pseudonim) lucra ca medic şi era mamă a doi copii mici. Într-o 
zi, pastorul adventist din zonă a fost contactat de fratele ei, care era 
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membru al bisericii, dar locuia în alt oraş. El l-a rugat să o sune când 
poate şi să o invite la biserică. El a sunat-o, ea a acceptat invitaţia şi a 
început să vină regulat la biserică.

În perioada aceea, biserica încerca să demareze lucrarea cu gru-
pele mici. Sarai s-a alăturat unei grupe mici pentru părtăşie, studiu 
biblic şi rugăciune. Îi plăcea studiul biblic, dar ceea ce a impresionat-
o cel mai mult a fost faptul că membrii grupei vorbeau foarte des-
chis despre experienţele lor. Ea se simţea în siguranţă în mijlocul lor. 
Oamenii puteau să fie ei înşişi, pe măsură ce-şi împărtăşeau nevoile 
şi temerile (dar şi bucuriile), primeau încurajare şi erau întăriţi prin 
rugăciunile şi dragostea celorlalţi membri. Era ca şi cum Dumnezeu 
Însuşi i-ar fi îmbărbătat când se întâlneau unii cu alţii.

Într-o seară de luni, Sarai a venit la întâlnire cu inima împovăra-
tă. Nu îşi propusese să vorbească acolo despre necazurile ei, dar, pe 
măsură ce studiau şi discutau despre o relatare biblică, ea a simţit 
că se regăsea în acea relatare. Atunci, a început să spună ce îi apăsa 
sufletul. Era o povară pe care o purta de douăzeci de ani. Nu mai vor-
bise cu nimeni despre aceasta, nici măcar cu soţul ei, fiindcă el nu era 
creştin şi n-ar fi înţeles-o. Chiar în timp ce vorbea, şi-a simţit sufletul 
uşurat. Nu şi-a putut stăpâni lacrimile de bucurie. Datorită acelei în-
tâlniri, ea a reuşit să lase trecutul în urmă şi să înceapă o viaţă nouă. 
După câteva luni, a primit botezul.

Organizarea grupelor mici
1. Rugaţi-vă la fiecare etapă a procesului de organizare. Lucrarea 

în grupe mici poate face parte din planul lui Dumnezeu pentru biserica 
voastră, dar veţi avea nevoie de multă înţelepciune, răbdare şi energie 
pentru a o face să funcţioneze. Este nevoie de rugăciune, în special în 
selectarea liderilor de grupe şi în formarea echipelor de lideri. Echipele 
de lideri vor avea nevoie de călăuzirea divină pe măsură ce îi vor invita 
pe membrii bisericii să formeze grupele de bază; fiecare grupă de bază 
va avea nevoie să se roage ca Dumnezeu să îi descopere voia Sa în mod 
clar şi totodată să îi descopere ce persoane să invite la activităţile grupei.

2. Identificaţi nevoile specifice pe care grupele mici le pot împlini. 
Ca parte a acestui proces, ajutaţi-i pe membrii bisericii să analizeze viaţa 
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bisericii, în cele patru aspecte principale ale activităţii ei: instruirea, în-
chinarea, comunitatea şi misiunea. Biserica trebuie să ştie ce activităţi 
poate îndeplini bine şi ce activităţi nu poate îndeplini bine (sau deloc). 
Bisericile cu vechime ar trebui provocate să îşi redefinească misiunea şi 
obiectivele în termeni realişti şi specifici.

Patru întrebări principale pentru identificarea misiunii şi obiectivelor:

 ¾ „Cum a venit la existenţă biserica noastră?” – Cum a fost înfiinţată 
biserica noastră şi ce anume s-a realizat până acum?

 ¾ „Unde ne aflăm?” – Ce fel de biserică suntem? Cât de bine ne cu-
noaştem unii pe alţii? Cu ce ne ocupăm? Ne place starea actuală?

 ¾ „Încotro ne îndreptăm?” – Ce ne dorim să realizăm în următorii 
trei/cinci/zece ani? Care sunt metodele cele mai bune pentru a 
realiza lucruri?

 ¾ „Cum vom reuşi să trecem de la starea actuală la starea în care 
ne dorim să fim?” – Ce schimbări trebuie să facem? Ce trebuie să 
facem pentru a transforma viziunea în realitate? Prin identificarea 
punctelor slabe şi a nevoilor şi prin recunoaşterea provocărilor şi 
obiectivelor specifice, membrii vor înţelege mai bine că grupele 
mici vor ajuta biserica să fie ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la ea.

3. Obţineţi aprobarea bisericii. Biserica trebuie să aibă ocazia de a 
discuta şi a aproba planul de implementare a lucrării în grupe mici. S-ar 
putea ca aceasta să dureze puţin pentru ca planul să fie prezentat ofici-
al înaintea diferitelor comitete (Lucrarea Personală, tineret, echipa de 
prezbiteri, comitetul bisericii, adunarea administrativă etc.) şi neoficial, 
în cadrul altor întâlniri. Nimeni nu trebuie să înceapă lucrarea în grupe 
mici pe ascuns, fără să aducă lucrul acesta la cunoştinţa bisericii şi a pas-
torului.

4. Ajutaţi-i pe ceilalţi să se lase cuceriţi de această viziune. Dacă 
biserica doreşte să ia decizii inteligente şi pozitive privitoare la grupele 
mici, atunci ea are nevoie să ştie ce sunt grupele mici şi să aibă ocazia de 
a vedea cum funcţionează.

 ¾ Aranjaţi ca grupele Şcolii de Sabat să funcţioneze ocazional pe 
principiul grupelor mici sau să utilizeze planul simplu pentru gru-
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pele de acţiune ale Şcolii de Sabat. (A fost pus la dispoziţie un ma-
terial despre metodele de utilizare a acestui plan de evanghelizare 
foarte uşor de aplicat şi plin de succes.) Chiar dacă numai câteva 
grupe urmează acest plan, pe măsură ce membrii încep să-şi îm-
părtăşească binecuvântările cu ceilalţi membri ai bisericii, şi alţii 
vor dori să se alăture grupelor mici.

 ¾ Introduceţi în şedinţele de comitet şi în alte comitete activităţi de 
tipul celor practicate în grupele mici, precum studiul biblic, rugă-
ciunea şi discuţiile deschise.

 ¾ Aranjaţi ca sporadic să se ţină predici pe teme înrudite lucrării în 
grupe mici (de exemplu: o serie de predici despre biserica primară 
şi despre cartea Faptele apostolilor).

 ¾ Invitaţi persoane, care au fost binecuvântate prin participarea la 
grupe mici, să vină în faţă şi să-şi povestească experienţele.

 ¾ Includeţi în buletinul bisericii câteva note informative despre lu-
crarea în grupe mici şi prezentaţi aceste informaţii şi la avizierul 
bisericii.

 ¾ Organizaţi un atelier al grupelor mici.

5. Formarea grupelor să se facă în mod înţelept. Grupele mici nu vor 
funcţiona în cazul în care conducătorii bisericii vor împărţi biserica în gru-
pe şi vor afişa la avizier listele cu membrii lor. Când a organizat mişcarea 
revoluţionară a bisericii Sale, Isus Însuşi:

 ¾ a început cu trei sau patru persoane inovatoare (care au rămas în 
cercul Său de prieteni apropiaţi pe tot parcursul lucrării Sale);

 ¾ a adunat un număr de doisprezece lideri (grupa Lui mică);
 ¾ a adăugat o reţea de suport alcătuită din şaptezeci de persoane;
 ¾ a format o comunitate de 120 de credincioşi, care apoi
 ¾ a crescut până la câteva mii de persoane după Cincizecime.

Procesul acesta a durat peste trei ani. Biserica ar face bine să urme-
ze exemplul Său, pornind de la câteva persoane-cheie care împărtăşesc 
această viziune.

Există în fiecare biserică anumiţi lideri de opinie (slujbaşi ai bisericii 
sau nu) fără de care procesul de schimbare s-ar putea să dureze mai mult 
sau să se producă mai greu.
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6. Formaţi un comitet special pentru organizarea grupelor mici. 
Acest comitet va superviza întregul proces de demarare şi dezvoltare a 
lucrării în grupe mici la nivel local. Sunt suficiente între trei şi cinci per-
soane creative, vizionare. Ideal ar fi ca pastorul să aibă rolul de coor-
donator general al acestei lucrări, iar ceilalţi pot fi dintre conducătorii 
bisericii (prezbiteri, liderul Lucrării Personale, liderul de Tineret etc.) şi/
sau dintre membrii doritori şi talentaţi ai bisericii.

7. Redactaţi o declaraţie de misiune. Fiecare grupă în parte ar trebui 
să ştie clar ce îşi propune să facă şi, în plus, este important ca liderii gru-
pelor mici, împreună cu comitetul special de organizare, să pregăteas-
că o declaraţie de misiune a grupelor mici din biserica locală, declaraţie 
care să servească drept cadru general pe viitor.

8. Formaţi echipe de lideri ai grupelor mici. Procesul de selecţie nu 
ar trebui să intre în responsabilitatea comitetului de numiri, ci în respon-
sabilitatea comitetului special de organizare care are la dispoziţie două 
variante:

 ¾ selectarea liderilor, a asistenţilor liderilor şi a gazdelor fiecărei 
echipe şi

 ¾ doar selectarea liderilor; liderii la rândul lor vor alege singuri din 
ce echipă de lideri vor face parte.

După parcurgerea câtorva dintre paşii enumeraţi mai devreme, sarci-
na aceasta nu ar trebui să mai fie dificilă. Dar nu uitaţi că alegerea lor şi 
punerea lor deoparte pentru lucrarea lor specială trebuie aduse la înde-
plinire de colectivul bisericii. Liderii şi grupele sunt răspunzătoare înain-
tea bisericii, nu doar coordonatorii sau un comitet.

9. Începe cu puţin. În majoritatea bisericilor, numărul ideal de gru-
pe cu care se poate începe lucrarea este de trei. În bisericile mari, şase 
grupe sunt suficiente pentru demararea ei, în timp ce în bisericile mici, o 
grupă poate fi suficientă.

10. Instruirea liderilor. Cea mai bună formă de instruire iniţială a li-
derilor de grupe mici este cea dobândită prin conducerea efectivă a unei 
grupe, imediat după ce au obţinut cunoştinţele de bază legate de lucra-
rea în grupe mici. Trei echipe de lideri (formate din lideri, asistenţii lide-
rilor, gazdele) împreună cu pastorul sau cu instructorul/coordonatorul 
pot forma o grupă împreună şi îşi pot însuşi principiile fundamentale ale 
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dinamicii grupei mici prin interpretarea pe roluri. Chiar dacă la început 
nu aveţi decât o singură echipă de lideri, formaţi o grupă mică împreună 
cu încă trei sau patru persoane şi învăţaţi prin metoda încercare-eroare. 
Dar nu uitaţi că formarea liderilor grupelor mici este un proces similar 
formării pastorilor: există întotdeauna loc pentru creştere şi îmbunătă-
ţiri. De aceea ar trebui să le fie asigurată instruirea continuă. Pe termen 
lung, liderii de grupă ar trebui priviţi ca pastori laici. Grupele mici for-
mează lideri. Pastorul bisericii sau altă persoană în funcţie de răspunde-
re pentru lucrarea în grupe mici ar trebui să aibă întâlniri de instruire cu 
liderii grupelor cel puţin o dată pe lună, odată ce grupele sunt formate 
şi funcţionează.

11. Formaţi grupe-nucleu de 6 până la 9 membri consacraţi, aleşi şi 
invitaţi personal de către membrii echipelor de lideri. Într-o grupă-nu-
cleu ar trebui să existe maximum nouă membri ai bisericii, inclusiv echi-
pa de lideri, din moment ce din grupa mică ar trebui să mai facă parte şi 
cel puţin trei membri neadventişti.

12. Prezentaţi prietenii şi oferiţi-le invitaţia. Ar fi ideal ca persoanele 
care nu fac parte din biserică să fie prezentate membrilor bisericii din 
grupa respectivă înainte să li se ofere invitaţia, deşi lucrul acesta nu este 
întotdeauna posibil. Aniversările şi alte sărbători de familie sunt ocazii 
potrivite pentru reunirea membrilor şi a celor care nu sunt membri într-
un cadru nereligios. Dacă un membru al grupei face vizite unei persoane 
interesate de studiul Bibliei, unul sau doi membri ai grupei ar putea să-l 
însoţească şi să o cunoască. Când prietenii sunt invitaţi să participe pen-
tru prima oară la întâlnirile grupei mici, probabilitatea ca ei să o accepte 
este mai mare dacă îi cunosc deja pe unii dintre membrii grupei.

Acţionaţi în funcţie de contextul cultural. În unele zone, grupa poate 
porni de la început atât cu membri, cât şi cu cei care nu sunt membri. 
Dacă e posibil să aplicaţi aceste sugestii, veţi avea rezultate mai bune.

Printre invitaţi se vor putea număra:

 ¾ Persoanele care vin la biserică şi care nu s-au predat încă lui Hris-
tos, neavând calitatea de membru;

 ¾ Prieteni şi rude cunoscute deja de unul sau doi membri de bază 
ai grupei;
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 ¾ Persoane din localitate care au avut deja un contact iniţial cu bise-
rica (au participat la un seminar, la o evanghelizare, la un curs de 
studiu al Bibliei etc.) şi care ar fi de preferat să fi făcut deja cunoş-
tinţă cu unul sau doi membri ai grupei;

 ¾ Persoane (creştine sau necreştine) din oricare dintre categoriile 
enumerate mai sus despre care se ştie că sunt interesate sau au 
nevoie de subiectul propus de grupă pentru discuţie şi care vor 
putea, în general, să se identifice cu grupa în ansamblu.

Acesta este momentul adevărului! Absolut nimic nu se va putea com-
para cu bucuria pe care grupa o va cunoaşte atunci când vor asista la 
schimbări majore în viaţa membrilor grupei lor!

13. Evaluaţi şi conduceţi întâlnirile liderilor. Nicio biserică nu va ob-
ţine de prima dată tot ce îşi doreşte. Ar trebui să existe întâlniri con-
secvente ale liderilor împreună cu pastorul – la început săptămânal, iar 
în final lunar – pentru evaluare, pentru formarea unei viziuni, pentru 
împărtăşirea succeselor şi a provocărilor, pentru instruire în funcţie de 
nevoile prezente şi viitoare şi pentru rugăciune specială reciprocă pentru 
membrii grupelor şi pentru alte probleme.

Apoi, încurajaţi grupele să-şi evalueze experienţele după completarea 
primei serii de studii biblice – ce au făcut bine, ce ar putea îmbunătăţi, ce 
le-a folosit cel mai mult/cel mai puţin etc. Pe măsură ce grupele mici se 
înmulţesc, evaluaţi eficienţa lor generală în atingerea obiectivelor proprii 
şi pe cele ale bisericii. Evaluarea, ca şi instruirea, ar trebui să fie continuă.

Liderii grupelor mici
Principalele roluri de conducere sunt liderul grupei, asistentul lideru-

lui grupei şi gazda. Grupa mică poate funcţiona cu un singur lider. Totuşi 
cel mai bine este să existe doi conducători, iar ideal ar fi să existe trei. În 
cele ce urmează, vă prezentăm o listă cu atribuţiile fiecăruia:

Liderul grupei

 ¾ Se ocupă de toate detaliile activităţii grupei în cadrul şi în afara 
întâlnirii săptămânale.

 ¾ Facilitează întâlnirea săptămânală a grupei şi conduce discuţia.
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 ¾ Este el însuşi un model de participare şi încurajează participarea 
celorlalţi, împărtăşirea experienţelor, acceptarea şi înţelegerea re-
ciprocă.

 ¾ Se asigură că sunt împlinite nevoile membrilor grupei – spirituale, 
sociale şi personale. Conlucrează cu gazda ca membrii să se simtă 
bine.

 ¾ Cu ocazia întâlnirii săptămânale, aduce la cunoştinţa pastorului şi 
a liderilor de grupă progresele făcute de grupa lui.

Asistentul liderului

 ¾ Conduce momentul de părtăşie.
 ¾ Conduce momentul dedicat rugăciunii.
 ¾ Conduce întâlnirea grupei când liderul nu este prezent.
 ¾ Contribuie la recrutarea de noi membri, ia legătura cu membrii 

care au lipsit şi face vizitele spirituale necesare.
 ¾ Ajută la gestionarea activităţilor grupei.
 ¾ Este un ucenic care învaţă cum să conducă o grupă personală în 

viitor.
 ¾ Este partenerul de rugăciune şi sprijinul liderului şi al gazdei.
 ¾ Gazda
 ¾ Posedă darul spiritual al ospitalităţii.
 ¾ Pune la dispoziţie un loc confortabil de întâlnire (casă, restaurant, 

birou etc.)
 ¾ Se ocupă de gustări înainte de întâlnirea grupei.
 ¾ Se îngrijeşte de nevoile fizice şi materiale ale grupei (are grijă să 

fie suficiente scaune, Biblii, creioane etc.) Aranjează scaunele îm-
preună cu liderul.

 ¾ Îi întâmpină pe participanţi şi creează o atmosferă de dragoste şi 
de acceptare pentru toţi, atât pentru cei care participă regulat, cât 
şi pentru invitaţi.

 ¾ Este partenerul de rugăciune şi sprijinul liderului şi al asistentului 
liderului.

Calităţile liderilor de grupă de succes
Ele pot fi prezentate în mod concis astfel: credincioşia faţă de Dumne-

zeu, disponibilitatea de a împlini nevoile membrilor grupei şi capacitatea 
şi dispoziţia de a învăţa de la alţii.
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Lista detaliată a calităţilor esenţiale ale liderilor de grupă este urmă-
toarea:

 ¾ Este un creştin model şi un student- model al Bibliei. Liderul tre-
buie să cunoască Scriptura, să aibă experienţă şi să fie dedicat 
Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să îi placă studiul Bibliei şi să 
înveţe din ea zilnic. Liderul nu va putea facilita studiul Scripturii 
dacă nu o studiază personal. El/ea este un exemplu de practicare 
a învăţăturilor ei.

 ¾ Are o relaţie tot mai strânsă cu Isus, fapt dovedit de viaţa şi de 
caracterul lui/ei (2 Petru 3:18).

 ¾ Are dorinţa de a avea grijă de oameni şi s-a angajat să aibă grijă de 
ei. Liderul este devotat lucrării cu membrii grupei şi manifestării 
preocupării şi dragostei faţă de necazurile, bucuriile şi nevoile lor 
personale. Liderul trebuie să îi încurajeze, asistându-i pe membri 
în creşterea şi dezvoltarea lor personală. Isus a spus că adevăraţii 
conducători aşază nevoile altora mai presus de nevoile lor.

 ¾ Este pasionat de câştigarea de suflete pentru Isus. Raţiunea nu-
mărul unu a existenţei bisericii este aceea de a-i aduce pe oameni 
în contact cu Isus. Liderul trebuie să aibă această dorinţă fierbinte.

 ¾ Este capabil să înveţe de la alţii. Poate că la început, liderul nu 
ştie prea multe despre cum poate să conducă o grupă, dar poate 
deveni un lider de succes dacă are o atitudine de umilinţă şi dis-
poziţia de a învăţa.

 ¾ Este perseverent. Este nevoie de timp să poţi deveni un lider de 
grupă de succes. Liderul trebuie să fie dispus să petreacă o seară 
pe săptămână împreună cu membrii grupei; trebuie să participe 
la întâlnirea regulată a liderilor de grupă; trebuie să se pregăteas-
că pentru întâlnirea săptămânală a grupei; trebuie să se asigure că 
nevoile membrilor grupei sunt împlinite.

Să nu uităm că nimeni nu va putea să corespundă în mod absolut 
tuturor acestor cerinţe. Cu toate acestea, Isus ne promite putere, înţe-
lepciune şi Duhul Său Sfânt.

Motivaţiile corecte şi incorecte pentru a fi lider
Motivaţiile corecte care îl ajută pe lider să slujească eficient sunt:

 ¾ Dorinţa de a-L slăvi şi a-L onora pe Dumnezeu.
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 ¾ Dorinţa de a fi plăcut lui Dumnezeu prin utilizarea darurilor spiri-
tuale primite de la El.

 ¾ Dorinţa de a face ceva pozitiv pentru biserica lui Dumnezeu.
 ¾ Dorinţa de a le împărtăşi altora faptul că religia creştină poate 

contribui la împlinirea nevoilor personale.
 ¾ Dorinţa de a-i aduce pe oamenii pierduţi la Isus.

Motivaţiile incorecte care pot distruge activitatea grupei:
 ¾ Dorinţa de împlinire a unei nevoi emoţionale, precum nevoia de a 

fi acceptat sau de dorinţa de a obţine aprobare.
 ¾ Dorinţa de a avea putere sau autoritate asupra altora.
 ¾ Dorinţa şi nevoia de a fi întotdeauna în centrul evenimentelor.
 ¾ Persoanele care nu au dorinţa şi motivaţia de a asista grupa în 

atingerea obiectivelor şi în împlinirea scopului pentru care a fost 
adusă la existenţă nu ar trebui să fie lideri.

Rolurile liderilor de succes
Iată mai jos rolurile esenţiale ale liderului. Liderul de grupă de succes:

 ¾ Caută să îşi dezvolte relaţia personală cu fiecare membru al gru-
pei, prin petrecerea unui timp de calitate împreună cu ei pentru 
a înţelege care este contribuţia unică a acestora în cadrul grupei.

 ¾ Îi lasă pe membrii grupei să înţeleagă că fiecare dintre ei este im-
portant pentru el.

 ¾ Este sensibil faţă de nevoile, sentimentele şi personalitatea mem-
brilor şi le susţine individualitatea.

 ¾ Dă permanent dovadă de dragoste, încredere şi acceptare care 
pentru creştini, aceste calităţi fac parte din modelul de compor-
tament normal.

 ¾ Va facilita discuţiile, dându-le o direcţie şi încercând să îi implice 
pe toţi, fără să fie agresiv.

 ¾ Îi încurajează pe membri să îi asculte, să îi accepte şi să îi respecte 
pe cei care au altă părere decât a liderului sau a lor.

 ¾ Ajută grupa să depăşească posibilele conflicte şi să tragă conclu-
ziile potrivite.

 ¾ Ajută grupa să crească spiritual şi să îndeplinească obiectivele 
propuse.
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Întâlnirile grupelor mici
„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frânge-

rea pâinii şi în rugăciuni” (Faptele 2:42).

Prezentare schematică
Vom începe cu o prezentare schematică şi apoi vom prezenta detaliat 

întâlnirile pe grupe.

Planul general al întâlnirilor pe grupe mici:

Timp total:    90 de minute
Părtăşie:   15 minute

Discuţii despre activităţile din timpul săptămânii
Activitate introductivă/întrebări şi nelămuriri
Planificarea lucrării misionare (în funcţie de tipul grupei şi dacă este 
cazul)

Studiul biblic:  60 de minute
Rugăciune:   15 minute

Rugăciune în lanţ sau alt tip de rugăciune, inclusiv rugăciunea 
pentru persoanele care vor fi invitate la grupă.

Caracteristicile întâlnirilor pe grupe mici:

 ¾ Dispunerea scaunelor în cerc şi nu unul în spatele altuia. Sufrage-
ria sau livingul este locul ideal.

 ¾ Secretul este ca nimeni să nu rămână în afara cercului, altfel dina-
mica grupei se pierde.

 ¾ Este necesară o bună iluminare pentru studiu şi pentru crearea 
unei atmosfere plăcute.

 ¾ Alegeţi un loc unde atenţia să nu vă fie distrasă şi unde să nu fiţi 
întrerupţi. Copiii, animalele de casă, telefoanele, televizorul, radi-
oul etc. vă pot tulbura întâlnirea.

 ¾ De obicei, grupa este formată din 3-12 persoane. Dacă numărul 
depăşeşte 12 membri, împărţiţi grupa în două sau trei grupe care 
să se întâlnească în aceeaşi locaţie sau în altă locaţie.

 ¾ Este important să începeţi şi să încheiaţi întâlnirea la timpul stabi-
lit, altfel unii membrii s-ar putea să nu mai participe.



174 Manualul Lucrării Personale

Prezentare detaliată
De regulă, întâlnirea pe grupe mici va dura în mod normal între o 

oră şi o oră şi jumătate. Este adevărat că întâlnirea va varia în funcţie de 
context, însă anumite activităţi vor fi incluse permanent în programul 
întâlnirii.

Grupa se va întâlni de regulă într-o casă particulară şi nu la biserică. 
Sufrageria este camera cea mai potrivită. Scaunele şi poate pernele de 
podea se pot aşeza în cerc. Unele grupe preferă să se adune în jurul unei 
mese. Camera trebuie să fie încălzită (nu prea cald, dar nici prea rece) şi 
bine aerisită.

Pe măsură ce sosesc, participanţii sunt întâmpinaţi de gazdă. Gustări-
le se servesc imediat dacă participanţii vin direct de la serviciu sau dacă, 
din diverse motive, preferă să le servească la început. Gazda îi prezintă 
pe cei care participă pentru prima dată şi creează o atmosferă amicală, 
relaxată, în timp ce membrii grupei discută înainte de începerea întâlnirii.

Programul întâlnirilor variază de la o grupă la alta, însă este respectat 
un program de bază alcătuit dintr-o activitate introductivă, studiul biblic 
şi (de obicei) rugăciunea şi gustările. Multe grupe includ şi o activitate 
specială de laudă şi închinare prin cântare.

La încheierea întâlnirii, sunt prezentate informaţiile legate de întâlni-
rea următoare şi de celelalte activităţi ale grupei.

Vom oferi în continuare o prezentare detaliată a părţilor esenţiale ale 
întâlnirii.

a) Activitatea introductivă
Întâlnirea începe cu 10-20 de minute de părtăşie, timp în care mem-

brii răspund la una sau două întrebări pregătite în prealabil sau, pur şi 
simplu, îşi povestesc experienţele din timpul săptămânii. Această peri-
oadă de „încălzire” este foarte importantă şi trebuie să rezistaţi tentaţiei 
de a trece imediat la studiul Bibliei. Întrebările pregătite în prealabil sunt 
utile, mai ales în primele întâlniri, deoarece:

 ¾ Ele le oferă tuturor (chiar şi celor mai timizi) ocazia de a spune 
ceva (vezi în Apendice lista cu sugestii de întrebări introductive).

 ¾ Fiind întrebări uşoare, ele îi ajută pe membri să se relaxeze.
 ¾ Ele îi ajută pe membri să se cunoască mai bine.
 ¾ Ele constituie un bun mod de introducere a studiului biblic.
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Timpul de părtăşie poate fi condus de asistentul liderului de grupă 
sau de gazdă, dar şi de ceilalţi membri ai grupei.

b) Studiul Bibliei
Studiul poate dura 30-45 de minute (sau mai mult, în funcţie de do-

rinţa membrilor grupei) şi va fi condus fie de liderul grupei, fie de alţi 
membri ai grupei, dacă au fost numiţi în prealabil.

Dacă aveţi la dispoziţie un set de studii biblice gata pregătit, este bine 
să le folosiţi, întrucât pregătirea unei serii de studii ia mult timp. Studiile 
gata pregătite oferă avantajul că urmează un anumit plan, iar membrii 
grupei pot să le ia cu ei acasă pentru continuarea studiului. De aseme-
nea, ele îi familiarizează pe oameni cu stilul şi cu dinamica studiului biblic 
colectiv, pregătindu-i pentru participarea la o altă grupă mică sau pen-
tru conducerea unei alte grupe mici. La începutul studiului biblic, fiecare 
membru al grupei ar trebui să primească o copie a studiului şi instru-
mente de scris, dacă e necesar să completeze răspunsurile la întrebări. În 
general, textele biblice sunt incluse în mod integral şi nu mai este nevoie 
de Biblii, iar oamenii nereligioşi nu se vor simţi jenaţi pentru că nu ştiu 
cum să caute în Biblie un anumit text.

Dacă veţi decide să folosiţi un set de studii biblice gata pregătit, nu 
trăiţi cu impresia că înainte de întâlnire nu aveţi nimic de făcut. Liderii 
trebuie să fie întotdeauna bine pregătiţi, să parcurgă studiul cu atenţie şi 
să se familiarizeze cu subiectul şi cu scopul studiului.

Grupele care nu vor să recurgă la materialele gata pregătite trebuie 
să fie atente ca studiul Bibliei să nu devină prea haotic şi nesistematic, 
deşi studiul exclusiv al Bibliei este probabil cel mai potrivit pentru liderii 
capabili şi experimentaţi.

Ca regulă generală, studierea unui pasaj biblic scurt (nu mai mult de 
un capitol) este de preferat unui pasaj lung. Unele capitole pot fi împăr-
ţite în fragmente şi studiate în mai multe întâlniri.

Fiecare membru al grupei trebuie să aibă la dispoziţie o Biblie. Dacă 
se doreşte crearea unui cadru sensibil la nevoile oamenilor nereligioşi, 
se poate utiliza o versiune contemporană a Bibliei, dacă este disponibilă. 
Biserica ar trebui să cumpere în acest scop un număr de Biblii identice 
pentru a anunţa şi pagina la care se găseşte textul biblic căutat. După ce 
membrii grupei s-au familiarizat cu Biblia, este avantajos ca ei să folo-
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sească versiuni diferite. Nimeni nu trebuie solicitat să citească cu voce 
tare decât dacă este evident dispus să citească.

Dacă grupa nu reuşeşte să respecte programul general al întâlnirilor, 
membrii grupei trebuie încurajaţi să continue studiul acasă, în timpul 
săptămânii următoare. Ei pot avea ca temă citirea pasajului în fiecare zi a 
săptămânii. Mai multe persoane pot fi solicitate să cerceteze o anumită 
temă sau un anumit verset din pasaj şi să prezinte rezultatele în cadrul 
grupei.

Indiferent de metoda de studiu biblic aleasă, tema studiului din ca-
drul fiecărei întâlniri trebuie aleasă de membrii grupei sau de membrii ei 
de bază, nu doar de lider.

În concluzie, timpul alocat studiului Bibliei trebuie să fie:
 ¾ Relaţional – să clădească relaţiile dintre membri, nu doar să trans-

mită informaţii;
 ¾ Relevant pentru nevoile şi preocupările membrilor grupei;
 ¾ Creativ – există mai multe metode de studiere a Scripturii;
 ¾ Provocator – menit să schimbe viaţa.

Tipul potrivit de întrebări:
Întrebările bune sunt esenţiale pentru studiul biblic dinamic pe grupe 

mici. Există două întrebări de bază specifice studiului biblic relaţional:
 ¾ Întrebarea de gândire: „Ce ne spune Biblia de fapt?” Întrebarea 

aceasta trebuie pusă de fiecare dată când studiem Biblia. Scopul 
este să descoperim ce s-a întâmplat de fapt, ce a vrut Dumnezeu 
să spună în legătură cu evenimentul respectiv, cui I s-a adresat şi 
de ce. Lucrurile acestea pot fi descoperite cu ajutorul diferitelor 
instrumente de studiu.

 ¾ Întrebarea pentru suflet: „Ce îmi/ne spune Dumnezeu prin acest 
pasaj?”

Studiul biblic nu va avea niciun impact asupra vieţii noastre sau asu-
pra relaţiilor noastre (cu Dumnezeu sau cu oamenii) dacă nu aplicăm 
învăţăturile descoperite. Prin intermediul studiului biblic relaţional, învă-
ţăm să punem întrebări de genul: „Mă pot regăsi în această relatare?”, 
„Potrivit acestui pasaj, cum vrea Dumnezeu să mă simt sau ce vrea El să 
fac/să spun pentru ca relaţia mea cu el şi relaţiile mele cu ceilalţi să fie 
mai bune?”
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Este adevărat că aceste două întrebări fundamentale vor fi puse dife-
rit de la un caz la altul. Totodată vor fi adresate şi alte întrebări pentru a 
înfiripa un dialog şi pentru a susţine discuţiile.

În acest sens, întrebările bune trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

 ¾ Să fie deschise şi nu închise (ex. „Ce înseamnă să devii ucenic?” 
şi nu „Care sunt cei patru paşi pe care trebuie să-i facem ca să 
devenim ucenici?”)

 ¾ Să nu inducă un anume răspuns (ex. „Ce ne spune versetul acesta 
despre Isus?” şi nu „Isus a fost Mesia, nu-i aşa?”)

 ¾ Să conţină o singură întrebare şi nu mai multe (ex. „De ce este im-
portant să ne botezăm?” şi nu „Ce înseamnă botezul, de ce este el 
important şi ce putem învăţa din botezul lui Isus?”)

 ¾ Să fie simple, nu complicate. Întrebările pot fi profunde, dar nu 
neapărat complicate. (ex. „De ce este greşit să ţinem poruncile 
ca să fim mântuiţi?” şi nu „În epistola lui Pavel către Galateni, cu 
ce problemă teologică ne lasă el să înţelegem că se confruntau 
creştinii din primul secol în ce priveşte relaţia dintre îndreptăţire 
şi sfinţire?”)

În dinamica relaţională, chiar şi atunci când membrii grupei pun în-
trebări, nu este neapărat necesar ca liderul să răspundă la ele. Sarcina 
liderului este să conducă grupa – să îi conducă pe cei prezenţi la desco-
perirea adevărului şi să îl înţeleagă prin efort personal. Adesea, cel mai 
bun mod de a răspunde la o întrebare sau de a aprofunda răspunsul la 
o întrebare anterioară, este acela de a pune o altă întrebare, folosind:

 ¾ Întrebările de aprofundare („Aţi dori să mai spuneţi ceva despre 
aceasta?” sau „Ai putea să ne oferi mai multe detalii?”)

 ¾ Întrebări de clarificare („Ai putea să explici acest lucru? La ce te 
referi?”)

 ¾ Întrebări de argumentare („De ce crezi să lucrul acesta este ade-
vărat?”)

 ¾ Întrebări de redirecţionare („Ce părere au ceilalţi membri ai gru-
pei?” „Jane, ce părere ai despre acest lucru?”)

 ¾ Întrebări de reformulare („Ideea aceasta este interesantă. Vrei să 
spui de fapt că …?”)
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c) Rugăciunea
Cel puţin zece minute se vor aloca rugăciunii, de obicei la finalul stu-

diului biblic. Unele grupe preferă să petreacă mai mult timp în rugăciune. 
În unele ocazii, liderul va observa că este nevoie de mai multă rugăciune 
ca de obicei şi poate scurta timpul dedicat studiului. În alte cazuri, cum 
ar fi în cazul în care participă câteva persoane nereligioase, întâlnirea va 
putea include puţină rugăciune sau chiar deloc.

Timpul de rugăciune în întâlnirile grupelor mici poate fi condus de 
asistentul liderului, de gazdă sau de oricare membru al grupei stabilit 
dinainte.

Este util ca persoana care conduce timpul de rugăciune să ţină un 
jurnal de rugăciune în care să noteze cererile şi răspunsurile.

Forme de rugăciune:

Rugăciunea în grupe mici poate lua diferite forme, dintre care amintim:

 ¾ Rugăciunea-conversaţie – este probabil forma cea mai întâlnită 
şi cea mai potrivită pentru dinamica şi valorile grupei mici. Rugă-
ciunea-conversaţie este exact ceea ce sugerează denumirea ei: o 
conversaţie între membrii grupei şi Dumnezeu. Ea este, practic, o 
singură rugăciune cu un singur început şi un singur sfârşit. Mem-
brii grupei rostesc pe rând câteva cuvinte, intervenind o dată sau 
de mai multe ori, iar conducătorul rugăciunii introduce diferite 
aspecte precum: adorarea, mulţumirea, mărturisirea şi cererile. 
Conducătorul închide rugăciunea cu „Amin”.

În rugăciunea-conversaţie, rugăciunile rostite se pot interca-
la cu cântări potrivite propuse în mod spontan de oricare dintre 
membrii grupei. De asemenea, pot exista momente de tăcere în 
care membrii caută să conştientizeze prezenţa lui Dumnezeu sau 
să cunoască voia Sa. Timpul petrecut în această formă foarte re-
laxată de rugăciune poate dura numai câteva minute sau chiar o 
perioadă mai lungă. 

 ¾ Rugăciunea în lanţ – Fiecare persoană se roagă pe rând. Puteţi 
evita sentimentul de stânjeneală al celor care nu vor să se roage, 
cerându-le în prealabil să anunţe persoana următoare, printr-o 
simplă atingere cu mâna, că poate continua rugăciunea.



179Capitolul 6  – Lucrarea în grupe mici 

 ¾ Rugăciunea scrisă – poate fi de un real ajutor pentru cei cărora le 
este teamă să se roage în public. Ocazional, puteţi ruga întreaga 
grupă să pregătească în prealabil rugăciuni scrise pentru ca mo-
mentele de rugăciune să fie cât mai variate şi mai creative.

 ¾ Rugăciunea-dialog – este tot o formă de rugăciune pregătită în 
prealabil, multiplicată şi distribuită fiecărui membru al grupei.

 ¾ Rugăciunea în două sau trei persoane – membrii grupei au în fe-
lul acesta mai mult timp la dispoziţie să se roage unul pentru altul. 
Înainte de a propune această formă, asiguraţi-vă că toţi se simt 
confortabil să se roage în public.

Un bun obicei al grupelor mici este acela de a păstra întotdeauna un 
scaun liber. Membrii creştini ai grupei se vor ruga neîncetat ca Dumne-
zeu să aducă o persoană care să ocupe acel scaun şi ca grupa să crească.

În general, poziţia pentru rugăciune trebuie să fie în armonie cu na-
tura neprotocolară a întâlnirilor în grupe mici. Totuşi poziţia pentru ru-
găciune acceptată în cultura respectivă va fi luată în considerare. De obi-
cei, rugăciunea de dinaintea şi din timpul studiului biblic sau rugăciunea 
comună de mai mare durată de după studiul biblic este făcută în timp 
ce toţi membrii grupei stau pe scaune. Contextul cultural vă va ajuta să 
stabiliţi care este poziţia adecvată pentru rugăciune. (În ţările aflate sub 
influenţa tradiţiei ortodoxe răsăritene, creştinii se ridică întotdeauna în 
picioare la rugăciune.)

Ocazional, un membru al grupei va aminti o nevoie specială pentru 
care să vă rugaţi. În aceste cazuri, veţi avea mult de câştigat dacă ceilalţi 
membri ai grupei se strâng în jurul acestei persoane şi se roagă pentru ea 
şi, dacă socotiţi potrivit, două sau trei persoane care sunt mai aproape 
întind mâna şi o aşază pe umărul ei. Totuşi acest tip de rugăciune spe-
cială trebuie făcută cu multă sensibilitate. Nu toţi oamenii (şi mai ales 
participanţii noi) se vor simţi confortabil cu această formă de rugăciune.

d) Gustările
De obicei, ele sunt servite la sfârşitul întâlnirii, permiţându-le mem-

brilor să se retragă (dacă aşa vor) sau să rămână şi să stea de vorbă. Gus-
tările pot fi servite la începutul întâlnirii, mai ales dacă membrii grupei 
vin direct de la serviciu sau dacă mai durează până sosesc ceilalţi. Dacă 
gustările sunt servite la sfârşit, avantajul este acela că grupa are ocazia să 
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se relaxeze. Indiferent de momentul în care sunt servite, gustările sunt o 
componentă importantă a întâlnirilor de succes şi ar trebui incluse ori de 
câte ori este posibil. Ele le oferă oamenilor posibilitatea să se relaxeze şi 
să stea de vorbă şi uneori reuşesc să dărâme barierele care stau în calea 
dezvoltării relaţiilor. Din acest motiv, unele grupe preferă ca prima întâl-
nire să fie una de discuţii libere în care membrii să se cunoască.

Atenţie! Gustările trebuie să fie simple. Dacă nu este o ocazie specia-
lă, băuturile reci sau clade, fursecurile sau fructele sunt suficiente.

e) Atenţie la timp!
Indiferent de activităţile pe care le include întâlnirea şi indiferent de 

modul în care împărţiţi timpul (după ce grupa a stabilit cât pot dura în-
tâlnirile), două reguli trebuie respectate cu stricteţe dacă doriţi ca grupa 
voastră să crească:

Regula 1 – Începeţi la timp!
Regula 2 – Încheiaţi la timp!

Ciclul de viaţă al grupei mici
Bisericile care demarează lucrarea în grupe mici trebuie să înţeleagă 

că grupele mici se schimbă permanent pe măsură ce cresc, se împart şi 
îşi împlinesc menirea în biserică. Unul dintre motivele pentru care gru-
pele mici nu au reuşit să funcţioneze în trecut şi pentru care unii membri 
nu au dorit să facă parte dintr-o grupă mică este acela că s-a considerat 
că membrii trebuie să facă parte permanent dintr-o anumită grupă. Dar 
nu este aşa. Grupele mici sunt temporare.

Durata de viaţă a grupelor mici este redusă. Asemenea celulelor cor-
pului, nici grupele mici nu durează pentru totdeauna. Bisericile formate 
din grupe mici care au o experienţă de câţiva ani sunt de acord, în gene-
ral, că o grupă mică obişnuită are o durată de viaţă de doisprezece până 
la optsprezece luni. În general vorbind, grupele nu ar trebui să activeze 
în aceeaşi formulă mai mult de doi ani. Viaţa grupei mici constă din patru 
etape, după cum urmează:

Etapa 1: Aventură sau explorare
În această primă etapă, membrii se acomodează cu grupa. Ei pun 

întrebări de genul: „Fac parte din această grupă?”, „Ce se aşteaptă din 
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partea mea?”, „Ce pot aştepta din partea altora?” Cei mai mulţi membri 
însă sunt foarte motivaţi, sunt dornici să înveţe şi au convingerea că gru-
pa va face mult bine pretutindeni. Unii o mai numesc şi etapa „lunii de 
miere” şi, la fel ca luna de miere, este trecătoare, oamenii trebuie să se 
bucure de ea, chiar dacă au uneori aşteptări nerealiste.

Etapa 2: Descoperire sau tranziţie
Membrii se simt mai bine când sunt împreună şi încep să se aventu-

reze şi să tatoneze terenul ca să vadă dacă grupa este un mediu sigur. 
Ei încep să se relaxeze şi să se bucure de compania celorlalţi. În această 
etapă, membrii se întorc la realitate, revin cu picioarele pe pământ. Ei 
descoperă că ceilalţi membri sunt oameni şi că au defecte. Acum pro-
verbul „nu-i câştig fără suferinţă” pare mai real decât altădată; ei înţeleg 
că este nevoie de efort susţinut pentru a fi responsabili şi pentru a creş-
te; ei înţeleg că pentru a se întâlni regulat câteva săptămâni sau luni la 
rând este nevoie de dedicare reală. S-ar putea ca unii să conteste liderul. 
S-ar putea ca unii membri să renunţe pe parcurs şi să se alăture altei 
grupe care le place mai mult. Etapa aceasta trebuie acceptată ca atare, 
iar grupa trebuie să realizeze că grupa mică „perfectă” care nu are nicio 
problemă este, probabil, grupa în care nu poate avea loc nicio creştere 
sau nicio schimbare în bine. 

Etapa 3: Acţiune şi dezvoltare
Membrii grupei se simt bine unii în compania altora. Ei sunt foarte 

deschişi când îşi împărtăşesc opiniile şi au dobândit încredere şi accep-
tare. Odată ce problemele iniţiale sunt rezolvate şi membrii grupei iau 
lucrurile aşa cum sunt, poate începe etapa de creştere pe măsură ce 
punctele tari ale grupei eclipsează punctele ei slabe, pe măsură ce sunt 
identificate talentele şi darurile şi sunt canalizate spre atingerea ţintelor 
şi a obiectivelor.

În această etapă, liderul grupei poate începe să-şi împartă responsa-
bilităţile cu ceilalţi membri. De asemenea, membrii grupei pot începe să 
caute metode prin care să slujească în societate atât la modul general, 
cât şi la modul particular. În această perioadă, rolul echipei de conducere 
este acela de a recunoaşte posibilităţile de dezvoltare şi de a le fructifica.

Etapa de dezvoltare este cea mai lungă dintre cele patru etape. 
Aceasta înseamnă că există riscul stagnării şi al degenerării în rutină. Din 
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acest motiv, unii specialişti în lucrarea în grupe mici sunt de părere că, în 
etapa aceasta, întâlnirile să fie scurte, iar studiul biblic să fie fragmentat 
în mai multe unităţi tematice, în loc să se desfăşoare fără pauză şi să 
urmărească o singură temă pe tot parcursul întâlnirilor.

Un exemplu de studiu biblic împărţit pe unităţi tematice:

Unitatea 1. Şase lecţii care să urmărească consolidarea identităţii 
grupei.

Unitatea 2. Şase lecţii care să se ocupe de esenţele creştinismului.
Unitatea 3. Şase lecţii despre Evanghelia lui Marcu.
Unitatea 4. Şase lecţii despre Evanghelia lui Ioan.
Unitatea 5. Opt lecţii care să ofere sfaturi pentru viaţa de zi cu zi.
Unitatea 6. Douăsprezece lecţii despre cum să trăieşti în timpul sfâr-

şitului.
Unitatea 7. Şase lecţii despre rugăciune.
Unitatea 8. Zece lecţii despre marile învăţături ale Bibliei.
Unitatea 9. Şase lecţii despre Efeseni (un studiu despre biserică).

De exemplu, o grupă formată din părinţi se pot întâlni pe parcursul 
semestrelor, iar în vacanţă pot sista întâlnirile. Fiecare unitate de şase, 
opt sau zece lecţii poate aborda o nouă temă de interes general. Uni-
tăţile prezentate mai sus pot fi prezentate în şaizeci şi două de întâlniri 
desfăşurate pe parcursul a şaptezeci şi şapte de săptămâni (optsprezece 
luni), dacă punem la socoteală şi săptămânile de pauză. Nu uitaţi că gru-
pa alege temele pe parcursul întâlnirilor; ele nu sunt alese în prealabil de 
către lider (cu excepţia primei serii de studii, care este de regulă aleasă 
de echipa de conducere). Avantajele acestei abordări sunt următoarele:

 ¾ Membrii sunt mai dispuşi şi mai capabili să se implice;

 ¾ Membrii pot părăsi grupa la finalul unei unităţi tematice dacă nu 
sunt mulţumiţi de grupă;

 ¾ Noii membri sunt primiţi în grupă numai la începutul unei unităţi 
noi.

În felul acesta, părtăşia dintre membri se adânceşte fără să fie tulbu-
rată de venirea constantă a noi membri.
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Etapa 4: Maturitate
Putem afirma că în majoritatea cazurilor, grupa mică nu poate face 

mai mult de atât pentru membrii ei. După ce au petrecut optsprezece 
până la douăzeci şi patru de luni împreună în studiu biblic săptămânal şi 
părtăşie, membrii grupei pot forma grupe noi, în care să se dezvolte mai 
departe. În această lume a vitezei, oamenii se plictisesc repede şi devin 
delăsători. Dacă nu au un termen pe care să-l urmărească, entuziasmul 
de la început tinde să dispară. De aceea este bine să fie stabilită de la 
început perioada totală a întâlnirilor. Chiar dacă grupa nu creşte numeric 
sau dacă nu au loc convertiri, membrii pot fi satisfăcuţi să ştie că au fost 
perseverenţi, că au devenit mai apropiaţi unii de alţii şi de Dumnezeu. 
Valoarea acestui tip de creştere pe termen lung nu poate fi măsurată.

Totuşi cele mai multe grupe se pot aştepta la rezultate concrete, se 
pot aştepta ca grupa să crească şi să se înmulţească. Dacă se fac planuri 
în acest sens şi dacă ele sunt însoţite de rugăciune într-un timp stabi-
lit, probabilitatea obţinerii acestor rezultate este mult mai mare decât 
atunci când nu se stabileşte un termen-limită. Multe grupe se pot aş-
tepta să crească de la numărul iniţial de opt membri, de exemplu, până 
la capacitatea maximă de zece-doisprezece membri într-o perioadă de 
optsprezece luni. Grupa trebuie să fie pregătită pentru încheierea ac-
tivităţii ei şi pentru formarea unei a doua grupe sau pentru separare şi 
participare la alte grupe deja existente. Este normal să existe o anumită 
împotrivire de a pune capăt întâlnirilor. Dar durerea despărţirii poate fi 
redusă la minimum, prin următoarele măsuri:

 ¾ amintiţi-le membrilor grupei ocazional că se apropie termenul-li-
mită;

 ¾ ultima întâlnire poate fi o ocazie de sărbătoare în care să fie recu-
noscute realizările şi în care membrii să-I mulţumească lui Dum-
nezeu;

 ¾ amintiţi-le membrilor grupei că prietenia dintre ei poate continua, 
chiar dacă grupa încetează să mai existe;

 ¾ puteţi organiza o reuniune după câteva săptămâni;
 ¾ se poate organiza o reuniune cu toate grupele pentru o ocazie de 

recunoştinţă şi de părtăşie, iar în Sabat, puteţi aduce la cunoştinţa 
bisericii ce a reuşit Dumnezeu să facă prin intermediul lucrării în 
grupe mici.
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Din punct de vedere practic, atunci când o grupă a atins stadiul în 
care este gata să se împartă şi să formeze o a doua grupă, asistentul lide-
rului devine liderul ei, iar liderul preia conducerea grupei nou-formate. 
Dacă spaţiul vă permite, cele două grupe se pot întâlni un timp în aceeaşi 
casă, dar în camere diferite. După câteva săptămâni, va fi uşor ca una 
dintre grupe să găsească altă locaţie.

Ca să gândiţi în stil mare, gândiţi-vă la grupe mici. Dumnezeu vă va 
binecuvânta din belşug pe măsură ce biserica voastră se va sprijini neîn-
cetat şi cu perseverenţă pe înţelepciunea şi călăuzirea Sa şi pe măsură ce 
va urma îndrumările Sale pentru organizarea şi administrarea de grupe 
mici. „Formarea de grupe mici, ca bază a efortului creştin, mi-a fost înfă-
ţişat de Acela care nu poate greşi.”2 

Apendice

SUGESTII DE ÎNTREBĂRI INTRODUCTIVE3

(Notă: De multe ori, este util pentru discuţia pe grupe să puneţi în-
trebări legate de tema abordată sau care să conducă la această temă.)

 ¾ Unde ai locuit de la 7 la 12 ani şi cum erau iernile în zona aceea?

 ¾ Cum încălzeaţi casa în perioada aceea?

 ¾ Care era sursa ta de „căldură” spirituală în acea perioadă? (Poate 
fi vorba de un loc din casă, de o perioadă din an sau de o persoa-
nă.)

 ¾ Când a devenit Dumnezeu o sursă de „căldură” spirituală pentru 
tine şi cum s-a produs acest lucru?

 ¾ Care este emisiunea ta preferată şi de ce?

 ¾ Dacă ai avea suficienţi bani pentru o călătorie de o săptămână în 
oricare parte a lumii, unde ai alege să mergi şi de ce?

 ¾ Cine este sfătuitorul numărul unu din viaţa ta şi de ce?

 ¾ Unul dintre lucrurile care mă deranjează cel mai mult este …

 ¾ S-ar putea ca oamenii să fie surprinşi să afle că eu …

 ¾ Puneţi trei dorinţe. Ce îţi doreşti?
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 ¾ Dacă ţi-ai pierde brusc vederea, ce ţi-ai dori cel mai mult să mai 
poţi vedea încă o dată?

 ¾ Care este lucrul cel mai curajos pe care l-ai făcut până acum? De 
ce ai avut nevoie de curaj ca să-l faci?

 ¾ Modul în care prefer să-mi pierd timpul este …

 ¾ De care lucru din copilărie îţi este dor cel mai mult?

 ¾ Ce zi din viaţă ţi-ai dori foarte mult să o retrăieşti? De ce?

 ¾ Care este spaţiul cel mai strâmt în care ai stat vreodată? Cum te-ai 
simţit acolo?

 ¾ Doar de dragul amuzamentului, înainte de a muri, mi-ar plăcea 
să …

 ¾ Dacă aş putea călători în timp, mi-ar plăcea foarte mult să vizi-
tez______, fiindcă____.

 ¾ Anul viitor cred că va fi mai bun pentru mine, fiindcă …

 ¾ Anul viitor nu cred că va fi bun pentru mine, din cauză că …

 ¾ Probabil că nu voi reuşi niciodată să ..., dar cred că ar fi interesant 
să pot face lucrul acesta.

Note
1 Mărturii, vol. 7, p. 21, 22
2 Ibidem.
3 Preluate de la David Cox, Think Big. Think Small Groups: Building Christian Community, 
pag. 80

Vizitaţi pagina www.sabbathschoolpersonalministries.org pentru 
mai multe resurse pentru Lucrarea Personală. Veţi găsi aici o bibliotecă 
bogată de articole şi materiale care pot fi descărcate pentru instruirea 
suplimentară a liderilor Departamentului Lucrării Personale.

ALTE BROŞURI PENTRU LUCRAREA PERSONALĂ:
Lucrarea în grupe mici
Susţinerea de studii biblice
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CUM SĂ SUSŢII STUDII BIBLICE

Ce privilegiu şi ce bucurie să putem vorbi despre dragostea lui Isus şi 
despre mesajul Său pentru generaţia noastră prin metoda recunoscută 
şi simplă a susţinerii de studii biblice! Nu există o altă metodă mai bună 
prin care să-ţi aprofundezi personal cunoştinţele din Biblie, să ajuţi la 
consolidarea cunoştinţelor altora despre adevărul biblic şi să-i pregăteşti 
pentru împărtăşirea credinţei.

Dumnezeu este prezent în lucrarea de susţinere a stu-
diilor biblice

Am primit următoarele îndemnuri şi încurajări:
 ¾ „Duceţi Cuvântul lui Dumnezeu la uşa fiecărui om!”1

 ¾ „Lucrarea noastră ne-a fost trasată de Tatăl nostru ceresc. Trebuie 
să ne luăm Biblia şi să mergem să avertizăm lumea.”2

În viziune, Ellen G. White a văzut desfăşurarea acestei lucrări şi rezul-
tatele ei minunate:

 ¾ „Sute şi mii de oameni erau văzuţi vizitând familii şi deschizând 
înaintea lor Cuvântul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse prin pute-
rea Duhului Sfânt şi se manifesta un spirit de adevărată convertire. 
În toate părţile, uşi erau larg deschise pentru proclamarea adevă-
rului. Lumea părea să fie luminată de o influenţă cerească.”3

Promisiunea aceasta se împlineşte chiar în acest moment. Câtă bucu-
rie să putem lua parte la ea!

Succesul ne este asigurat dacă rămânem clipă de clipă una cu puter-
nicul nostru Creator şi Răscumpărător, în dragostea Sa şi în pasiunea Sa 
pentru cei pierduţi. Isus, care Şi-a dat viaţa pentru toţi oamenii şi care îi 
iubeşte pe toţi mai mult decât toate „lumile”4, este Acela care ne-a ales 
şi care ne cere să „mergem” şi să vorbim despre dragostea Sa.

 ¾ Dacă noi, mlădiţele, rămânem tot timpul în legătură cu El, Viţa 
cea vie (Ioan 15), El ne promite să ne dea toată puterea (Matei 
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28:18-20) şi înţelepciunea (Iacov 1:5) de care avem nevoie pentru 
a avea succes.

Am primit următoarea făgăduinţă: „El îi va îndruma [pe învăţătorii 
Cuvântului Său] spre casele celor care au nevoie şi doresc adevărul, aşe-
zându-i în circumstanţele cele mai potrivite cu talentele lor.”5

 ¾ „Atunci când depun eforturi serioase pentru vestirea mai departe 
a soliei, membrii bisericii vor trăi bucuria Domnului şi vor avea 
succes. Triumful vine totdeauna în urma sforţărilor hotărâte.”6

 ¾ Isus i-a trimis pe ucenicii Săi doi câte doi.
 » Orice membru are nevoie de susţinere din partea cuiva. Echipa 

formată din instructor şi ucenic funcţionează excelent.
 » Metoda aceasta le oferă mai multor membri ocazia de a „trăi 

bucuria Domnului.” 

Tipuri de studiu biblic
Când ne propunem să susţinem studii biblice, avem nevoie să selec-

tăm un anumit tip de studii şi să procurăm materialele necesare. Există 
diferite tipuri de studiu biblic: studiul spontan, studiul cu referinţe biblice 
în lanţ, studiul „Biblia spune”, studiul biblic prin corespondenţă, studiul 
în căutarea certitudinii. 

Studiul spontan:
Deschide Biblia şi începe cu ceea ce îl interesează pe participant. Pre-

zintă-i acele texte pe care le consideri cele mai adecvate şi mai importan-
te pentru ocazia respectivă.

 ¾ Acest tip de studiu biblic poate fi folosit în dialogul cu un tovarăş 
de călătorie (în autobuz, în avion), dar nu este un studiu sistema-
tic.

 ¾ Cea mai bună abordare este cea sistematică. Ea îl conduce pe par-
ticipant pas cu pas, construind pe lecţiile anterioare şi clarificând 
subiectul.

 ¾ În abordarea spontană, este foarte dificil să prezinţi numai un su-
biect şi să îl clarifici complet.
 » Participanţii pun de regulă întrebări pentru care nu sunt pregă-

tiţi, precum cele legate de adevărurile cruciale.
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 » Se ivesc conflicte şi adeseori studiul se încheie brusc.
 ¾ Abordarea spontană a Bibliei presupune o cunoaştere aprofunda-

tă a Bibliei.

Studiul cu referinţe biblice în lanţ:
O abordare mai bună este aceea de a planifica o serie de subiecte 

prin marcarea textelor biblice, în ordinea în care trebuie să le citezi pen-
tru a prezenta subiectul cu claritate.

 ¾ Alcătuieşte o listă cu subiecte, desemnează-le un cod (de exem-
plu: codul OR pentru subiectul „Originea răului”) şi notează pe ul-
tima pagină a Bibliei primul text din lanţul de texte corespunzător 
fiecărui subiect.

 ¾ Notează lângă fiecare text codul subiectului, numărul textului şi 
textul imediat următor, până când epuizezi toate textele alese 
pentru fiecare subiect.

 ¾ Va trebui să studiezi fiecare lanţ de texte cu atenţie ca să poţi 
pune întrebări înainte de citirea textelor, astfel încât participantul/
participanţii să deducă răspunsurile.

 ¾ După citirea textului, repetă întrebarea şi aşteaptă ca participan-
tul/participanţii să răspundă înainte de a comenta.

 ¾ Este esenţial ca participantul/participanţii să audă şi să vadă răs-
punsul în Biblie şi să poată răspunde la întrebări.

 ¾ Nu uita să îl îndemni să ia o decizie la finalul fiecărei lecţii.
(În Apendicele A este prezentat un material util cu titlul „Catalogul 

referinţelor biblice: Subiecte biblice şi listele cu textele biblice corespun-
zătoare”.)

„Biblia spune”
Acesta este un tip de studiu care urmează, în principiu, metoda „re-

ferinţelor în lanţ”, dar care oferă ajutorul necesar pentru a simplifica şi a 
întregi studiul.

 ¾ Numărul paginii din Biblie, textele şi întrebările se găsesc pe o faţă 
a foii, iar răspunsurile şi comentariile se găsesc pe cealaltă faţă.

 ¾ Trecerea de la un text la altul se face într-o ordine logică, derivată 
din răspunsul la întrebarea anterioară.
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 ¾ Participantului (indiferent de nivelul de studii) nu îi este greu să 
răspundă la întrebarea scrisă.

 ¾ Planul general al prezentării studiului:
 » Mai întâi, instructorul prezintă numărul paginii (dacă este ne-

cesar) şi textul biblic, iar participantul caută textul.
 » Instructorul pune întrebarea.
 » Participantul citeşte textul.
 » Instructorul repetă întrebarea şi participantul oferă răspunsul.
 » Instructorul întoarce foaia cu studiul pe partea cealaltă, citeşte 

răspunsul, face comentariile necesare şi apoi clarifică şi ilus-
trează.

 » După ce se studiază 10-12 întrebări, instructorul urmează în-
drumările oferite pe foaia cu studiul: „Întrebări recapitulative; 
Alte întrebări? Subiectul este clar? DECIZIA MEA (în scris)”.

În cazul acestei metode, oameni cu orice pregătire şcolară pot da răs-
punsuri la întrebări şi pot înţelege subiectul cu claritate.

Aşa cum vom arăta şi în cazul următorului tip de studiu, este un mare 
avantaj ca participantul să studieze lecţia folosind exclusiv Biblia şi să 
completeze întrebările înainte ca instructorul să confrunte răspunsul lui 
cu răspunsul gata oferit pe foaia de studiu. Studiul acesta poate fi folosit 
şi în acest fel. 

Studiul biblic prin corespondenţă:
Acest tip de studiu biblic este prezentat în broşura cu titlul ( materia-

lul) „Cum să conduci o şcoală biblică cu baza la biserică”.
 ¾ De obicei, textele biblice sunt scrise în întregime în acest tip de 

studii. Participantul nu caută textele direct în Biblie.
 ¾ Cel mai bun mod de a le utiliza este acela de a le oferi participan-

tului/participanţilor şi de-al lăsa să le studieze singur şi să comple-
teze răspunsurile singur. După aceea, instructorul verifică şi discu-
tă răspunsurile împreună cu el, apreciindu-l, aducând clarificări şi 
ajutându-l să ia o decizie la finalul lecţiei.

 ¾ Recapitularea lecţiei studiate şi aprofundate de participant contri-
buie foarte mult la înţelegerea şi la reţinerea lecţiei.

 ¾ De obicei, întrebările sunt de tip adevărat/fals şi nu necesită prea 
mult efort pentru a scrie răspunsurile.
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În căutarea certitudinii
Oferim aici un exemplu de set de studii în care participantul scrie răs-

punsurile la întrebări şi instructorul verifică răspunsurile.
Îndrumările oferite în această broşură se vor baza pe acest exemplu, 

însă principiile generale sunt valabile şi pentru alte tipuri de studii.

Avantajele acestui studiu biblic simplu:

 ¾ Studiul a fost folosit cu mare succes pe tot globul.

 ¾ Este uşor de susţinut.

 ¾ Pregătirea studiilor se face uşor, iar prezentarea subiectelor mari 
ale Bibliei este rapidă.

 ¾ Participantul învaţă mai bine şi mai repede.

 » Mai întâi, participantul citeşte singur din Biblie răspunsul la în-
trebarea din lecţie.

 » Se gândeşte la întrebare şi scrie răspunsul din Biblie, potrivit 
cu ce îi descoperă Duhul Sfânt. Nu instructorul este cel care-i 
spune ce să creadă.

 » La întâlnirea instructorului cu participantul, se recapitulează 
lecţia învăţată.

 » Participantul prezintă răspunsurile şi aude, în felul acesta, me-
sajul lui Dumnezeu.

 » După aceea, instructorul comentează şi ilustrează lecţia în-
văţată, ajutându-l să înţeleagă adevărul. Instructorul vine în 
sprijinul noţiunilor pe care participantul le-a studiat deja, s-a 
gândit şi a scris despre ele, a vorbit şi a auzit despre ele.

 » Astfel, studiul împreună va lua mai puţin timp şi participantul 
va înţelege şi va reţine adevărul mult mai bine decât în cazul 
în care instructorul vine şi-i prezintă un material despre un su-
biect cu totul necunoscut.

 » Participantul va învăţa foarte uşor să prezinte şi altora studii 
de acest fel. 

 ¾ Pentru a cunoaşte avantajele acestui tip de studiu, ai nevoie de o 
persoană cu care să studiezi.
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Cum să găsim persoanele interesate să studieze:

Contactul personal este cel mai de dorit:
Duhul Sfânt aşază în inima oamenilor din jurul tău setea după adevăr.

 ¾ Relaţia ta cu El să fie neîntreruptă.

 ¾ Fii prietenos!

 ¾ Roagă-te în fiecare zi: „Dă-mi astăzi o persoană interesată, Doamne!”
 » Prietenia şi rugăciunea au ajutat-o pe o doamnă de 75 de ani 

(locuieşte într-o ţară cu populaţie dispersată) să găsească într-
o singură săptămână 25 de persoane interesate.

 ¾ Procedează la fel ca Isus: „El câştiga inima oamenilor, trăind între 
ei ca Unul care le dorea binele … Stătea de vorbă cu ei la ocupaţiile 
lor zilnice şi Se interesa de nevoile lor pământeşti.”7

 ¾ „Luaţi-i pe vecinii voştri la rând şi apropiaţi-vă de ei până când ini-
ma lor este încălzită de preocuparea şi dragostea voastră altruiste. 
Simţiţi împreună cu ei, rugaţi-vă pentru ei, observaţi ocaziile de a 
le face bine şi, dacă puteţi, strânge-ţi-i pe câţiva laolaltă şi deschi-
deţi Cuvântul lui Dumnezeu înaintea minţilor lor întunecate.”8

 ¾ Ascultă sfatul acesta şi, atunci când te afli printre vecini, prieteni, 
colegi de serviciu, rude şi cunoştinţe, fii atent şi roagă-te să ai oca-
zii şi cuvinte necesare pentru a povesti cum te-au ajutat studiile 
biblice să găseşti răspunsuri la întrebările tale.
 » Ai putea să spui: „Studiile fac Biblia să fie interesantă.!
 » „Mă fascinează modul în care ele îmi prezintă textele legate 

de subiectele majore ale Bibliei. Este cu adevărat interesant!”
 » „Sute de oameni le studiază cu plăcere şi sunt convins că îţi va 

face plăcere să le studiezi.”
 » (Ai putea să mai menţionezi: „Te rog să-mi spui ce părere ai”,
 » sau „ţinând cont de situaţia tragică prin care treci [aminteşte 

despre ce situaţie este vorba], îţi ofer aceste ghiduri de studiu 
care îţi vor fi foarte utile.”) 

 ¾ Prezintă-i lecţiile, arată-i cum să înceapă şi stabiliţi o zi în care să vă 
întâlniţi şi să studiaţi împreună. (În continuarea materialului, vei 
găsi sfaturi pentru prezentarea studiului.)
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 ¾ Duhul Sfânt va conduce discuţiile voastre şi îi va trezi interesul par-
ticipantului. El te va conduce spre persoanele cele mai interesate.

Persoanele interesate de studii biblice
Persoanele interesate de studii biblice sunt enumerate în lista de mai 

jos. (Lista aceasta ar trebui să facă parte din lista persoanelor interesate 
alcătuită de biserica ta.) Pentru a găsi persoane interesate, poţi folosi 
metoda simplă menţionată mai sus. Pe lângă aceasta, există şi alte me-
tode pe care le vom prezenta în continuare.

 ¾ Persoanele care au participat la evanghelizări.
 ¾ Persoanele care au participat la clase de gătit şi la alte programe şi 

evenimente speciale ale bisericii.
 ¾ Rudele apropiate ale membrilor vechi sau ale membrilor noi.
 ¾ Absolvenţii cursurilor Şcolii Biblice prin Corespondenţă. (Multora 

le place să caute singuri răspunsul în Biblie.)
 ¾ Persoanele care au cumpărat cărţi de la evangheliştii cu literatura. 

(Arată-i o lecţie din setul de studii şi întreabă: „V-a plăcut cartea 
[aminteşte titlul]? Mulţi oameni preferă să citească răspunsurile 
direct din Biblie. Pentru carte aţi plătit, însă setul de studii este 
gratuit.”)

 ¾ Persoanele care au participat la Şcoala de Sabat.
 ¾ Persoanele care au beneficiat de asistenţă religioasă în spital sau 

în centre medicale.
 ¾ Persoanele interesate de publicaţiile noastre şi de emisiunile 

noastre radio şi TV. (Arată-i o lecţie din setul de studii biblice şi 
spune: „Venim din partea [spune numele postului de radio/TV sau 
numele publicaţiei]. Aţi făcut comandă de [aminteşte despre ce 
comandă este vorba]. Ce impresie v-a făcut? Aţi observat şi oferta 
de studii biblice?”)

 ¾ Copiii membrilor bisericii.
 ¾ Membrii Şcolii de Sabat care nu sunt membri ai bisericii.
 ¾ Beneficiarii acţiunilor de asistenţă socială. (Spune: Ce mai faceţi? 

V-a fost oferit ajutor pentru sănătatea trupului şi acum vrem să vă 
ajutăm şi spiritual.”)

 ¾ Membrii bisericii care nu mai vin la biserică. (Află motivul pentru 
care lipsesc. Mulţi nu mai vin pentru că s-au simţit ofensaţi. Ei au 
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nevoie de prieteni şi de o redescoperire a lui Isus şi a mesajului 
Său. S-ar putea să fie necesare mai multe vizite pentru refacerea 
prieteniei. Ascultă, iubeşte, poartă de grijă, cere-ţi scuze în nume-
le bisericii, nu intra în conflict. Oferă-i studiile biblice atunci când 
manifestă interes şi când simte nevoia.)

Sfaturi pentru găsirea persoanelor interesate:

 ¾ Fă vizite din uşă în uşă în cartierul tău, prezentându-le vecinilor 
setul de studii biblice sau un sondaj de opinie (Vezi Apendicele 
B) şi setul de studii. (După ce faci sondajul, spune: „Vă mulţumesc 
pentru că v-aţi luat timp să vă exprimaţi opinia. Avem o ofertă 
pentru dvs. de care sunt sigur că vă veţi bucura.” Dacă observi că 
este interesat, precizează că va găsi răspunsurile la întrebările lui/
ei în ghidurile pentru studiul Bibliei.)

 ¾ Distribuie setul de studii sau o singură lecţie împreună cu un card 
de înscriere. (În acest caz, ca în toate cazurile în care se distribuie 
pliantele de înscriere, fă o vizită scurtă, arată-i cardul şi spune: 
„Am venit ca răspuns la cererea dvs. Aţi făcut o alegere înţeleap-
tă. Sute de oameni studiază cu plăcere aceste ghiduri simple care 
răspund la întrebările mari ale vieţii şi care sunt făcute pentru oa-
menii ocupaţi.” (Foloseşte planul de prezentare de mai jos pentru 
a prezenta ghidurile de studiu.)

 ¾ Pune pliantele de înscriere în cutiile poştale.
 ¾ Trimite pliantele de înscriere prin poştă.
 ¾ Aşază pliantele de înscriere în plic, alături de scrisorile şi felicitările 

pe care le trimiţi.
 ¾ Încurajează-i pe membrii bisericii să poarte cu ei tot timpul pliante 

de înscriere.
 ¾ Aşază carduri de înscriere în cărţile pe care le dai cu împrumut.
 ¾ Oferă formulare de înscriere la studii biblice şi la alte programe, 

cu ocazia evenimentelor şi programelor speciale ale bisericii sau 
la standurile cu literatură etc.

 ¾ Fă reclamă la studiile biblice în ziarul local, în revistele locale etc.
 ¾ Fă reclamă la studiile biblice la postul de televiziune/radio local.      
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Prezentarea setului de studii şi a planului de studiu
Poţi folosi următoarele sugestii de prezentare:

 ¾ (Arată-i persoanei pagina cu temele principale abordate în setul 
de studii. Foloseşte un pix cu care să-i indici temele.)

 ¾ Spune: „Observaţi că prima temă poartă titlul___.”
 ¾  „Fiecare lecţie are o introducere, care este urmată de o întrebare, 

un text din Biblie şi de pagina la care se găseşte textul.” (Înmâ-
nează-i Biblia. Dacă nu poţi să-i oferi o Biblie, atunci roagă-l pe 
participant să aducă o Biblie.)

 ¾ „Primul text se găseşte la pagina___. Vreţi, vă rog, să deschideţi la 
pagina___ ca să vedeţi cât de simplu este?” (Dacă e necesar, aju-
taţi-l să găsească pagina.) „Textul este____.” (Vezi dacă reuşeşte 
să-l găsească, apoi treci mai departe.)

 ¾ „Acum întrebarea este___ [citeşte-o]. Haideţi să citim versete-
le___ [arată ce versete] şi să descoperim răspunsul.” (După ce 
citeşte, repetă întrebarea. Dacă răspunde, apreciază răspunsul. 
Dacă ezită, ajută-l să găsească răspunsul.)

 ¾ (Oferă-i pixul.) Spune: „Vreţi, vă rog, să notaţi răspunsul pe scurt, 
în cuvintele dumneavoastră?” (Arată-i spaţiul liber de sub întreba-
re. Dacă ezită, notează răspunsul în locul lui şi treci la întrebarea 
următoare. Procedează la fel şi aici.)

Experienţa ne arată că este foarte important ca partici-
panţi să înceapă ghidul de studiu, ajutându-i să răspundă la 
primele două întrebări. Participanţii vor şti atunci cum să 
procedeze ca să le parcurgă. 

 ¾ După ce completaţi a doua întrebare, spune: „Acum ştiţi cum se 
procedează. Primul ghid de studiu este despre___.” Adaugă: „Al 
doilea este despre____.”

 ¾ „Sunt convins că o să vă placă foarte mult aceste ghiduri. Cineva 
îmi spunea deunăzi: «Am reuşit să găsesc aici răspunsurile la în-
trebările importante, la întrebările esenţiale ale vieţii.»”

 ¾ Aşază două ghiduri de studiu în Biblie, oferă-i persoanei intere-
sate Biblia şi spune: „Vă oferim gratuit această Biblie [dacă este 
posibil] la completarea studiilor, deci puteţi să o subliniaţi dacă 



197Capitolul 7  – Cum să susţii studii biblice 

doriţi.” (Dacă este posibil, oferă ghiduri de studiu fiecărui membru 
al familiei şi celorlalte persoane prezente care doresc să studieze.)

 ¾ „După cum am spus deja, şi eu completez aceste ghiduri de stu-
diu. Am putea să comparăm răspunsurile noastre! Dacă aveţi în-
trebări, putem să stăm de vorbă. Ar fi foarte interesant!”

 ¾ Spune: „Voi trece prin zona aceasta săptămâna viitoare. La ce oră 
sunteţi disponibil să discutăm?” Stabiliţi împreună o oră.

 ¾ Încheiaţi cu aceste cuvinte: „De-abia aştept să ne revedem. Sunt 
convins că o să completaţi toate răspunsurile! Atunci, vă voi oferi 
două ghiduri noi. Ne revedem la … [aminteşte ora şi ziua].”

 ¾ Închide cu o scurtă rugăciune de binecuvântare a familiei şi a stu-
diului lor, dacă socoteşti că este potrivit.

Sugestii:
 ¾ Începe cu cel puţin două ghiduri de studiu.
 ¾ Nu te descuraja dacă pierzi o persoană interesată sau mai multe.
 ¾ Noi am fost aleşi (Ioan 15:16) să mergem în toată lumea ( Apoca-

lipsa 14:6,7).
 ¾ Dumnezeu îţi va arăta cât timp să petreci cu o persoană.
 ¾ S-ar putea ca El să aibă nevoie de tine în altă parte.
 ¾ Isus a lucrat cu cei care aveau nevoie de El.9 Şi „El îi va îndruma 

spre casele celor care au nevoie şi doresc adevărul.”10

 ¾ Noi culegem „fructele” care sunt gata coapte.

Cum să susţii un studiu biblic
 ¾ Roagă-te cu seriozitate. Isus a zis: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi 

face nimic.” (Ioan 15:5) Isus Se află în centrul fiecărei lecţii. El tre-
buie să fie şi în centrul vieţii tale.
 » Pentru a avea succes în lucrarea cu oamenii, ai nevoie la fieca-

re pas de puterea, de prezenţa şi de călăuzirea Duhului Sfânt. 
Cere aceste lucruri în rugăciune.

 » Şi cere împlinirea făgăduinţei: „Toţi îngerii cerului sunt gata să 
coopereze la această lucrare. Toate resursele Cerului sunt la 
dispoziţia acelora care caută să salveze pe cei pierduţi. Îngerii 
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ne vor ajuta să putem ajunge la cei mai nepăsători şi la cei mai 
împietriţi.”11

 ¾ Întreabă-te: „Care este scopul pentru care fac această vizită sau 
pentru care susţin acest studiu? Ce decizie aştept să ia participan-
tul? Cum pot să Îl aşez în centru pe Hristos? Cum pot să i-L prezint 
mai atractiv şi să îl ajut să ia decizia de a-L primi în viaţa lui şi de 
a-L urma?”

 ¾ Pregăteşte-te bine! Subliniază, marchează şi notează comentariile 
şi ilustraţiile pe marginea albă a ghidului de studiu. Planifică lecţia 
astfel încât să fie cât mai interesantă, dar nu prea lungă, mai ales 
la început.

 ¾ Îmbracă-te adecvat!
 ¾ Foloseşte multe materiale ajutătoare – ghidurile de studiu şi (dacă 

este posibil) Biblia, broşuri, pliante. Ele pot oferi o altă perspectivă 
asupra subiectului.

 ¾ Fii optimist! Nu te gândi niciodată la eşec şi nu vorbi niciodată 
despre el. „Cei care lucrează pentru Hristos nu trebuie să se gân-
dească niciodată şi, cu atât mai puţin, să vorbească despre eşecul 
lucrării lor. Domnul Isus ne face eficienţi în toate lucrurile.”12  

Ce să faci când ajungi acasă la persoana interesată
 ¾ Fii punctual!
 ¾ Fii plin de entuziasm, vesel, relaxat, prietenos atât când îl saluţi, 

cât şi pe tot parcursul studiului.
 ¾ Prima vizită să fie scurtă. De obicei, oamenii sunt ocupaţi şi este 

bine să nu le stârneşti păreri de rău că au acceptat să studieze.
 » În deschidere, poţi spune: „Mă bucur să vă văd din nou. Ce aţi 

mai făcut săptămâna aceasta?” Ascultă răspunsul cu interes.
 » Un principiu important este acela de a vorbi despre preocupă-

rile lor şi nu despre ale tale.
 » Fă câteva comentarii scurte despre obiectele din cameră. Înce-

pe să stabileşti relaţia de prietenie. Este bine să staţi de vorbă 
înainte de studiu, nu după. 

 ¾ După ce faci cunoştinţă cu toate persoanele prezente şi te asiguri 
că toţi se simt confortabil, poţi începe să spui: „Cum vi s-au părut 
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primele două ghiduri de studiu?” Aşteaptă răspunsul, apoi spune: 
„Ce anume v-a plăcut foarte mult?”
 » Este mai bine să îl laşi pe el să-şi exprime satisfacţia pentru 

ceea ce a descoperit, decât să vorbeşti tu.
 » Treci la parcurgerea ghidului. „Aveţi ghidul la îndemână?”

 ¾ Cum să aranjaţi scaunele? Dacă sunt mai mulţi participanţi, este 
mai bine să vă aşezaţi în cerc, dacă e posibil. Dacă ai un singur 
participant, stai faţă în faţă cu el.

 ¾ Dacă participantul nu a studiat ghidul de studiu, manifestă înţe-
legere.
 » Poate că a avut o săptămână mai dificilă, poate că a uitat (obi-

ceiurile noi se formează greu) sau poate că nu este motivat.
 » Spune: „Vă înţeleg. Sunt convins că o să vă placă aceste ghi-

duri de studiu.
 » Dacă tot am venit la dumneavoastră, haideţi să ne luăm pu-

ţin timp şi să parcurgem primul ghid de studiu.”
 » Sau spune: „Cu toţii avem foarte multe lucruri de făcut. 

Sunt convins că o să le completaţi până săptămâna viitoa-
re.” Pune ghidul de studiu deoparte, ca şi cum nu s-ar fi 
întâmplat nimic.

 » Dacă participantul refuză, oferă-i o broşură sau o carte po-
trivită, o casetă sau un DVD, lasă-i adresa ta şi numărul de 
telefon. Spune: „Dacă pot să vă fiu de folos cu ceva, vă rog 
să mă contactaţi.”

 » Nu aştepta! Roagă-te pentru călăuzire şi începe un alt ghid de 
studiu imediat. 

Cum să prezinţi studiul biblic
Pe lângă sugestiile necesare pentru prezentarea studiilor, pentru ca 

ele să fie cât mai practice, ne-am propus să includem şi câteva sfaturi 
despre cum să câştigi încrederea participantului şi să consolidezi relaţia 
de prietenie cu el.

Cele mai multe principii pot fi utilizate când se iveşte ocazia pe par-
cursul unei lecţii sau pe parcursul întregului set de studii. (După cum afir-
mam deja, vom face referire aici la setul de studii „Vestea bună pentru 
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generaţia noastră”, însă cele mai multe idei pot fi adaptate şi pentru alte 
tipuri de studii.)

 ¾ Începe cu rugăciune! Foloseşte textele din ghidul de studiu ca 
să introduci rugăciunea. Spune: „Aţi observat că în 2 Petru 1:21 
[arată locul din lecţie unde este amintit acest text] ni se spune că 
profeţia a ajuns la noi prin Duhul Sfânt. În Ioan 16:13 [arată locul], 
Isus ne-a promis că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul.
 » „Avem privilegiul ca atunci când studiem Cuvântul Său să be-

neficiem de călăuzirea Sa.”
 » „Înainte de a începe, să ne plecăm capul şi să ne rugăm. Tatăl 

nostru, Îţi mulţumim că ne-ai promis acelaşi Duh Sfânt care 
i-a călăuzit pe profeţi. Ajută-ne şi pe noi să înţelegem. Cerem 
împlinirea acestei făgăduinţe. Îţi mulţumim că ne vei ajuta să 
înţelegem voia Ta pentru noi. În Numele lui Isus, Amin!”  

 ¾ Citeşte introducerea sau recapitulează ideile principale.
 ¾ Pune fiecare întrebare. Spune: „Poate că ar fi mai bine ca eu să 

citesc fiecare întrebare, iar dumneavoastră să daţi răspunsul.”
 ¾ După ce dă răspunsul, apreciază-l pentru răspunsurile bune. (Răs-

punsurile bune sunt cele scurte. Dacă copiază tot textul, probabil 
că nu a înţeles răspunsul.)

 ¾ Dacă dă un răspuns greşit, nu spune niciodată: „Nu este bine.”
 » Tu cauţi mai mult decât răspunsurile corecte; scopul tău este 

să câştigi inima participantului.
 » Spune cu amabilitate: „Se pare că am dat răspunsuri diferite. 

Vreţi să citiţi din nou textul?”
 » De obicei, participantul va descoperi răspunsul imediat.
 » Dacă răspunde şi a doua oară la fel, ai putea să-i spui: „Puteţi 

nota răspunsul în lecţia dumneavoastră.”
 » Participantul se va bucura că a obţinut nota maximă, după par-

curgerea tuturor întrebărilor.
 » Evită atitudinea de superioritate.
 » Adoptă mai degrabă atitudinea necesară pentru a învăţa 

împreună cu participantul. Nu te erija într-o autoritate în 
materie de Biblie. Participantul să ştie că şi tu înveţi împre-
ună cu el. În felul acesta, nu se va mai simţi complexat şi se 
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va oferi să te ajute. Nu se va aştepta ca tu să cunoşti toate 
răspunsurile.

 ¾ Ascultă tot timpul şi pune întrebări ca să te asiguri că participantul 
a înţeles bine. Foloseşte deseori genul de întrebări: „Ai înţeles că 
...? Cuvântul acesta este mai dificil. L-ai înţeles?”

 ¾ Fă câteva comentarii scurte, relevante, şi apoi treci mai departe.
 » Desprinde principiile din ideile pe care le-a înţeles şi din co-

mentariile participantului.
 » Nu predica! Nu este potrivit să ţii o predică. Susţinerea de stu-

dii biblice se face prin discuţii interactive.
 » Nu încerca să-i spui într-o singură ocazie tot ce ştii despre su-

biectul respectiv.  

 ¾ Foloseşte ilustraţiile potrivite ca lecţia să fie interesantă.
 » Ilustraţia lasă o impresie mai adâncă şi mai durabilă asupra 

participantului.
 » Ilustraţia este ca o fereastră prin care intră lumina şi aerul 

curat.
 » Ea clarifică o anumită idee.

 » Nu folosi prea multe ilustraţii.
 » Foloseşte ilustraţii scurte.
 » Ilustraţiile din viaţa personală sunt cele mai bune. Fii atent la 

biserică, la Şcoala de Sabat etc. ca să găseşti ilustraţii scurte.
 ¾ Treci mai departe numai atunci când participantul este pregătit. 

Ascultă mereu cu atenţie şi observă privirea şi limbajul trupului. 
Dacă observi că se plictiseşte, mergi la întrebarea următoare.
 » Nu fi plictisitor! Parcurge ghidul repede şi fă studiul cât mai 

interesant.
 ¾ Nu uita să fii întotdeauna amabil şi plin de tact. Construieşte po-

duri, nu ziduri!
 » Prezintă-le pe un ton plăcut şi de o aşa manieră, încât lecţiile să 

fie frumoase, clare şi simple.
 » Nu uita următoarele:

 » „Succesul vostru nu va depinde atât de mult de cunoştinţe-
le şi de realizările voastre, ci de abilitatea voastră de a găsi 
calea spre inimi.”13
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 » Fii amabil şi blând, niciodată aspru! Isus ne-a promis toa-
tă puterea Sa, dar „tăria Mântuitorului nostru nu a constat 
într-o etalare puternică a cuvintelor aspre care să străpun-
gă sufletul însuşi; ceea ce L-a făcut să câştige inimile a fost 
blândeţea Sa şi comportamentul Său rezervat.”14

 » „Timbrul vocii are mult de-a face cu influenţarea inimilor 
celor care ascultă.”15

 » Pune accent pe binecuvântări şi nu pe cerinţe! La momen-
tul potrivit, subliniază că Dumnezeu nu intenţionează să ne 
interzică orice plăcere, ci să le ofere copiilor Lui viaţă din 
belşug (Ioan 10:10). El nu le reţine nimic din ceea ce e bun 
(Psalmii 84:11). La momentul potrivit, vorbeşte cu umilinţă 
de binecuvântările pe care le-ai primit.    

 ¾ Nu te abate de la subiect! Dacă te abaţi din drum la fiecare coti-
tură, nu ajungi niciodată la destinaţie. Iată ce nu trebuie să uiţi:
 » Subliniază partea pozitivă. Aprinde lumina ca să împrăştii în-

tunericul.
 » Nu încerca să explici neadevărurile (răpirea, de exemplu).
 » Totuşi este bine să răspunzi la unele întrebări atunci când se 

ridică.

 ¾ Nu introduce niciodată idei pentru care participantul nu este sufi-
cient de pregătit să le înţeleagă sau să le primească. Efectul poate 
fi dezastruos. Nu putem ajunge la capătul de sus al scării dintr-o 
singură săritură. Condu-l treaptă cu treaptă, ca la şcoală. Respectă 
traseul indicat de studiile biblice. Ai grijă să nu foloseşti scrierile 
lui Ellen G. White prea devreme, dacă nu poţi dovedi o idee mai 
întâi cu Scriptura.
 » Dacă participantul aduce în discuţie o problemă controversa-

tă abordată într-o lecţie viitoare, nu încerca să răspunzi la ea. 
Aceasta ar putea fi metoda Diavolului de a te abate din drum! 
Şi este una dintre cauzele principale de abandon.

 » Dacă participantul te întreabă, de pildă: „De ce ţii sâmbăta şi 
nu duminica?” Spune ceva de genul: „Aceasta este o întrebare 
bună care are nevoie de un răspuns bun. Aş putea să-ţi dau 
răspunsul, dar ceea ce spun eu nu contează atât de mult. Sunt 
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convins că vrei să afli ce spune Dumnezeu în această privin-
ţă. Te anunţ că există un ghid de studiu sau chiar două despre 
acest subiect.” Ai putea adăuga: „Vei fi încântat să descoperi ce 
spune Biblia în această privinţă.”
 » Nu uita: În primele şase ocazii, este esenţial să ancorezi cre-

dinţa participantului în Biblie.

 » Dacă persoana insistă să afle ce crezi despre o problemă con-
troversată, întreabă-l cu amabilitate: „Vrei, te rog, să-mi spui 
care este părerea ta?” Apoi ascultă şi apreciază-i părerea. Nu 
intra în divergenţe, altfel persoana va pierde interesul.
 » Exemplu: Doamna Marca face prima vizită pentru verifica-

rea răspunsurilor participantei la prima lecţie. Participanta 
o întreabă: Crezi în vorbirea în limbi?

 » Doamna Marca nu se aştepta ca participanta să aibă noţiuni 
religioase sau convingeri de vreun fel. Ea trebuie să afle mai 
întâi care era convingerea doamnei, ca să evite distanţarea.

 » Ea s-a rugat şi a decis ca mai întâi să asculte opinia partici-
pantei, pentru ca apoi să clădească pe cunoştinţele ei. (Mai 
întâi, roagă-te! Numai Duhul Sfânt ştie ce e de făcut.)

 » Aşadar, doamna Marca i-a răspuns printr-o contra-între-
bare: „Dumneavoastră ce credeţi?” Ea i-a răspuns iritată: 
„Eu cred că este de la Diavolul.” „Interesant”, a zis doamna 
Marca.

 » Apoi, lasă subiectul deoparte, până când veţi ajunge la stu-
diul care abordează acest subiect.

 » Dacă ar fi răspuns că ea crede în vorbirea în limbi, atunci 
s-ar fi ridicat un zid între ele două.    

 » Merită să asculţi înainte să vorbeşti.
 » Nu uita: Numai Duhul Sfânt ştie exact ce este în sufletul 

unei persoane, câte cunoştinţe are şi dacă este dispusă să 
răspundă.

Vom prezenta acum câteva sfaturi pentru succes care îţi vor fi de folos 
pe parcursul prezentării studiului biblic, iar după aceea vom reveni la 
prezentarea sugestiilor pentru parcurgerea studiului.
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Sfaturi utile:
 ¾ Fii înţelegător! Atunci când ştii că participantul susţine o idee con-

trară Bibliei, poţi spune: „Înţeleg ce simţi.” Poate că nu a vrut de-
cât să exprime o opinie. Atunci lasă subiectul deoparte, clădeşte 
pe cunoştinţele lui sau ignoră opinia greşită până când este dispus 
să şi-o schimbe.

 ¾ Ascultă! Subliniem acest sfat: Nu vorbi numai tu. Ascultă ca să 
descoperi nevoile, preocupările şi cunoştinţele participantului. 
Ajustează-ţi răspunsul după nevoile participantului.

 ¾ Ajută-l să ia o decizie fermă pentru Hristos înainte de a prezenta 
adevărurile cruciale. Acesta este principiul de bază al succesului. 
Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele … căci, despăr-
ţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5) Participanţii nu vor 
avea nicio putere şi nicio dorinţă de a asculta de Isus până când nu 
Îl vor cunoaşte şi până când nu-L vor primi ca Mântuitor şi Domn 
al lor.

 » Ilustraţie: Atunci când Isus este Domnul şi Stăpânul vieţii noas-
tre, Isus urcă împreună cu noi fiecare treaptă a ascultării. Ni-
mic nu este imposibil. Aceasta este metoda bună. Însă, dacă 
prezinţi un adevăr înainte ca persoana să se predea lui Isus, nu 
faci decât să-i stârneşti împotrivirea şi simţământul de nepu-
tinţă. Adăugarea de noi adevăruri, unul peste altul, fără ca mai 
întâi să-l conduci pe om la Isus, nu face decât să ridice înaintea 
lui un zid imposibil de trecut. Aceasta este metoda greşită.16

 » În majoritatea seturilor de studii, există un ghid sau două care 
îi cer participantului să ia o decizie clară pentru acceptarea lui 
Isus ca Mântuitor şi Domn personal. 

 ¾ Învaţă cum să întâmpini împotrivirea. Dacă participantul s-a pre-
dat lui Isus, dar totuşi contestă vehement un adevăr descoperit 
clar, poţi să-i spui cu dragoste: „Ideea aceasta nu vine de la mine. 
Isus, Prietenul şi Domnul tău, este Cel care îţi vorbeşte. Acum eşti 
al Lui. Întreabă-L ce trebuie să faci. Eu nu pot decât să te încurajez 
să faci voia Sa.”
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 » Metoda aceasta elimină practic discuţiile în contradictoriu. 
Adevărul este clar pentru cel care vrea să asculte de el. Citeşte 
şi foloseşte textul din Ioan 7:17.

 » Sfatul următor referitor la Sabat se poate aplica şi în cazul altor 
adevăruri cruciale.

„Nu ar trebui să consideraţi că este datoria voastră să 
prezentaţi argumentele cu privire la subiectul Sabatului în-
dată ce îi cunoaşteţi pe oameni. Dacă persoanele respec-
tive menţionează subiectul, spuneţi-le că nu aceasta este 
preocuparea care se află în atenţia voastră acum. Totuşi, 
după ce Îi vor supune lui Dumnezeu inima, mintea şi voinţa 
lor, ele vor fi pregătite să evalueze cu bunăvoinţă dovezile 
cu privire la aceste adevăruri solemne şi cruciale.”17

 ¾ Fii plin de tact şi sensibilitate! Nu fi nepoliticos şi nu stârni mânia 
oamenilor! Nu îi condamna. „Satana caută fără încetare să produ-
că efecte prin izbucniri violente şi aspre, dar Domnul Isus a găsit o 
cale de a Se adresa minţii oamenilor prin intermediul unor asoci-
eri cu lucrurile cu care erau cel mai familiarizaţi. El a tulburat cât 
mai puţin cu putinţă cursul firesc al gândurilor lor.”18

 ¾ Nu te certa cu oamenii! Chiar dacă vei ieşi câştigător, s-ar putea să 
pierzi un suflet. Dacă participantul te provoacă, nu intra în conflict 
cu el. Nu deveni agresiv. „Hristos nu salvează pe nimeni împotriva 
alegerii lui.”19 Acceptă-i pe oameni aşa cum sunt. Conlucrează cu 
Duhul Sfânt pentru a-i ajuta să treacă de la starea în care se află la 
starea dorită de Dumnezeu pentru ei.

 ¾ Manifestă un interes profund faţă de participant! Roagă-te neîn-
cetat să primeşti dragostea şi tactul lui Isus.

 » Studiază metodele folosite de El, prezentate în Hristos, Lumina 
lumii. (Este foarte interesant şi instructiv să citeşti cartea pen-
tru a descoperi metodele Sale. Când le descoperi, scrie literele 
„MI” pentru metodele lui Isus, ca să le găseşti cu uşurinţă.)

 » Memorează paragraful din Calea către Hristos, pagina 12, care 
începe astfel: „Domnul Hristos nu ascundea adevărul, dar tot-
deauna îl rostea cu iubire.”
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 » „El a întrezărit posibilităţi infinite în fiecare om.”20 Spune-ţi în 
gând: „Eşti o făptură specială. Dumnezeu are un plan special 
pentru viaţa ta.” Nu uita că „El câştiga inima oamenilor … ca 
Unul care le dorea binele”.21

 ¾ Fă complimente ori de câte ori este posibil şi adecvat. 

 ¾ Exprimă-ţi acordul ori de câte ori lucrul acesta este posibil.

 ¾ Nu te simţi stânjenit când nu poţi da un răspuns la o întrebare. 
Nimeni nu posedă toate cunoştinţele şi, în plus, tu nu te erijezi 
într-o autoritate în materie de Biblie. Ai putea să spui: „Nu m-am 
gândit la aceasta până acum. Voi încerca să găsesc răspunsul Bibli-
ei la această problemă şi am să-l aduc săptămâna viitoare.” Dacă 
ştii sigur că Biblia nu vorbeşte despre problema respectivă, atunci 
nu fă speculaţii. Prezintă doar ce spune Biblia. Fă referire la Deu-
teronomul 29:29.

Acum revenim la sugestiile pentru finalizarea studiului

 ¾ După ce pui ultimele întrebări din ghid, stârneşte interesul partici-
pantului pentru ghidul următor, menţionând ce teme vor fi abor-
date.

 ¾ La finalul studiului, recapitulează pe scurt ideile principale. 

 » Solicită-l să ia o decizie cu ocazia fiecărui studiu. Roagă-te în 
gândul tău. Cere-i într-un mod plăcut şi pozitiv, aşteptându-te 
la un răspuns afirmativ. Apoi, apreciază-l pentru decizia luată şi 
spune-i că şi tu iei aceeaşi decizie. În felul acesta, îl vei sprijini 
în decizia lui. Nu uita:

„Secretul succesului nostru şi al puterii noastre ca po-
por, care promovăm răspândirea adevărului, va sta în lansa-
rea apelurilor directe şi personale la adresa celor care sunt 
interesaţi şi care se bizuie fără ezitare pe Cel Preaînalt.”22

„De multe ori, minţile oamenilor sunt impresionate de 
zece ori mai mult prin apelurile personale decât prin orice 
alt tip de lucrare.”23 

 » Nu uita ca atunci când faci apel pentru o decizie să subliniezi 
binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le ofere şi, dacă 
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este potrivit, să aminteşti cu umilinţă binecuvântările pe care 
le-ai primit personal.

 ¾ Roagă-te! Imediat după ce participantul ia o decizie, spune: „Să 
încheiem cu rugăciune.” Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru pre-
zenţa Sa, pentru modul în care a participat prietenul tău şi pentru 
decizia lui. Cere-I să reverse peste el binecuvântări speciale odată 
cu parcurgerea ghidurilor următoare.

 ¾ Scrie „excelent” sau „10” pe fiecare ghid completat de participant 
după ce le verificaţi împreună. Spune: „Ai completat răspunsuri-
le foarte bine! Sunt convins că o să-ţi placă şi următoarele două 
ghiduri.”

 ¾ Oferă-i următoarele două ghiduri, prezentându-i-le pe scurt. 
Adaugă: „Ghidurile de studiu devin din ce în ce mai interesante!”

 ¾ Adu-i aminte că vă veţi întâlni şi săptămâna următoare şi expri-
mă-ţi bucuria că vă veţi revedea. (Este esenţial să studiaţi săptă-
mânal.)

 ¾ Împrumută-i o broşură sau o carte, dacă ai la dispoziţie, pentru a-l 
ajuta să aprofundeze tema studiată, dacă este interesat.

 ¾ Verifică-i gradul de interes, spunându-i: „Sper că nu te-am reţinut 
prea mult şi că nu te-am obosit.” Nu uita: Studiul nu trebuie să 
dureze mai mult de 40-60 de minute.

 ¾ Pleacă imediat după încheierea studiului pentru ca adevărul să-i 
rămână proaspăt în minte.

 ¾ Roagă-te pentru participanţi în fiecare zi şi cere-le membrilor bi-
sericii tale să te sprijine în rugăciune. 

Cum să facilitezi luarea unei decizii favorabile
Obiectivul final al susţinerii de studii biblice este acela de a-i aduce pe 

oameni la Isus şi de a-i integra în părtăşia bisericii, iar apoi de a-i instrui 
şi a-i implica în lucrarea cu alţii. Fiecare studiu conţine la final o întrebare 
de decizie şi, aşa cum aminteam anterior, este important să obţii o deci-
zie favorabilă la finalul fiecărui studiu. Iată câteva sugestii suplimentare 
în acest sens.
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Patru paşi pentru obţinerea unei decizii favorabile

 ¾ Informaţiile trebuie să fie clare; întrebările lor trebuie să primeas-
că răspuns. Întreabă des: „Ai înţeles?”

 ¾ Participantul trebuie să aibă convingerea că decizia respectivă 
este corectă şi că aceasta cere Dumnezeu de la el.

 ¾ Participantul trebuie să aibă dorinţa de a lua o decizie.

 ¾ El trebuie să ia decizia şi să treacă la fapte.

După ce aţi studiat subiectul, după ce l-a înţeles şi ai dovada că este 
convins de adevăr şi vrea să ia o decizie, roagă-te mult şi apoi foloseşte 
următoarea metodă pentru a obţine cele trei mari decizii favorabile din 
partea lor:

Apel pentru luarea deciziei de a-L accepta pe Isus ca Mântuitor şi Domn:
Pornind de la lecţia studiată,  ajută-l pe participant să înţeleagă clar 

următoarele lucruri:

 ¾ Starea lui este de om pierdut.

 ¾ Nu se poate salva singur.

 ¾ Hristos a plătit tot ce trebuia plătit.

 ¾ El a câştigat pe cruce viaţa veşnică pentru oameni şi este gata să 
i-o ofere în dar.

 ¾ Omul nu poate face nimic pentru a merita viaţa veşnică sau pen-
tru a o câştiga.

 ¾ Pentru a primi darul vieţii veşnice, el trebuie să îl ceară şi să îl 
accepte.
 » să Îi ceară iertare lui Dumnezeu, 
 » să părăsească păcatul şi
 » să Îl primească pe Isus în inima lui ca Mântuitor şi Domn.

Dacă participantul nu L-a acceptat niciodată pe  
Hristos, atunci fă următorul apel direct şi personal:

„După cum ai înţeles, Isus îţi oferă dragostea Lui extraordinară, jertfa 
Sa şi darul fără plată al vieţii veşnice. Sunt convins că vrei să îl ceri şi să îl 
primeşti şi tu. Nu-i aşa?
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Haide să îngenunchem în rugăciune şi să-I spui lui Dumnezeu despre 
decizia aceasta.

Înainte de a începe, să recapitulăm ce vrei să-I spui lui Dumnezeu în 
cuvintele tale. În caz că omiţi ceva, o să-ţi amintesc pe parcursul rugă-
ciunii printr-un cuvânt sau două şi apoi încheiem rugăciunea. E bine?” 
(Dacă participantul este prea timid, roagă-l să repete după tine.)

„Doamne,
 ¾ Sunt un păcătos şi merit moartea.
 ¾ Îţi mulţumesc că L-ai trimis pe Isus
 ¾ care a murit pentru mine, a obţinut viaţa veşnică pentru mine şi 

vrea să-mi ofere darul vieţii veşnice.
 ¾ Vreau să primesc şi eu darul oferit de Tine.
 ¾ Îmi pare rău pentru păcatele mele. Te rog să-mi ierţi toate păca-

tele!
 ¾ Vreau să renunţ la ele pentru totdeauna.
 ¾ Îl primesc pe Isus în inima mea şi vreau ca El să fie Domnul şi Stă-

pânul vieţii mele.
 ¾ Ajută-mă să trăiesc pentru Isus până la revenirea Lui.”

Încheiaţi cu o rugăciune de mulţumire. Urează-i bun venit în fami-
lia lui Dumnezeu, oferă-i o carte Calea către Hristos şi îndeamnă-l să ia 
această decizie zilnic, printr-o viaţă devoţională regulată.

Notă: Mulţi oameni consideră că sunt creştini, dar, după ce studiază 
ghidul despre mântuire, este potrivit să-i invităm să îşi reconsacre viaţa 
lui Isus ca Mântuitor şi Domn, înainte de a trece la studierea adevărurilor 
cruciale. În acest caz, şi tu ar trebui să te reconsacri lui Isus.

Apelul pentru luarea deciziei de a păzi Sabatul
Întemeiază apelul pe dragostea pentru Isus, pe Cuvântul lui Dumne-

zeu şi pe binecuvântările promise. Solicită-l pe participant să acţioneze 
practic şi imediat în urma deciziei.

Pune următoarele întrebări cu convingere şi încredere:
„Ion, ai înţeles aşadar că sâmbăta este ziua Domnului.
Ţi-ai predat inima lui Isus. Ştiu că Îl iubeşti foarte mult.
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Isus îţi spune în Ioan 14:15: «Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 
Mele.» Sunt sigur că vrei să păzeşti toate poruncile, inclusiv Sabatul.

După cum am citit în Isaia 58:13,14 şi în alte texte, El doreşte să te 
binecuvânteze pentru aceasta.

De aceea sunt sigur că nu vrei să amâni păzirea poruncilor. David spu-
ne în Psalmul 119:59,60 [citeşte] «Mă gândesc la căile mele … mă gră-
besc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.»

Aşadar, pentru că Îl iubeşti pe Isus, El îţi cere să păzeşti Sabatul şi să 
primeşti o binecuvântare specială. Ai vrea să vii cu mine la biserică sâm-
bătă dimineaţă?”

Încheie cu o rugăciune sinceră de mulţumire şi, dacă e posibil, în-
treabă-l pe participant dacă vrea să Îi mulţumească lui Dumnezeu că l-a 
ajutat să ia această decizie.

Apelul pentru luarea deciziei de a se boteza:
Fă un apel direct şi personal.

 ¾ Întreabă: „Ai mai studiat până acum despre botezul prin scufun-
dare?”

 ¾ „Ai primit botezul prin scufundare?”

Dacă răspunsul este „nu”, atunci spune: 
 ¾ „Exemplul şi dorinţa lui Isus sunt clare? Iar acum dorinţa ta este să 

Îl urmezi şi în această privinţă.”
 ¾ „Sunt atât de fericit pentru decizia ta!”
 ¾ Biserica are programat un botez pe data de____ şi pe data de___. 

Care dintre aceste zile este mai potrivită pentru tine?”

Încheiaţi cu o rugăciune de recunoştinţă. Apoi gândeşte-te ce poţi 
face pentru a păstra legătura cu noul membru al familiei lui Dumnezeu 
şi, dacă e posibil, oferă-i instruire ca să ţi se alăture în lucrarea de câşti-
gare de suflete.

În concluzie, de fiecare dată când este evident că persoana este pre-
gătită să ia o decizie, încurajează-l să ia decizia respectivă. Dacă ai nevoie 
de ajutor, cere ajutorul pastorului sau al unei persoane cu experienţă în 
a face vizite. Dacă urmează să înceapă o campanie de evanghelizare sau 
dacă este în derulare deja, fă-i participantului o vizită şi încurajează-l să 
participe. Evanghelistul va face apeluri la sfârşitul fiecărei prelegeri.
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Dumnezeu te va binecuvânta mult prin experienţa susţinerii de studii 
biblice atunci când vei studia, te vei ruga, vei lucra, vei persevera şi nu 
vei renunţa niciodată.

Note
1 Mărturii, vol. 5, p. 388.
2 Mărturii, vol. 9, p. 150.
3 Ibidem, p. 126.
4 Hristos, Lumina lumii, p. 578.
5 Welfare Ministry, p. 101.
6 Mărturii, vol. 7, p. 30.
7 Hristos, Lumina lumii, p. 151.
8 Review and Herald, 13 martie 1888.
9 Hristos, Lumina lumii, p. 275.
10 Welfare Ministry, p. 101.
11 Parabolele Domnului Hristos, p. 197.
12 Slujitorii Evangheliei, p. 19.
13 Ibidem, p. 193 (sublinierea autorului)
14 Mărturii, vol. 3, p. 477.
15 Mărturii, vol. 2, p. 615 (sublinierea autorului).
16 Ilustraţie de Calvin Smith, Giving Bible Studies, (Silver Spring, MD: General 
Conference Church Ministries Department, 1994), p. 26.
17 Evanghelizare, p. 228.
18 Ibidem, p. 140.
19 Mărturii, vol. 3, p. 457.
20 Educaţie, pag. 80 (sublinierea autorului).
21 Hristos, Lumina lumii, p. 151.
22 Review and Herald, 30 august 1892.
23 Evanghelizare, p. 463.   
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Apendice A
Catalogul referinţelor biblice: Subiecte biblice şi listele cu textele bibli-

ce corespunzătoare:

SUBIECT COD PRIMUL TEXT

 1. Cartea în care pot avea încredere CI Ioan 17:17
 2. Scrisoarea lui Dumnezeu pentru mine SD Psalmii 119:105
 3. Originea răului OR 1 Ioan 3:8
 4. Fiul omului FO 1 Timotei 3:16
 5. Viitorul Imperiu mondial IM Isaia 46:9,10
 6. Isus vine pentru mine IVM Tit 2:13
 7. Isus revine în curând IRC Matei 24:3
 8. Douăsprezece mari evenimente viitoare EV 1 Tesaloniceni 4:16
 9. Raiul există în realitate RR Matei 5:5
 10. Isus, Mântuitorul meu IMM 1 Ioan 4:8
 11. Calea spre mântuire CM Romani 3:20
 12. Biruitor asupra păcatului  BP Efeseni 5:27
 13. Legea sfântă a lui Dumnezeu LS Romani 7:12
 14. Ziua Domnului ZD Apocalipsa 1:10
 15. Sabatul în Noul Testament SNT Exodul 20:8-11
 16. Închinarea în ziua Domnului IZD Isaia 58:13
 17. Promisiuni pentru mine PM Isaia 56:1,2,4,5
 18. Pot să vorbesc cu Dumnezeu VD Luca 11:1
 19. Darul nemuririi DN Geneza 2:17
 20. Slujitori cereşti, îngerii SCI Matei 28:19
 21. Isus, Avocatul meu IAM Evrei 9:22
 22. Botezul şi Sfânta Cină BC Matei 28:19,20
 23. Ceasul judecăţii lui Dumnezeu JD Apocalipsa 14:7
 24. Victorios la judecată VJ Faptele 17:31
 25. Grija faţă de proprietatea lui Dumnezeu PD Psalmii 24:1
 26. Familia fericită FF Geneza 2:18-22
 27. Grija faţă de Templul lui Dumnezeu TD 1 Corinteni 6.19,20
 28. Darul profeţiei  DP Apocalipsa 12:17
 29. Standarde creştine SC 1 Corinteni 6:19,20
 30. Salvat spre a sluji SS Marcu 16:15
 31. Intrarea în familia lui Dumnezeu FD Ioan 10:27
 32. Biserica adevărată a lui Dumnezeu BD Ieremia 6:2
 33. Ascult de Isus mereu AIM Filipeni 2:5-8
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1. Cartea în care pot avea 
încredere (CI) – Ioan 17:17
1 CI
Psalmii 33:6,9
2 CI
2 Petru 1:19-21
3 CI
Numeri 12:6
4 CI
Apocalipsa 1:1-3
5 CI
Isaia 46:9,10
6 CI
Matei 11:25
7 CI
2 Timotei 3:16
8 CI
Romani 10:17
9 CI
Isaia 40:8
10 CI
1 Tesaloniceni 2:13

2. Scrisoarea lui Dumnezeu 
pentru mine (SD) – Psalmii 
119:105
1 SD
2 Petru 1:19
2 SD
Romani 15:4
3 SD
Ioan 20:31
4 SD
2 Timotei 2:15
5 SD
1 Corinteni 2:13
6 SD
Ioan 16:13
7 SD
2 Petru 1:4
8 SD
Matei 4:4
9 SD
Matei 22,29
10SD
Faptele 17:10,11
11 SD
Ioan 7:17

3. Originea răului (OR) –  
1 Ioan 3:8
1 OR
Ioan 8:44
2 OR
Ezechiel 28:14,15
3 OR
Isaia 14:12-14
4 OR
Apocalipsa 12:7-9
5 OR
Geneza 2:16,17
6 OR
1 Petru 5:8
7 OR
Romani 8:28
8 OR
1 Ioan 4:8
9 OR
Romani 5:7,8
10 OR
Ieremia 51:3
11 OR

4. Fiul omului (FO) – 1 
Timotei 3:16
1 FO
Ioan 1:1-3,14
2 FO
1 Petru 1:20
3 FO
Ioan 1:45
4 FO
Ioan 10:30
5 FO
Matei 16:16
6 FO
Evrei 4:15
7 FO
Ioan 11:25,43,44
8 FO
1 Petru 3:22
9 FO

5. Viitorul Imperiu mondial 
(IM) – Isaia 46,9,10 (citeşte 
Daniel 2)
1 IM
Daniel 2:19
2 IM
Daniel 2:26-28
3 IM
Daniel 2:31-35
4 IM
Daniel 2:36-44,37,38,39, 
40,41,42
5 IM
Daniel 2:43
6 IM
Daniel 2:44,45
7 IM
Matei 25:31
8 IM
Ioan 3:16

6. Isus vine pentru mine 
(IVM) – Tit 2:13
1 IVM
Ioan 14:1-3
1 IVM
Faptele 1:9
3 IVM
Faptele 1:10,11
4 IVM
Apocalipsa 1:7
5 IVM
Matei 24:23-27
6 IVM
Ioan 11:25
7 IVM
1 Corinteni 15:51-54
8 IVM
Apocalipsa 6:14-17
9 IVM
Isaia 25:9
10 IVM
Luca 21:34-36
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7. Isus revine în curând 
(IRC) – Matei 24:3
1 IRC
Matei 24:6,7
2 IRC
Matei 24:29
3 IRC
2 Timotei 3:1-5
4 IRC
Daniel 12:4
5 IRC
Luca 21:25-28
6 IRC
Matei 24:14
7 IRC
Matei 24:32-34
8 IRC
Matei 24:35
9 IRC
Matei 24:36
10 IRC
Matei 24:44
11 IRC
Faptele 16:31

8. Douăsprezece mari 
evenimente viitoare (EV) – 
1 Tesaloniceni 4:16
1 EV
1 Tesaloniceni 4:16
2 EV
1 Tesaloniceni 4:17
3 EV
Apocalipsa 6:15-17
4 EV
2 Tesaloniceni 1:7
5 EV
Apocalipsa 20:1-3
6 EV
Ieremia 4:23-26
7 EV
Apocalipsa 20:4
8 EV
Apocalipsa 21:10
9 EV
Apocalipsa 20:5
10 EV
Apocalipsa 20:9,14,15
11 EV
Matei 4:1-3
12 EV
Apocalipsa 12:1-7

9. Raiul există în realitate 
(RR) – Matei 5:5
1 RR
Apocalipsa 21:1-3
2 RR
Apocalipsa 21:10-23
3 RR
Apocalipsa 21:4
4 RR
1 Ioan 3:2
5 RR
Isaia 65:21,22
6 RR
1 Corinteni 13:12
7 RR
Isaia 11:6-9
8 RR
Isaia 66:22,23
9 RR
1 Corinteni 2:9
10 RR
 Apocalipsa  21:27

10. Isus, Mântuitorul meu 
(IMM) – 1 Ioan 4:8
1 IMM
Geneza 2:15-17
2 IMM
1 Ioan 3:4
3 IMM
Isaia 59:2
4 IMM
Romani 6:23
5 IMM
Romani 5:12
6 IMM
Ieremia 13:23
7 IMM
Romani 7:24,25
8 IMM
Faptele 4:12
9 IMM
Romani 6:23
10 IMM
Marcu 15:15-20
11 IMM
Isaia 53:4-6
12 IMM
Matei 27:45-50

11. Calea spre mântuire 
(CM) – Romani 3:20
1 CM
Romani 7:13
2 CM
1 Ioan 1:7
3 CM
Efeseni 2:8,9
4 CM
Faptele 16:31
5 CM
Faptele 2:37,38
6 CM
Proverbele 28:13
7 CM
1 Ioan 1:9
8 CM
Ezechiel 36:26,27
9 CM
Ioan 1:12,13
10 CM
Galateni 2:20
11 CM
Ioan 17:3
12 CM

12. Biruitor asupra păcatu-
lui (BP) – Efeseni 5:27
1 BP
Ieremia 13:23
2 BP
Filipeni 4:13
3 BP
1 Corinteni 15:57
4 BP
Iacov 4:7
5 BP
Ioan 17:3
6 BP
Luca 10:38-42
7 BP
Matei 44:7,10,11
8 BP
Matei 26:41
9 BP
Apocalipsa 12:11
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13. Legea sfântă a lui Dum-
nezeu (LS) – Romani 7:12
1 LS
Psalmii 19:7
2 LS
Romani 3:20
3 LS
Romani 7:7
4 LS
Eclesiastul 12:13,14
5 LS
Matei 5:17-19
6 LS
Romani 3:31
7 LS
Ioan 14:15,21
8 LS
Romani 8:3,4
9 LS
Psalmii 40:8
10 LS
Matei 7:21
11 LS
Ioan 15:10,11

14. Ziua Domnului - (ZD) 
–  Apocalipsa  1:10
1 ZD
Matei 12:8
2 ZD
Exodul 20:10
3 ZD
Luca 23:46,50,52-56
4 ZD
Geneza 1:31–2:3
5 ZD
Marcu 2.27
6 ZD
Ioan 1:1-3,14
7 ZD
Luca 4:16
8 ZD
Matei 24:20
9 ZD
Isaia 66:22,23
10 ZD
Ezechiel 20:20

15. Sabatul în Noul Testa-
ment (SNT) – Exodul 
20:8-11
1 SNT
Luca 4:16
2 SNT
Ioan 10:27
3 SNT
Luca 23:56
4 SNT
Faptele 13:14,42,44
5 SNT
Matei 28:1
6 SNT
Daniel 7:25
7 SNT
Matei 15:3,9
8 SNT
Faptele 5:29

16. Închinarea în ziua 
Domnului (IZD) – Isaia 
58:13
1 IZD
Exodul 20:8
2 IZD
Exodul 20:9,10
3 IZD
Luca 23.54
4 IZD
Leviticul 23:32
5 IZD
Luca 4:16
6 IZD
Isaia 58:13
7 IZD
Matei 12.10-13
8 IZD
Isaia 56:1-2

17. Promisiuni pentru mine 
(PM) – Isaia 56:1,2,4,5
1 PM
Isaia 58:13,14
2 PM
Ioan 6:37
3 PM
Ezechiel 36:27
4 PM
Psalmii 55:22
5 PM
Matei 6:30-33
6 PM
Psalmii 46:1
7 PM
Ieremia 32.17
8 PM
Psalmii 34:8-10
9 PM
Apocalipsa 3:10,21

18. Pot să vorbesc cu Dum-
nezeu (VD) – Luca 11:1
1 VD
Luca 11:2
2 VD
Ioan 14:14
3 VD
Filipeni 4:6
4 VD
Ieremia 29:12,13
5 VD
Matei 7.7,8,11
6 VD
Marcu 11:24
7 VD
Iacov 1:6,7
8 VD
Psalmii 66:18
9 VD
Proverbele 28.9
10 VD
1 Ioan 3.22
11 VD
Efeseni 6:18
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19. Darul nemuririi (DN) – 
Geneza 2:17
1 DN
Geneza 3:4
2 DN
Geneza 2.7
3 DN
Psalmii 146:4
4 DN
Eclesiastul 3:19,20
5 DN
Psalmii 115:17
6 DN
Eclesiastul 9:5,6,10
7 DN
Ioan 11:11-14
8 DN
1 Tesaloniceni 4:16,17
9 DN
1 Corinteni 15:51-54
10 DN
2 Timotei 4:8

20. Slujitori cereşti, îngerii 
(SCI) – Matei 28:19
1 SCI
Geneza 1:1,2
2 SCI
Ioan 3:5
3 SCI
Ioan 14:26
4 SCI
1 Corinteni 12:7-10,28
5 SCI
Luca 11.9-13
6 SCI
Faptele 5:32
7 SCI
Psalmii 8.4,5
8 SCI
Evrei 12:22
9 SCI
Psalmii 34:7
10 SCI
Matei 16:27

21. Isus, Avocatul meu 
(IAM) – Evrei 9:22
1 IAM
Evrei 9:11,12
2 IMA
Evrei 10:10-14,18
3 IMA
Evrei 9:12
4 IMA
Evrei 9:24
5 IMA
1 Timotei 2:5
6 IMA
Evrei 7:26,27
7 IMA
Evrei 2:17,18
8 IMA
1 Ioan 2,1
9 IMA
Evrei 7:25
10 IMA

22. Botezul şi Sfânta Cină 
(BC) – Matei 28.19,20
1 BC
Marcu 16:16
2 BC
Romani 6:3-6
3 BC
Matei 3:13-16
4 BC
Faptele 8:35-39
5 BC
Efeseni 4:5
6 BC
Marcu 16:15,16
7 BC
Ioan 3:5
8 BC
Galateni 3:27
9 BC
Faptele 22:16
10 BC
Ioan 13:4-17
11 BC
Ioan 13:14,15,17

23. Ceasul judecăţii lui 
Dumnezeu (JD) –  Apoca-
lipsa 14:7
1 JD
Daniel 8:14
2 JD
Daniel 7:9,10,13
3 JD
Daniel 9:3,21-23
4 JD
Daniel 9:24
5 JD
Daniel 9:25
6 JD
Daniel 9:25
7 JD
Marcu 1:10,14,15
8 JD
Daniel 9:27
9 JD
Daniel 8:14
10 JD
Faptele 17:30,31

24. Victorios la judecată 
(VJ) – Faptele 17:31
1 VJ
 Apocalipsa  14:6,7
2 VJ
1 Petru 4:17
3 VJ
2 Corinteni 5:10
4 VJ
Daniel 7:9,10,13
5 VJ
Matei 12:36
6 VJ
Iacov 2:10-12
7 VJ
Daniel 12:1
8 VJ
Faptele 3:19
9 VJ
 Apocalipsa  22:11
10 VJ
Isaia 1:18
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25. Grija faţă de proprie-
tatea lui Dumnezeu (PD) 
– Psalmii 24:1
1 PD
Psalmii 50:10,11
2 PD
1 Corinteni 6:19,20
3 PD
Deuteronomul 8:18
4 PD
Leviticul 27:30
5 PD
Numeri 18:20,21
6 PD
Matei 23:23
7 PD
Maleahi 3:8,9
8 PD
Maleahi 3:10,11
9 PD
Deuteronomul 16:17
10 PD
Luca 6:38
11 PD
Matei 6:19-21

26. Familia fericită (FF) – 
Geneza 2:18,21,22
1 FF
Matei 19:6
2 FF
Exodul 20:17,14
3 FF
Psalmii 127:1
4 FF
2 Corinteni 6:14-16
5 FF
Tit 2:4,5
6 FF
Efeseni 5:25-33
7 FF
Psalmii 127:3
8 FF
Deuteronomul 6:7
9 FF
Proverbele 22:6
10 FF
Geneza 12:8
11 FF
Exodul 20:12

27. Grija faţă de Templul 
lui Dumnezeu (TD) –  
1 Corinteni 6,19.20
1 TD
Ioan 10:10
2 TD
Romani 12:1
3 TD
1 Corinteni 3:16,17
4 TD
Geneza 1:29
5 TD
Gen. 7:1,2
6 TD
Deuteronomul 14:2-20
7 TD
Isaia 66:15-17
8 TD
1 Corinteni 6,9.10
9 TD
Exodul 20:13
10 TD
1 Ioan 3:1-3
11 TD
Romani 8:12.13

28. Darul profeţiei (DP) –  
Apocalipsa  12:17
1 DP
 Apocalipsa  19:10
2 DP
Amos 3:7
3 DP
Efes. 4:8,11-15
4 DP
Ioel 2:28,29,31
5 DP
Matei 24:24
6 DP
Isaia 8:20
7 DP
Ieremia 28:9
8 DP
Matei 7:20
9 DP
1 Ioan 4:2
10 DP
2 Cronici 20:20

29. Standarde creştine (SC) 
– 1 Corinteni 6,19.20
1 SC
Romani 12:1
2 SC
Psalmii 84:11
3 SC
1 Ioan 2:6
4 SC
2 Timotei 3:1-4
5 SC
Filimon 4:8
6 SC
Psalmii 92:1-3
7 SC
1 Timotei 2:9,10
8 SC
1 Petru 3:3,4
9 SC
Ioan 10:10
10 SC
1 Corinteni 10:31
11 SC
Filipeni 4:13

30. Salvat spre a sluji (SS) – 
Marcu 16:15
1 SS
Matei 28:19,20
2 SS
Matei 24:14
3 SS
Matei 5:13-16
4 SS
2 Corinteni 5:14
5 SS
Matei 28:18,20
6 SS
Faptele 1:8
7 SS
Isaia 6:1,5-9
8 SS
Faptele 20:20
9 SS
Galateni 6:9
10 SS
Matei 4:19
11 SS
Ioan 15:2
12 SS
Ioan 15:8,11
13 SS
Daniel 12:3
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31. Intrarea în familia lui 
Dumnezeu (FD) – Ioan 
10:27
1 FD
1 Corinteni 12:12,13,27
2 FD
1 Timotei 3:14,15
3 FD
1 Corinteni 3:11
4 FD
Efeseni 5:25-27
5 FD
Galateni 3:27,28
6 FD
1 Corinteni 1:10
7 FD
Evrei 10:25
8 FD
Psalmii 100
9 FD
Leviticul 19:30
10 FD
1 Corinteni 14:33-40
11 FD
Exodul 18:21,22
12 FD
Matei 28:19,20
13 FD
1 Petru 2:9

32. Biserica adevărată a lui 
Dumnezeu (BD) – Ieremia 
6:2
1 BD
Isaia 51:16
2 BD
 Apocalipsa  12:17
3 BD
 Apocalipsa  12:17
4 BD
 Apocalipsa  19:10
5 BD
Matei 15:3,6,9
6 BD
Efeseni 2:18-20
7 BD
 Apocalipsa 14:6-12
8 BD
 Apocalipsa 14:12-14
9 BD
Efeseni 4:5
10 BD
 Apocalipsa 18:1-4

33. Ascult de Isus mereu 
(AIM) –  Filimon 2:5-8
1 AIM
Faptele 16:30,31
2 AIM
Matei 5:6
3 AIM
Matei 13:44-46
4 AIM
Matei 10:36-38
5 AIM
Luca 9:23
6 AIM
Ioan 12:42,43
7 AIM
Matei 19:21,22
8 AIM
1 Ioan 1:6,7
9 AIM
Matei 19:27-29 
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Apendice B

Sondaj de opinie

Despre Dumnezeu şi despre Biblie

După părerea dvs, există Dumnezeu? Nu__      Nu ştiu__      Da__
Există viaţă după moarte? Nu__      Nu ştiu__      Da__
Va veni Hristos a doua oară?  Nu__      Nu ştiu__      Da__
Cine este Hristos, după părerea dumneavoastră?
 Fiul lui Dumnezeu ___
 Un profet ___
 Mântuitorul lumii ___
 Nu ştiu ___
 Creatorul ___
Cât de mult reuşiţi că înţelegeţi Biblia?
 Mult ___  Nu prea mult ___  Deloc ___

Despre opinia dumneavoastră.:

Cum poate un om să devină creştin?

Despre studierea Bibliei:

Dacă aţi avea ocazia, v-ar plăcea să studiaţi Biblia mai mult?

Nume _____________________________________________________
Adresă ____________________ Telefon  ________________________

(Notă: În timpul realizării sondajului, parcurgeţi primele 4 întrebări mai ra-
pid, până când persoana se relaxează şi răspunde. După aceea încetiniţi ritmul. 
Urmăriţi privirea participantului. Dacă ezită, spuneţi: „Aveţi vreo întrebare pe 
această temă?” şi treceţi mai departe. Aceasta îi ajută pe oameni să-şi dea sea-
ma de nevoia lor. Nu intra niciodată în conflict.)

Vizitaţi pagina www.sabbathschoolpersonalministries.org pentru 
mai multe resurse pentru Lucrarea Personală. Veţi găsi aici o bibliotecă 
bogată de articole şi materiale ce pot fi descărcate pentru instruirea su-
plimentară a liderilor Departamentului Lucrării Personale.

Alte broşuri ale Departamentului Lucrare Personală
Lucrarea în grupe mici
Cum să conduci o şcoală biblică cu baza la biserică
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PRINCIPII  

PENTRU CREŞTEREA BISERICII

Secţiunea 1

Dezvoltarea unei culturi a evanghelizării

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din secolul al XXI-lea se confrun-
tă cu o provocare descurajatoare în încercarea ei de a duce lumii Evan-
ghelia. În unele zone de pe glob, biserica abia poate face faţă numărului 
mare de oameni care se decid anual să i se alăture, în timp ce în alte 
părţi ale lumii, biserica se bucură şi pentru un suflet sau două care i s-au 
alăturat în acel an. Această broşură este concepută în primul rând pen-
tru cei cărora acest proces de creştere al bisericii li se pare dificil. Totuşi, 
chiar şi cei care aplică deja nişte tipare uimitoare de creştere a bisericii 
pot învăţa, din principiile subliniate în această broşură, cum să facă acest 
lucru mai bine.

Îmi aduc aminte de o biserică în care am ţinut o evanghelizare pu-
blică. La sfârşitul prelegerilor, au fost câteva persoane care doreau să se 
boteze. Când am încercat să umplem bazinul, am descoperit că biserica 
îl folosea pe post de depozit. Mai mult decât atât, nici măcar nu fusese 
racordat la instalaţia de apă. Şi biserica avea o vechime de 25 de ani! În 
mod evident, în acea biserică nu avusese loc niciun botez timp de aproa-
pe 25 de ani.

Majoritatea pastorilor adventişti se lovesc de lipsa de interes din par-
tea membrilor bisericilor lor pentru salvarea celor pierduţi. Biserica pare 
să fie mult mai preocupată de disputele legate de muzică sau brânză 
decât de a merge la cei păcătoşi. Dacă jumătate din energia consumată 
în aceste „războaie” ar fi folosită pentru salvarea acestora, am fi şocaţi 
de rezultatele pe care le-ar înregistra cele mai multe dintre biserici. Cred 
că e dureros pentru Dumnezeu să vadă cum bisericile au dispute pe pro-
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bleme lipsite de importanţă, în timp ce atât de mulţi oameni au nevoie 
de Evanghelia veşnică şi autentică a lui Hristos.

Creşterea prin transfer de membri sau prin noi convertiţi
Şi totuşi, situaţia aceasta nu este una disperată. Cercetările au arătat 

că sunt multe biserici adventiste pline de energie în secolul al XXI-lea, 
chiar şi în ţările vestice, unde creşterea a fost minimă. Cu ce sunt diferi-
te aceste biserici? În ultimii ani, în cadrul cursului de creştere a bisericii 
pe care-l predau, le-am dat următoarea temă studenţilor: să selecteze 
o conferinţă din America de Nord şi să aleagă primele cinci biserici din 
acea conferinţă cu cel mai mare număr de botezuri în anul anterior. Ur-
mătorul pas a fost să sune la aceste biserici şi să-l intervieveze pe pastor 
şi/sau pe prezbiter pentru a descoperi secretul. În felul acesta, studenţii, 
împărţiţi în grupe, analizează 10-15 conferinţe pe an, ceea ce înseamnă 
cam 50-75 de biserici. Dacă ne raportăm la ultimii trei ani, numărul de 
biserici analizate se ridică la 150-200.

Multe studii s-au făcut pe bisericile adventiste aflate în plină creş-
tere, dar ceea ce unii cercetători au omis să facă a fost să distingă între 
creşterea prin transfer de membri şi creşterea prin noi convertiţi. Când 
excludem bisericile care cresc prin transfer de membri, rezultatele obţi-
nute sunt altele. Multe dintre aceste biserici cu un ritm rapid de creştere 
se află în zone cu populaţie adventistă densă şi cresc, în primul rând, da-
torită faptului că membrii se transferă de la alte biserici adventiste. Nu-i 
nimic rău în acest lucru, dar trebuie să ne asigurăm că nu considerăm 
această creştere prin transfer de membri drept creştere prin noi conver-
tiţi. Este extrem de important să analizăm bisericile care cresc în primul 
rând prin cea de a doua modalitate.

Examinând rapoartele studenţilor, câţiva numitori comuni au început 
să se întrevadă. În primul rând, nu există vreo pastilă magică pe care 
o biserică să o „înghită” şi care să-i ofere energia necesară pentru a-şi 
încheia lucrarea în zona ei de acţiune. Creşterea bisericii este o muncă 
grea, iar membrii trebuie să fie dedicaţi acestui scop. Totuşi am remarcat 
că toate bisericile care au crescut prin adăugarea de noi convertiţi au 
dezvoltat, cumva, o cultură a evanghelizării în rândul membrilor lor. 

De fapt, dacă această cultură a evanghelizării a fost creată, contează 
foarte puţin ce metode a folosit fiecare biserică pentru a creşte. Odată 
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ce această cultură s-a instalat, aproape orice abordare folosită a mers. 
Mai jos, vom examina unele dintre cele mai uzuale metode folosite de 
aceste biserici adventiste aflate în creştere. La acest punct, trebuie să 
înţelegem că important nu este cine ştie ce metodă nouă, ci dezvoltarea 
unei culturi a evanghelizării. 

Ce este cultura evanghelizării?
O cultură a evanghelizării există atunci când salvarea celor pierduţi 

este dezideratul care domină într-o biserică locală. O cultură a evangheli-
zării există atunci când o biserică îşi dă seama că identitatea ei este aceea 
de a aduce la îndeplinire marea ei chemare. Membrii simt că aceasta 
este însăşi natura lor. O biserică ce are această cultură a evanghelizării 
se distinge în mod clar de celelalte. Atunci când cineva le vorbeşte mem-
brilor unei astfel de biserici, toţi răspund cu aceeaşi pasiune: biserica 
lor există pentru a-i salva pe cei pierduţi. Pasiunea aceasta arzătoare îi 
consumă.

Atunci când o biserică are cultura evanghelizării, mentalitatea evan-
ghelistică se vede în orice activitate a bisericii locale. Evanghelizarea nu 
este doar responsabilitatea Departamentului Lucrare personală. Salva-
rea celor pierduţi este subiectul oricărui comitet şi este scopul oricărui 
departament al bisericii. Diversele departamente există pentru a ajuta 
biserica să-şi îndeplinească marea chemare. Într-o biserică ce are cultura 
evanghelizării, clubul de Exploratori, grupa de diaconie, Departamentul 
Şcoala de Sabat, toate vor avea aceeaşi ţintă – să ajute biserica să-şi îm-
plinească misiunea.

Într-o biserică cu o cultură a evanghelizării, comitetul lunar al bisericii 
va avea ca subiect principal salvarea celor pierduţi. Aproape tot timpul 
alocat acelei întâlniri va fi folosit pentru a discuta despre modalităţi mai 
bune prin care biserica să împlinească misiunea pe care Hristos i-a încre-
dinţat-o. Desigur, acesta este, conform Manualului bisericii, principalul 
rol al comitetului bisericii, dar într-o biserică ce are o astfel de cultură, 
comitetul chiar îşi îndeplineşte acest rol.

Pasiunea pentru cei pierduţi nu caracterizează doar viziunea diferi-
telor departamente ale bisericii, ci şi membrii ei. Aceştia trăiesc doar cu 
scopul de a-i salva pe cei pierduţi. Chiar dacă au o profesie, aceasta este 
pe plan secundar în viaţa lor. Ei există doar pentru a-i salva pe cei păcă-
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toşi. Salariul lor îi ajută să-şi întreţină familiile, nevoile de bază fiind astfel 
asigurate, ca să se poată implica în adevărata lor „profesie”, aceea de a 
împlini misiunea lui Dumnezeu. Aceasta este pasiunea care le călăuzeşte 
viaţa.

Tabloul descris aici le poate părea hiperbolic multor cititori. Vă gân-
diţi, probabil, că el cu siguranţă nu caracterizează biserica mea. Totuşi 
aceasta era realitatea bisericii apostolice. Îmi dau seama că am descris 
biserica ideală, însă cu cât ne apropiem mai mult de acest ideal, cu atât 
mai repede va creşte biserica noastră. Ceea ce au arătat cercetările este 
că bisericile adventiste care au început să dezvolte această cultură sunt 
cele care cresc în secolul al XXI-lea. Dacă există vreo pastilă magică, 
atunci aceasta este.

Realitatea e că majoritatea bisericilor adventiste sunt departe de 
acest ideal. Acesta este motivul pentru care atât de puţine biserici cresc. 
E uşor să dăm vina, pentru dificultăţile pe care le presupune o evanghe-
lizare, pe cultura materialistă care există în diferite părţi ale lumii, dar 
adevărul este că problema reală nu rezidă în lumea exterioară, pe care 
nu o putem controla, ci în pasiunea interioară a bisericii pe care o putem 
controla. Totuşi este mult mai uşor să dăm vina pe lume, asupra căreia 
nu avem nicio putere, decât să ne punem nouă înşine întrebarea: Ce pot 
eu să fac pentru a împlini mandatul Stăpânului? Chiar şi în ţările vestice, 
bisericile care dezvoltă această cultură, sau pasiune pentru cei pierduţi, 
au aceeaşi rată de creştere ca şi cele din zonele cu creştere rapidă.

Deja cred că unii dintre dvs. probabil bat din picior şi spun: „Ai drep-
tate, dar cum putem dezvolta acest tip de pasiune în biserica noastră?” 
Aceasta este adevărata întrebare la care trebuie să medităm. Din mo-
ment ce majoritatea bisericilor care stagnează nu au această cultură a 
evanghelizării, iar o astfel de cultură este ingredientul de bază în creşte-
rea bisericilor noastre, atunci ce putem face pentru a o crea?

Crearea culturii
În mod logic, primul pas este acela de a ţine o predică despre salvarea 

celor pierduţi. Acesta este întotdeauna un început bun, deşi, după cum 
vom vedea, e nevoie de mult mai mult decât atât. Nu e de ajuns doar să 
predici despre acest lucru, ci să predici cu pasiune. Dacă această cultură 
nu se află în inima pastorului sau a prezbiterului, atunci nicio predică nu 
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o va putea face să apară în biserica respectivă. Aici începe cu adevărat 
procesul – în inima liderului bisericii.

Dar cum dezvoltă pastorul o astfel de pasiune? Numai prin Isus Hris-
tos. De aceea lipsa de creştere a unei biserici este o problemă spirituală. 
Cine petrece mult timp cu Stăpânul nu se poate să nu înceapă să simtă şi 
el pasiunea Lui. Gândiţi-vă la El ca la Răscumpărătorul nostru crucificat, 
care a avut o pasiune atât de mare pentru cei pierduţi, încât a fost dispus 
să urce Calvarul şi să plătească preţul separării de Dumnezeu, pentru că 
cei pierduţi preţuiau atât de mult pentru El. Cine contemplă cu adevărat 
lucrarea lui Hristos nu poate să nu înceapă să manifeste pasiunea Lui 
pentru cei pierduţi. Acesta este Isus: Dumnezeul care a venit să-i caute 
pe cei păcătoşi. Aceasta a fost pasiunea care I-a condus viaţa. Tot ce a 
făcut El a avut ca scop salvarea celor pierduţi care sunt importanţi pentru 
El şi care se află în centrul atenţiei Lui.

Pe măsură ce liderul bisericii locale începe să dezvolte această pasi-
une, ea se va manifesta în tot ceea ce se întâmplă în biserică. Bisericile 
sunt reflecţii ale liderilor lor. Pasiunea liderului va deveni curând pasi-
unea bisericii. Nu poate exista o creştere a bisericii, dacă liderul ei nu 
simte această pasiune pentru cei pierduţi.

Aceasta nu înseamnă că, dacă biserica stagnează, liderul ei nu are 
pasiune pentru cei pierduţi. Pasiunea trebuie să fie mai întâi în lider, dar 
trebuie, de asemenea, să fie transmisă şi membrilor bisericii. De-a lungul 
anilor, am văzut pastori care erau pasionaţi de salvarea celor pierduţi, în 
timp ce bisericile lor nu erau însufleţite de aceeaşi pasiune. Aceasta ar 
putea avea drept cauză incapacitatea pastorului de a transmite pasiu-
nea lui sau respingerea categorică de către biserică a pasiunii lui Hristos. 
Totuşi creşterea bisericii nu se va produce dacă această pasiune nu va fi 
scopul vieţii liderului bisericii. 

Însă, cum începe să manifeste liderul această pasiune? Am sugerat 
mai sus că unul dintre moduri este de a petrece timp contemplând viaţa 
şi moartea lui Isus Hristos. De aici începe totul. De asemenea, pentru 
lideri este important să se roage ca Dumnezeu să le dea pasiunea lui 
Hristos pentru cei pierduţi. O astfel de rugăciune va aduce pasiunea pu-
ternică a lui Isus în inimile liderilor bisericii, astfel că ei, ca şi Isus, vor 
începe să plângă pentru cei pierduţi din localitatea lor.
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Când liderii se roagă pentru a primi această pasiune, Isus răspunde 
întotdeauna. Dorinţa de a-i salva pe cei pierduţi devine atunci un foc 
mistuitor pentru lideri. Îi va deranja faptul că, în zona lor, nu se face nimic 
pentru a câştiga oameni la Hristos. Vor plânge înaintea lui Dumnezeu 
pentru cei pierduţi, cerându-I puterea necesară pentru a sparge gheaţa 
şi a face primul pas. Ellen White descrie această pasiune în felul următor:

„De ce nu manifestă credincioşii un interes mai profund şi mai 
arzător pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos? De ce nu se adună 
împreună doi sau trei ca să pledeze în faţa lui Dumnezeu pentru 
salvarea vreunui prieten apropiat şi apoi pentru a încă unuia? Să 
se formeze grupe de slujire în bisericile noastre. Să se strângă mai 
mulţi credincioşi la un loc ca să lucreze ca pescari de oameni. Să se 
străduiască să întoarcă sufletele celor din jurul lor de la corupţia 
lumii la puritatea salvatoare a dragostei lui Hristos.”1

„Lucrătorii trebuie să se prindă de făgăduinţele lui Dumnezeu, 
rugându-se: «Doamne, Tu ai promis că, dacă cerem, ni se va da. 
Trebuie să ajut acest suflet să se întoarcă la Isus Hristos.» Rugaţi-
vă pentru cei care sunt ţinta lucrării voastre; prezentaţi-i în faţa bi-
sericii ca motive de rugăciune. Este exact lucrul de care au nevoie 
membrii bisericii: să nu se mai gândească la micile lor greutăţi, ci 
să simtă o povară şi un interes personal pentru sufletele care sunt 
gata să piară. Alegeţi un suflet pierdut, apoi încă unul, căutând 
zilnic călăuzire din partea lui Dumnezeu, punând toate lucrurile 
înaintea Lui în rugăciune arzătoare şi lucrând plini de înţelepciune 
divină. Pe măsură ce veţi face acest lucru, veţi vedea că Dumnezeu 
vă va da Duhul Sfânt, care să convingă de vinovăţie, şi puterea 
adevărului, care să convertească sufletul.”2

Odată ce liderul simte pasiunea lui Hristos pentru cei pierduţi, este 
momentul să predice bisericii despre acest lucru. Predicarea noastră tre-
buie să izvorască din profunda pasiune pentru oameni care a fost pusă în 
inimile noastre de Hristos, Cel care a căutat neîncetat mântuirea păcăto-
şilor. Aşadar, nu trebuie doar să predicăm despre cei pierduţi, ci să facem 
acest lucru ca o reflectare a pasiunii lui Hristos pentru ei.

Membrii bisericilor noastre nu îşi vor schimba mentalitatea în urma 
unei singure predici. Va fi nevoie de mai multe. Pasiunea pentru cei pier-
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duţi îşi va face loc în fiecare predică a liderului bisericii, nu doar atunci 
când ea constituie subiectul predicii. Când ne însuşim în inimile noastre 
această pasiune pe care o avea şi Hristos, nu ne vom mai putea controla, 
ci vom începe în mod activ să facem ceva pentru a ajunge la cei pierduţi.

Ascultătorii rareori îşi amintesc vreo predică anume. Îşi amintesc ilus-
traţiile, dar nu detaliile. De ce să mai predicăm atunci? Lucrul care va fi 
reţinut şi, în cele din urmă, adoptat de biserică va fi pasiunea cu care îl 
aud pe pastor vorbind săptămână de săptămână. S-ar putea să nu îşi mai 
amintească detaliile, dar vor începe să simtă aceeaşi pasiune. 

Unul dintre cele mai mari obstacole pe care le au de trecut liderii 
bisericii, în dezvoltarea culturii evanghelizării, este o îndoială sâcâitoare 
în legătură cu anumite părţi ale soliei adventiste. De-a lungul anilor, am 
urmărit pastori care aveau îndoieli şi am observat că rareori dădeau pe 
faţă pasiune pentru lucrare. De ce ai vrea să aduci oameni într-o biserică 
despre care nu eşti 100% convins că este cea adevărată? Uneori, vedeam 
cum un pastor care avea astfel de îndoieli scăpa în cele din urmă de ele. 
Aproape imediat în sufletul lui se instala o pasiune profundă pentru cei 
pierduţi şi începea curând să aducă oameni la biserică. Există o legătură 
categorică între încrederea în mesajul adventist şi pasiunea de a le pre-
zenta oamenilor solia lui Dumnezeu pentru timpul sfârşitului.

Dumnezeu a chemat la existenţă Biserica Adventistă de Ziua a Şap-
tea. Ea este biserica rămăşiţei lui Dumnezeu. A le propovădui oamenilor 
această solie a timpului sfârşitului este o problemă de viaţă şi de moarte. 
Biserica Adventistă nu este doar o altă confesiune; ea este o mişcare 
chemată de Dumnezeu să pregătească un popor pentru revenirea lui 
Isus Hristos. Dacă rândurile de mai sus nu descriu sentimentele tale le-
gate de Biserica Adventistă, atunci poate că trebuie să-ţi rezolvi mai întâi 
îndoielile, ca apoi să ai şi tu această pasiune.

Cum să manifeşti pasiune pentru cei pierduţi

Acum, că ai fost pătruns de pasiunea lui Hristos şi ai exprimat-o în 
predicile tale săptămână de săptămână, ce trebuie să mai faci ca mem-
brii bisericii tale să fie şi ei pătrunşi de ea? Predicile sunt importante 
şi constituie, probabil, cea mai uşoară parte a procesului, dar aceas-
tă pasiune trebuie să devină apoi natura bisericii. Cum poţi transmite 
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această pasiune în aşa fel încât ea să se manifeste în viaţa de zi cu zi a  
bisericii?

Iată câteva sugestii practice. În primul rând, dacă liderul manifestă 
pasiune pentru cei pierduţi, el îi va căuta în mod activ. De exemplu, dacă 
pastorul predică despre salvarea păcătoşilor, dar nu face nimic pentru 
a-i întoarce la Hristos, biserica va observa contradicţia dintre viaţa şi cu-
vintele lui. Când există o asemenea nepotrivire, cuvintele rostite de la 
amvon se vor lovi de nişte urechi surde. Trebuie să existe o concordanţă 
între ce predică şi ce trăieşte pastorul. Viaţa arată cum este trăită pasiu-
nea despre care vorbeşte. Membrii vor reţine ce văd la el. Dacă îşi aduce 
vecinii la biserică, atunci şi membrii vor face acest lucru. Dacă ţine studii 
biblice, aşa vor face şi membrii. Concordanţa între cele două aspecte 
este esenţială.

În al doilea rând, foloseşte-te de povestiri pentru a ilustra această 
pasiune. Nu vorbesc despre ilustraţiile folosite de regulă în predici, ci 
de cele care circulă în biserică. Acestea poate că sunt spuse în anumite 
întâlniri misionare sau sociale, dar povestiri se spun tot timpul în biserici. 
Asigură-te că povestirile tale arată această pasiune pentru cei pierduţi. 
De exemplu, pe vremea când eram eu pastor şi ţineam întâlniri de rugă-
ciune, le solicitam întotdeauna celor prezenţi să vină cu propriile cereri 
de rugăciune. Mă asiguram, de asemenea, că menţionam, fără să dau 
nume, persoanele cu care studiam la momentul respectiv. Faptul că le 
spui membrilor povestea unor oameni interesaţi de solia adventistă te 
ajută întotdeauna să transmiţi ideea că pasiunea pentru cei pierduţi este 
ingredientul de bază al bisericii.

În al treilea rând, liderul comunică această pasiune în toate relaţiile 
pe care le are în cadrul bisericii. Când vizitează diferite familii, discuţia 
ajunge întotdeauna la subiectul pasiunii pentru cei pierduţi. Fie că îm-
părtăşeşte cu cei vizitaţi numele unei cunoştinţe care are nevoie de ru-
găciune, fie pe altă cale, liderul nu lasă niciodată ca o vizită să se încheie 
fără a fi exprimat şi această pasiune a lui.

Pe măsură ce ea începe să cuprindă şi liderii laici ai bisericii, pasiunea 
lor colectivă va avea atunci un impact asupra vieţii bisericii locale. De 
exemplu, când vin din nou alegerile în biserică, comitetul de numiri alege 
oamenii care să ocupe funcţii în biserică pentru următoarea perioadă, 
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pe baza faptului că în vieţile lor se vede pasiunea lui Dumnezeu pen-
tru cei pierduţi. Biserica nu va pune în funcţii de conducere importante 
persoane care nu trăiesc în viaţa lor mandatul Marii Trimiteri. Evident 
că acest lucru nu se va întâmpla până când cultura evanghelizării nu va 
începe să cuprindă conducerea bisericii.

Din nefericire, multe biserici îşi aleg liderii pe baza averii, puterii sau 
influenţei lor. Ceea ce sugerez eu aici este o abandonare totală a acestei 
abordări şi o acceptare a pasiunii lui Dumnezeu ca factor determinant. 
Cu alte cuvinte, dacă ai doi lideri cu capacităţi egale, îl vei alege pe cel 
care are cea mai arzătoare pasiune pentru cei pierduţi. Desigur, acest 
lucru nu poate fi legiferat, dar va veni de la sine pe măsură ce pasiunea 
lui Dumnezeu cuprinde biserica. 

Concordanţa în toate aspectele bisericii este următorul pas de urmat 
atunci când biserica îşi fixează ca ţintă pasiunea pentru cei pierduţi. Bu-
getul bisericii locale şi modul în care se alocă fondurile vor reflecta aceas-
tă prioritate. Biserica nu va mai fi interesată doar să întreţină o clădire, ci 
va deveni pasionată să găsească noi moduri în care acea clădire poate fi 
folosită pentru a-L ajuta pe Dumnezeu să ajungă la cei pierduţi.

Care vor fi rezultatele creării unei culturi a evanghelizării?

Îţi poţi imagina o astfel de biserică? Poate crezi că este o utopie, că 
este imposibil să realizezi aşa ceva, dar adevărul este că unele biserici 
adventiste încep să semene cu această imagine şi se bucură de creşteri 
spectaculoase. În ţările aflate în curs de dezvoltare, Biserica Adventistă 
înregistrează o rată anuală de creştere de 10-12%, dar cel puţin una din-
tre bisericile mari din America de Nord înregistrează o creştere anuală 
de 20%, în timp ce altele au o creştere anuală, în medie, de peste 10% în 
diviziuni a căror creştere, în medie, este de mai puţin de 2%. Creşterea 
aceasta explozivă în ţările din lumea a treia se poate întâmpla şi în ţările 
occidentale, dar biserica trebuie să pulseze de pasiunea lui Dumnezeu. 

Nicio biserică aflată în creştere nu este iniţial impregnată cu această 
pasiune. Creşterea se produce imediat ce biserica începe să adopte cul-
tura evanghelizării. Creşterile spectaculoase au loc atunci când această 
pasiune devine viaţa bisericii.

Pe măsură ce studiez creşterea bisericii, sunt din ce în ce mai con-
vins că lucrurile despre care discutăm aici constituie miezul problemei. 
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Putem face câteva ajustări ale metodelor de evanghelizare pentru a în-
registra o creştere pe termen scurt, dar, dacă nu există pasiunea lui Dum-
nezeu, creşterea va fi sporadică şi nu va dura mult. Sunt convins că, în loc 
să recomandăm „metode”, mai degrabă ar trebui să ne ajutăm bisericile 
să dezvolte pasiune pentru cei pierduţi. Odată ce avem acest lucru, orice 
metodă folosită va da roade. Aceasta este ideea de bază. Succesul sau 
eşecul în ce priveşte creşterea bisericii începe şi se termină aici.

Autorii în domeniu se referă la aceasta ca la o „conştiinţă a creşte-
rii bisericii”. Şi exact asta este. Ce este conştiinţa? Este acel sentiment 
profund care îmi spune ce este bine şi ce este greşit. Nu ne naştem cu o 
conştiinţă bună, ci ea trebuie educată. Când se întâmplă acest lucru, ne 
simţim vinovaţi când facem ceva rău, şi asta nu este o vinovăţie falsă, ci 
una reală, dată de Dumnezeu.

Înainte să devin adventist, în timpul adolescenţei, mâncărurile mele 
favorite erau cotletele de porc şi moluştele prăjite. Niciodată nu mă să-
turam de ele. Conştiinţa mea nu mă deranja niciodată când le mâncam 
cu atâta poftă. Acum, dacă numai aş atinge aşa ceva, conştiinţa nu mi-ar 
da pace. De ce? Deoarece mi-am educat conştiinţa şi, dacă aş mânca o 
astfel de mâncare nesănătoasă astăzi, vinovăţia ar fi imensă.

Fiecare biserică adventistă trebuie să-şi educe conştiinţa în privinţa 
pasiunii lui Dumnezeu. Când acest lucru se va întâmpla, pe membri îi va 
deranja faptul că biserica lor nu creşte deloc. Dacă nu vor avea loc bote-
zuri timp de o lună, subiectul va fi adus în discuţie la comitet, iar membrii 
acestuia se vor simţi direct responsabili. Când cultura evanghelizării s-a 
dezvoltat într-o biserică, conducerea acesteia va fi deranjată de faptul că 
nu există creştere, deoarece liderii sunt conştienţi că biserica are ca scop 
al existenţei sale acela de a împlini în viaţa ei pasiunea lui Dumnezeu 
pentru cei pierduţi.

Teologia misiunii şi a proclamării trebuie să fie adânc înrădăcinată în 
sufletul bisericii. Asta suntem noi. Identitatea noastră ca biserică este 
cuprinsă în această pasiune fără margini a lui Dumnezeu pentru cei pier-
duţi. Nu ne putem abţine. Trebuie să-i căutăm pe cei păcătoşi pentru că 
aşa este Dumnezeu, iar noi suntem poporul Lui şi Îi reflectăm caracterul 
şi pasiunea.

Urmarea este că membrii vor fi dispuşi să plătească orice preţ pen-
tru ca biserica să crească. Biserica recunoaşte că ea nu este un club de 
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socializare pentru confortul membrilor, ci un factor misionar implicat în 
lucrarea Dumnezeului răscumpărător. Nu există, prin urmare, niciun preţ 
prea mare de plătit pentru biserică. Toate acţiunile ei se concentrează în 
jurul procesului de salvare a celor pierduţi. Membrii îşi asumă această 
misiune ca fiind identitatea lor individuală. Această pasiune a lui Dum-
nezeu pentru cei păcătoşi îi mistuie.

Nu a sosit oare timpul să-L rogi pe Dumnezeu să pună această pasiu-
ne atât în inima ta, cât şi în inima bisericii? Dacă adventiştii cred cu ade-
vărat că Dumnezeu a chemat la existenţă această biserică pentru a duce 
solia finală locuitorilor pământului, atunci nu avem de ales. Identitatea 
noastră ca biserică este contopită în mod complet în împlinirea întreitei 
solii îngereşti. Nu există altă opţiune. Dacă suntem poporul lui Dumne-
zeu din ultimele ore ale pământului, atunci trebuie să fim mistuiţi de 
această pasiune a Lui. Trebuie să devenim o biserică centrată pe misiu-
ne. Cultura evanghelizării trebuie să pătrundă în fiecare celulă a corpului 
nostru, căci altfel nu putem spune că suntem rămăşiţa lui Dumnezeu.

Secţiunea 2
Metode uzuale folosite de bisericile aflate în plină creştere

Odată ce cultura evanghelizării s-a instalat în biserică şi pasiunea lui 
Dumnezeu pentru cei pierduţi a devenit un foc mistuitor printre credin-
cioşi, atunci aproape orice metodă de evanghelizare va da roade. Bise-
ricile pe care le-am studiat aflate în creştere au câteva lucruri în comun. 
Folosesc diferite metode şi toate funcţionează. Singura concluzie pe care 
o putem deduce este că nu metodele sunt bune sau nu, ci pasiunea ar-
zătoare a bisericii contribuie la succesul ei în ce priveşte atragerea de noi 
convertiţi.

Cu toate acestea, există câteva elemente comune care par să exis-
te în majoritatea bisericilor aflate în creştere. Primele două metode, ca 
importanţă, pe care le-am descoperit sunt: capacitatea bisericii de a-şi 
implica membrii laici în lucrarea pentru cei pierduţi şi folosirea evanghe-
lizărilor publice. Totuşi şi bisericile care stagnează folosesc aceleaşi me-
tode şi nu înregistrează o creştere semnificativă. Unde este diferenţa? 
Bisericile aflate în creştere folosesc aceste metode împreună cu  o cultu-
ră a evanghelizării.
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Folosirea membrilor laici
Multe biserici şi-au creat programe de misiune a membrilor, dar, cu 

toate acestea, nu înregistrează creşteri semnificative. Totuşi bisericile 
care merg la cei pierduţi nu numai că au produs o redeşteptare în rândul 
membrilor, făcându-i să-şi înţeleagă responsabilitatea, dar au fost capa-
bile să transpună această redeşteptare într-o lucrare concretă pentru 
mântuirea celor pierduţi. În unele dintre bisericile aflate în creştere, am 
descoperit că membrii laici erau implicaţi în proporţie de 80% în diverse 
ramuri ale lucrării.

Iată ce cred eu că se întâmplă. În biserică, funcţionarea culturii evan-
ghelizării are ca rezultat o mai mare dorinţă din partea membrilor de a-şi 
împărtăşi credinţa cu cei din jurul lor şi de a se implica în lucrare. Cu alte 
cuvinte, nu-i poţi face pe membri să se implice în lucrare inducându-le 
un sentiment de vinovăţie. Însă, atunci când pasiunea pentru salvarea 
celor pierduţi este prezentă, ei înşişi doresc să se implice şi să fie instruiţi 
în vederea lucrării pe care o au de făcut.

Am urmărit mulţi pastori de-a lungul anilor şi i-am văzut entuziasmaţi 
de ideea implicării membrilor în lucrare după ce au citit unele dintre căr-
ţile mele, cum ar fi Revolution in the Church [Revoluţie în biserică]3. I-au 
chemat apoi pe membri la o întâlnire de instruire, însă foarte puţini au 
venit, iar pastorii s-au descurajat. Aici este problema. Înainte de toate, 
trebuie instalată cultura evanghelizării. Odată ce această pasiune pentru 
cei pierduţi îi cuprinde pe membri, ei înşişi vor cere să fie instruiţi, astfel 
încât să se poată implica. În dorinţa noastră de a face ca biserica să creas-
că rapid, sărim uneori peste acest pas important – crearea culturii. Dacă 
o să procedezi în felul acesta, nu vei reuşi. Implicarea membrilor trebuie 
să izvorască dintr-o înţelegere înnoită şi o dedicare a bisericii pentru mi-
siune.

Dr. Kenneth Van Wyk remarca, în urmă cu câţiva ani, legătura dintre 
cultura evanghelizării (mentalitatea misionară) şi implicarea membrilor 
laici:

Biserica este un centru de instruire unde oamenii lui Dumne-
zeu se pregătesc pentru domeniile lor specifice de lucrare şi de 
misiune. Educaţia, într-adevăr, este produsul secundar al faptului 
că aceştia sunt pregătiţi şi implicaţi în lucrare. Experienţa mea în 
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domeniul educaţiei creştine mi-a arătat că o mentalitate misiona-
ră a bisericii îi motivează pe oameni să capete instruire şi produce 
rezultate uimitoare atât în ce priveşte creşterea spirituală perso-
nală, cât şi în ce priveşte creşterea bisericii.4

Pe măsură ce membrii sunt trimişi în lucrare, este important să existe 
un echilibru în atribuirea sarcinilor. Nu e nevoie ca toţi să fie trimişi în 
primele rânduri. Este nevoie şi de „trupe de întărire”. O proporţie bună 
ar fi de 1/5: 1 din 5 membri ai bisericii să fie implicat în misiune. Cu alte 
cuvinte, dacă ai 100 de membri implicaţi în lucrare, 20 ar trebui să mear-
gă ca misionari, iar ceilalţi 80 ar trebui să se implice în primirea noilor 
membri şi în menţinerea în bună funcţiune a acestei maşinării a bisericii.

Nu ne interesează să avem nişte nume şi nişte cifre în registrul biseri-
cii, ci să pregătim suflete pentru revenirea lui Isus. De aceea este extrem 
de important să existe un echilibru în ce priveşte trimiterea lucrători-
lor. A-i ţine pe noii convertiţi în biserică este la fel de important ca şi a-i 
aduce acolo. Totuşi adevărul este că majoritatea bisericilor acordă prea 
puţin timp misiunii şi mult prea mult timp „hrănirii” membrilor actuali. 
Aşa că problema actuală este exact opusul. În prezent, nu ne aflăm în 
pericolul de a pune prea mult accentul pe misiune. Problema noastră, în 
realitate, este să găsim o cale prin care să-i putem motiva pe acei 20% 
dintre membri să meargă în lucrare. 

Trebuie să înţelegem că, odată ce biserica şi-a însuşit această cultură 
a evanghelizării, unul dintre primele lucruri care trebuie să se întâmple 
este să-i implicăm pe membri în lucrare. A încerca să trimiţi oamenii în 
lucrare fără ca această cultură să se fi instalat va avea ca rezultat plasarea 
membrilor într-un tip de lucrare care nu li se potriveşte. Nu este impor-
tant doar să-i pui pe membri să facă acea parte din lucrare care este în 
concordanţă cu darurile lor spirituale, ci să şi menţii un echilibru între 
„hrănirea” noilor membri şi aducerea unora noi. O biserică ar putea la 
fel de bine să aibă toţi membrii implicaţi în lucrare şi, cu toate acestea, 
să stagneze, să nu crească. Echilibrul este crucial pentru a avea succes.

Evanghelizările publice
Când studenţii mei făceau cercetări asupra bisericilor cu cel mai mare 

număr de botezuri, în mod inevitabil se întorceau şi declarau că acele 
biserici nu au nimic în comun. Unii chiar mi-au spus că singurul lucru 
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pe care-l aveau în comun era că ţineau întâlniri publice. Şi acest lucru 
este adevărat. Evanghelizările publice încă joacă un rol vital în creşterea 
Bisericii Adventiste.

Această afirmaţie nu este general valabilă în dreptul bisericilor creş-
tine evanghelice, dar, în ce priveşte adventismul, se remarcă o diferenţă 
clară. Din acest motiv, bisericile adventiste nu pot copia integral meto-
dele bisericilor evanghelice. Tehnicile lor nu produc aceleaşi rezultate la 
adventişti. S-ar părea că trebuie să existe un anumit format în care să fie 
predicată solia adventistă. Şi cel mai bun format descoperit până acum 
este evanghelizarea publică. Aceasta poate fi făcută în diferite forme. 
Nu toate bisericile folosesc aceeaşi formulă. Unele folosesc prelegerile 
tradiţionale în serii de câte cinci săptămâni, orientate pe profeţii, în timp 
ce altele folosesc o abordare de tip seminar sau o întâlnire de Sabat di-
mineaţă, în care prezintă solia. Ideea este că, într-un mod sau altul, ei 
împărtăşesc public acelaşi mesaj adventist unic.

Această descoperire face ca studiul de faţă să difere de alte studii care 
s-au făcut despre creşterea bisericilor adventiste. Majoritatea acelor stu-
dii nu fac diferenţa între creşterea prin transfer de membri şi creşterea 
prin noi convertiţi. Dacă combini cele două tipuri de creştere, ajungi la 
rezultate diferite. În acele studii, s-a arătat că evanghelizările publice nu 
joacă un rol important în creşterea bisericilor. E nevoie să înţelegem to-
tuşi ceea ce se măsoară. Dacă incluzi şi bisericile care cresc în primul 
rând prin transfer, acestea vor eclipsa bisericile care cresc prin converti-
re, deoarece majoritatea bisericilor adventiste aflate în creştere aparţin 
civilizaţiei occidentale şi cresc prin transfer de membri.

Dacă separăm doar bisericile care cresc în primul rând prin convertiri, 
atunci evanghelizările publice au un rol important în creşterea bisericii. 
Am analizat personal multe dintre bisericile care folosesc un stil de în-
chinare modern ca să poată ajunge la cei din lume5. Cel puţin asta este 
intenţia lor. Totuşi, când am analizat numărul lor de botezuri, am des-
coperit că sunt foarte puţine. Cu toate acestea, biserica creşte. Cum? În 
primul rând, prin transfer de membri.

Majoritatea bisericilor contemporane de succes pe care le-am anali-
zat au apărut în zone cu mari comunităţi sau instituţii adventiste. Prospe-
ţimea şi stilul lor contemporan atrag mulţi membri inactivi sau foşti ad-
ventişti, precum şi credincioşi care s-au îndepărtat de bisericile lor, trăind 
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un creştinism în afara unei structuri ecleziastice organizate. La început, 
aceste biserici cresc rapid, dar apoi au tendinţa de a se plafona sau de a 
intra în declin. Nu se poate construi o biserică doar din credincioşi des-
prinşi de bisericile lor. În cele din urmă, aceasta se va autodistruge. Este 
uimitor cât de multe dintre aceste biserici, pe care liderii adventişti s-au 
îngrămădit să le studieze cu câţiva ani în urmă, nu mai există astăzi ori 
s-au desprins de Biserica Adventistă.

Acest tip de biserici îşi au rostul lor, mai ales dacă pot ajunge la foşti 
membri sau la credincioşi inactivi şi îi pot face să se implice. Totuşi, dacă 
nu dublează acest efort cu aducerea de noi membri, aceste biserici nu au 
viaţă lungă. Tragedia este că şi alte biserici au încercat să copieze acest 
model contemporan şi au presupus că ar putea avea acelaşi succes în co-
munităţile lor. Însă în multe dintre aceste comunităţi trăiesc foarte puţini 
foşti adventişti, aşa că modelul acesta nu funcţionează, singurul rezultat 
fiind acela că membrii actuali ai bisericilor se înfurie din cauza stilului 
modern de închinare. Trebuie să înţelegem că motivul care stă la baza 
succesului acestor biserici este acela că ele sunt plantate în zonele unde 
sunt deja foarte mulţi adventişti care pot fi ademeniţi să se alăture noii 
biserici.

În ce priveşte bisericile evanghelice, serviciile divine pentru cei aflaţi 
în căutarea unei biserici sunt gândite pornind de la premisa că, atunci 
când oamenii se hotărăsc să meargă la biserică, o vor face duminică 
dimineaţa. Aşa că serviciul divin de duminică dimineaţa este conceput 
pentru primirea lor. În mod evident, acest principiu nu se poate transpu-
ne în bisericile adventiste. Majoritatea oamenilor nu se hotărăsc pur şi 
simplu să apară la biserică sâmbătă dimineaţa, cu excepţia acelor zone 
cu o populaţie adventistă densă. În astfel de zone, acest tip de serviciu 
divin va funcţiona şi pentru noi, însă, în afara unei astfel de comunităţi, 
nu pare să funcţioneze decât dacă se mai adaugă şi altceva la acest coc-
teil.

Există însă şi câteva biserici adventiste care folosesc un stil de închi-
nare modern şi care au succes în atragerea celor din afara bisericii. Înre-
gistrează botezuri destul de mari şi sunt unele dintre bisericile adventiste 
care cresc cel mai constant. Sunt, de asemenea. credincioase moştenirii 
şi doctrinei adventiste şi nu-şi compromit credinţa, din dorinţa de a atra-
ge oameni. Aşa că problema care se pune nu este dacă trebuie sau nu 
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să folosim un stil de închinare modern, căci acest stil de închinare este 
folosit atât de biserici care atrag noi convertiţi, cât şi de biserici care sunt 
orientate doar spre foştii adventişti.

În ce constă diferenţa? Bisericile care atrag noi convertiţi au trecute, 
undeva, în programul lor şi evanghelizările publice. Aceasta este diferen-
ţa uimitoare între bisericile orientate către noi membri şi cele orientate 
către membrii inactivi. Cred că, dacă acestea din urmă ar avea în pro-
gram şi evanghelizări publice, ar putea ajunge şi la cei care nu frecven-
tează nicio biserică. Din experienţa mea şi din studiile pe care le-am făcut 
timp de mai bine de 40 de ani, a devenit extrem de clar că evangheliză-
rile publice trebuie să constituie o parte vitală a reţetei succesului în ce 
priveşte creşterea bisericilor adventiste.

Aceasta nu înseamnă că toate bisericile trebuie să ţină serii evanghe-
listice de cinci săptămâni. Evanghelizarea publică se poate face în multe 
feluri. Ceea ce sugerez eu este că, într-un mod sau altul, biserica trebuie 
să le transmită oamenilor mesajul adventist unic şi să-i invite în mod pu-
blic să devină membri. Vă spun sincer că am văzut foarte puţine biserici 
care au crescut prin atragerea de noi convertiţi fără să organizeze evan-
ghelizări publice. De aceea încurajez din toată inima bisericile care vor 
să ajungă la cei pierduţi să includă într-o formă sau alta evanghelizarea 
publică în paleta lor de metode.

O mixtură de metode
Ce înţeleg prin mixtură de metode? O mixtură de metode cuprinde 

acele forme de evanghelizare folosite de o biserică pentru a-i câştiga pe 
oameni la Hristos. Ceea ce sugerez eu este că evanghelizarea publică ar 
trebui, în cele mai multe cazuri, să facă parte din această mixtură pentru 
ca bisericile adventiste să înregistreze o creştere. Acele biserici adventis-
te aflate în plină creştere au îmbinat o paletă de metode care au succes 
şi care se potrivesc comunităţilor din care fac parte şi stilului lor de a face 
lucrare.

Prin mixtura de metode se asigură toate etapele unei lucrări: semă-
natul, îngrijitul şi seceratul. Acesta este un alt factor pe care par să-l aibă 
în comun bisericile adventiste care cresc prin atragerea de noi convertiţi. 
Ele au planificat un proces de evanghelizare care implică toate cele trei 
zone.
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Evanghelizarea nu este un eveniment, ci un proces. Bisericile aflate 
în creştere au învăţat acest lucru. Multe biserici adventiste înregistrea-
ză creşteri periodice atunci când ţin întâlniri evanghelistice. Pentru ele, 
evanghelizarea este un eveniment. Când se termină, se întorc la viaţa lor 
obişnuită. Bisericile care cresc constant diferă de celelalte prin faptul că 
primele privesc evanghelizarea ca pe un proces din care evanghelizările 
publice nu constituie decât o parte – seceratul.

Bisericile aflate în creştere şi-au dat seama că evanghelizarea înseam-
nă mult mai mult decât întâlnirile publice. Poţi secera continuu numai 
dacă semeni continuu. Ceea ce am remarcat în studiile pe care le-am 
făcut este că astfel de întâlniri rareori au succes, dacă nu a existat o stra-
tegie bine gândită de pregătire a localităţii respective pentru ele. Recolta 
secerată este în directă legătură cu sămânţa semănată şi îngrijită.

În bisericile care cresc constant, acest proces nu se limitează la o sin-
gură întâlnire de evanghelizare. Unele biserici încep procesul de semă-
nare, îngrijire şi secerare pentru o singură întâlnire şi apoi se opresc. În 
bisericile aflate în creştere, aceasta este o acţiune continuă. Imediat ce 
se seceră recolta de suflete, procesul se repetă. Cei mai noi membri sunt 
puşi imediat la lucru pentru prietenii şi familiile lor, pregătindu-i şi pe 
aceştia pentru următorul moment de seceriş. Întreaga biserică se impli-
că în mod constant în semănare, îngrijire şi secerare. Procesul de evan-
ghelizare este o parte vitală a vieţii bisericii.

Foarte puţini oameni sunt câştigaţi la Hristos în urma unei singure 
prezentări a Evangheliei. E nevoie de mai multe prezentări. De aceea o 
biserică nu trebuie să mizeze totul pe o singură carte. E nevoie de abor-
dări multiple pentru minţile extrem de variate care există în localitatea 
respectivă. Evanghelizarea ca proces este cel mai bine ilustrată de urmă-
toarea diagramă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe o scară de la 1 la 10, 1 reprezintă persoana care nu vrea să audă de 
Biserica Adventistă. Este acea persoană care vede sigla pe zidul bisericii, 
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scuipă şi trece pe partea cealaltă a străzii. De cealaltă parte, 10 reprezin-
tă persoana gata să intre în bazinul de botez. Fiecare om se află undeva 
pe această scară în ce priveşte relaţia lui cu biserica.

Cei care participă în mod normal la o întâlnire de evanghelizare se 
află în partea din dreapta a scării (8, 9 sau 10). Ei sunt pregătiţi pentru 
seceriş. Au fost pregătiţi de Dumnezeu, fie prin metodele Lui neştiute, 
fie lucrând prin intermediul membrilor bisericii. În timpul întâlnirilor 
evanghelistice aceştia iau decizia de a se alătura Bisericii Adventiste şi 
se botează imediat. Dacă o persoană care se află la nivelul 3 pe această 
scară se întâmplă să participe la o astfel de întâlnire, în mod normal nu 
se mai întoarce şi în ocazia următoare. Nu era pentru el. Şi e de înţeles 
acest lucru, dacă ne uităm la nivelul la care se află pe scara de mai sus. 
Probabil că nu ar fi trebuit să fie invitat la acea întâlnire. Nu era pregătit 
pentru seceriş. Amintiţi-vă că evanghelizarea publică este partea finală a 
acestui proces – secerişul. Persoanele aflate la nivelele 3 sau 4 trebuie să 
fie îngrijite înainte să ajungă la momentul seceratului.

Maria se află la nivelul 3. Tocmai a trecut printr-un divorţ. O prietenă 
adventistă o invită să participe la un seminar ţinut la biserică despre cum 
să-ţi revii în urma divorţului. Participă şi este extrem de recunoscătoare 
bisericii pentru ajutorul pe care i l-a oferit. Este ea acum pregătită să 
fie invitată la o evanghelizare publică? Nu. Ea a avansat acum pe scara 
receptivităţii undeva pe la nivelul 5. În general, pentru ca o persoană să 
ajungă la nivelurile 8, 9 sau 10, când poate fi momentul pentru seceriş, 
este nevoie de câteva astfel de contacte cu biserica.

Majoritatea oamenilor sunt undeva între nivelurile 1 şi 7. Dacă bi-
serica nu face nimic pentru a-i ajuta pe oameni să avanseze pe scara 
receptivităţii, dar continuă să organizeze întâlniri destinate celor aflaţi la 
nivelurile 8, 9 şi 10, foarte repede oamenii aflaţi la aceste niveluri superi-
oare se vor împuţina şi evanghelizările nu vor mai avea succes. De aceea 
este extrem de important ca biserica să înţeleagă creşterea ca un proces. 
Dacă lucrarea este direcţionată în mod constant către persoanele aflate 
la nivelurile 1-7, atunci un număr constant de oameni vor avansa către 
nivelurile care sunt gata pentru seceriş.

Uneori, bisericile sunt atât de entuziasmate de împlinirea nevoilor 
oamenilor aflaţi la nivelurile 1-7, încât îşi petrec tot timpul căutând să 
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le slujească acestora şi nu organizează niciodată un eveniment destinat 
seceratului. Nici aceste biserici nu cresc. Dacă neglijezi vreuna din părţile 
acestui proces, creşterea se opreşte. Dacă neglijezi conceptul de creştere 
ca proces, nu te poţi aştepta să vezi în mod constant noi membri adău-
gându-se bisericii.

Paleta de metode folosite în diverse biserici este diferită. Nu se potri-
vesc aceleaşi metode tuturor bisericilor. Fiecare biserică va trebui să des-
copere ce evenimente fac parte din propriul ei proces. Este important 
însă să-şi amintească faptul că toate cele trei părţi ale acestui proces tre-
buie să funcţioneze continuu. Cu alte cuvinte, trebuie să ştiţi permanent 
ce ar trebui să facă biserica în zonele semănării, îngrijirii şi seceratului. 
Neglijaţi oricare din aceste părţi ale procesului, iar creşterea nu se va mai 
produce.

Un rezumat al Secţiunii 2
În această secţiune, am discutat despre două metode pe care par să 

le aibă în comun bisericile adventiste care cresc constant. Acestea au 
dezvoltat o cultură a evanghelizării, folosindu-şi membrii laici în lucrare 
şi, în al doilea rând, în cadrul lor funcţionează un proces de evanghelizare 
ce cuprinde trei părţi: semănatul, îngrijitul şi seceratul. Cele mai multe 
folosesc, într-o formă sau alta, evanghelizările publice pentru secerat.

Acest proces de evanghelizare a impregnat gândirea acestor biserici 
la orice nivel. Când o astfel de mentalitate domină în biserică, membrii 
ei îşi dau seama că fiecare departament este implicat în câştigarea de 
suflete. Astfel, Şcoala de Sabat, şcoala/grădiniţa bisericii, clubul de Ex-
ploratori, diaconia, toate contribuie la procesul de câştigare a oamenilor 
la Hristos. Şi asta nu este doar teorie, ci devine o realitate vie în mijlocul 
acestor biserici.

Secţiunea 3

O scurtă trecere în revistă a teoriei despre creşterea bisericii
Donald McGavran, fondatorul mişcării pentru creşterea bisericii, a 

enunţat şapte componente majore ale teoriei despre creşterea bisericii. 
Aceştia sunt factorii care trebuie să existe pentru ca o biserică să crească, 
şi ei sunt încă valabili astăzi. Care sunt ei?6
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1. Un pastor vizionar care îşi foloseşte conducerea dinamică pentru 
a mobiliza întreaga biserică în vederea creşterii.

Pionierii studiilor în acest domeniu au remarcat rapid rolul crucial 
pe care îl joacă pastorii în ce priveşte creşterea bisericii. Ei au observat 
fluctuaţiile de creştere în funcţie de schimbările de pastori. O biserică 
este în plină creştere, vine un pastor nou şi, dintr-odată, creşterea se 
opreşte sau invers. Personalitatea pastorului şi capacitatea lui de a vedea 
potenţialul de creştere şi apoi de a crea o viziune de viitor sunt absolut 
necesare ca să aibă loc creşterea. Problema principală este crearea unei 
mentalităţi a misiunii, sau a unei culturi a evanghelizării. E nevoie de o 
conducere pastorală puternică pentru ca acest lucru să se întâmple. 

2. Membri extrem de mobilizaţi care şi-au descoperit, şi-au dezvoltat 
şi îşi folosesc acum toate darurile spirituale în vederea creşterii.

Această componentă majoră am comentat-o pe larg în secţiunea 
anterioară. Pastorul nu poate fi un luptător singuratic. El trebuie să fie 
capabil să-şi motiveze membrii să simtă şi ei viziunea lui şi să-i ajute pe 
oamenii lui Dumnezeu să folosească toate darurile spirituale pe care El 
le-a lăsat în biserică.

3. O biserică suficient de mare încât să poată oferi o gamă de servi-
cii care să împlinească nevoile şi aşteptările membrilor ei.

Aceasta nu înseamnă că doar megabisericile sunt adecvate pentru 
acest lucru. De fapt, în timpul anilor ‚70, când au fost descoperite aceste 
componente necesare pentru creşterea unei biserici, megabisericile abia 
dacă existau. McGavran nu face altceva decât să recunoască faptul că o 
biserică trebuie să fie suficient de mare pentru a duce la îndeplinire lu-
crarea la care simte că a fost chemată de Dumnezeu. O astfel de biserică 
poate fi la fel de bine una de 50 de membri sau una de 1 000 de membri.

4. Un echilibru structural corect în ce priveşte relaţia dinamică din-
tre, grup de influenţă şi celulă.

Cuvântul „sărbătorire”, aşa cum este el folosit de autorii timpurii în 
domeniul creşterii bisericii, nu se referă la bisericile de tip „celebration” 
care s-au dezvoltat în adventism. Acest cuvânt era folosit pentru a arăta 
faptul că membrul obişnuit trebuie să simtă că face parte din ceva mă-
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reţ. Adventiştii îşi satisfac, în general, această nevoie la congrese sau la 
sesiunile Conferinţei Generale. Unele biserici mari pot, de asemenea, să 
le inducă acest sentiment credincioşilor.

„Grup de influenţă” se referă la faptul că fiecare membru cunoaşte 
un număr de aproximativ 50 de persoane din biserică. E posibil să le ştie 
numele, dar nu a intrat într-o relaţie strânsă cu ele. „Celulă” face referire 
la o grupă mică, intimă, de 10-12 persoane, cu care fiecare membru îşi 
împărtăşeşte viaţa de credinţă şi cu care leagă relaţii strânse. Ca să fie 
sănătoasă, o biserică trebuie să ofere toate aceste trei elemente. Ad-
ventiştii s-au descurcat destul de bine în ce priveşte grupa de influenţă şi 
sărbătorirea. Punctul nostru slab este în domeniul celulei, sau al grupei 
mici. Consecinţa este că mulţi adventişti sunt foarte slab ataşaţi de bise-
rică şi nu au relaţii solide în interiorul acesteia.

5. Membri care să fie, în principiu, omogeni din punct de vedere 
social.

Această componentă a devenit cel mai controversat principiu al te-
oriei despre creşterea bisericii. McGavran este însă descriptiv în acest 
punct şi nu prescriptiv. Studiile lui au relevat faptul că majoritatea gru-
pelor de influenţă ajung să atragă oameni asemănători membrilor exis-
tenţi. Rezultatul este că segmente mari de recoltă rămân nesecerate. De 
aceea este necesar să plantăm noi biserici omogene din punct de vedere 
social în acele comunităţi la care Evanghelia nu a ajuns.

6. Folosirea unor metode de evanghelizare care s-au dovedit a fi 
funcţionale şi concentrarea atenţiei asupra formării de ucenici.

Pe McGavran l-a preocupat faptul că bisericile aveau tendinţa de a 
face acelaşi lucru an după an, chiar dacă nu dădea rezultate. Lui i se pare 
logic ca bisericile să-şi evalueze activitatea în lumina marii lor chemări. 
Dau roade metodele lor? Metodele de evanghelizare nu ar trebui să fie 
alese doar în virtutea faptului că dintotdeauna s-au folosit acele metode.

Pot exista situaţii când o biserică ţine întâlniri evanghelistice an de an, 
cu rezultate modeste sau chiar fără niciun rezultat. S-ar putea trage cu 
uşurinţă concluzia că această metodă nu dă roade. Totuşi, după cum am 
văzut în secţiunea precedentă, metoda funcţionează cu siguranţă în sute 
de biserici adventiste. Atunci, care este problema? Poate că acea biserică 
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a organizat astfel de întâlniri ca pe nişte evenimente singulare şi nu ca 
parte a unui proces evanghelistic sau poate că, în loc să creeze o cultu-
ră a evanghelizării, membrii au ales să ţină aceste întâlniri. Ar fi foarte 
uşor să renunţe la seriile de evanghelizări, convinşi fiind că acestea nu 
mai merg, când problema nu rezidă în aceste întâlniri, ci în abordarea 
evanghelizării ca întreg. Acesta e motivul pentru care este atât de impor-
tantă o evaluare clară şi bine gândită a situaţiei. Bisericile nu trebuie să 
privească numai la metodă, ci să analizeze şi de ce nu mai merge acea 
metodă.

7. O filozofie a misiunii, cu priorităţile ordonate conform Bibliei.

Conform lui McGavran, priorităţile sunt ordonate conform Bibliei 
când biserica are ca scop principal mântuirea celor pierduţi. Fie princi-
pala preocupare a bisericii este împlinirea marii ei chemări, fie urmăm 
filozofia religioasă, în loc să-L urmăm pe Mântuitorul. Dându-ne această 
mare chemare, Isus a stabilit formarea de noi ucenici drept lucrarea ca-
pitală a bisericii. Orice biserică ce pune altceva mai presus de acest lucru 
are priorităţile aranjate într-o ordine nebiblică.7

Axiomele creşterii bisericii8

Pe lângă componentele majore ale teoriei despre creşterea biseri-
cii, primii autori în acest domeniu au identificat patru axiome care s-au 
dovedit a fi adevărate în ce priveşte împlinirea marii chemări de către 
bisericile locale.

1. Pastorul trebuie să vrea ca biserica să crească şi să fie dispus să 
plătească preţul pentru acest lucru.

Din nou, creşterea bisericii este văzută ca fiind dependentă de pastori 
şi de disponibilitatea lor de a plăti preţul pentru creşterea bisericii. Acest 
preţ include muncă din greu. Pastorii care se orientează către creşterea 
bisericii muncesc multe ore pentru aceasta. Dar aici nu e vorba de a lu-
cra mai mult, ci de a lucra mai inteligent. Aceşti pastori îşi motivează 
toţi membrii pentru îndeplinirea marii chemări. Mulţi pastori nu au o 
motivaţie îndeajuns de puternică pentru atragerea de noi membri. Ei 
sunt deja ocupaţi până peste cap cu păstorirea celor pe care îi au deja în 
biserică. Aşa că, o parte din preţul creşterii este ca pastorul să accepte să 
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aibă membri pe care să nu-i poată păstori. De aceea trebuie să fie dispus 
să-i instruiască pe prezbiteri şi pe alţi membri să facă vizite în locul lui.

2. Membrii trebuie să vrea ca biserica să crească şi să fie dispuşi să 
plătească preţul pentru acest lucru.

Nu doar pastorul trebuie să fie dedicat acestui scop, ci şi comunitatea 
de credincioşi. Am remarcat deja axioma aceasta în secţiunile preceden-
te. Uneori, pastorul este dispus să plătească preţul pentru creşterea bi-
sericii, dar membrii nu sunt. Preţul pe care trebuie să-l plătească aceştia 
este faptul că s-ar putea să nu mai cunoască pe toată lumea din biserică; 
în plus, s-ar putea să-şi mai piardă din funcţii. Apoi, mai este proble-
ma supraaglomerării şi nevoia plantării unei noi biserici sau a construirii 
uneia mai mari. Sunt membrii dispuşi să plătească preţul pentru creşte-
rea bisericii?

Într-o biserică pe care am păstorit-o cu mult timp în urmă, creşterea 
era foarte rapidă, de aproape 100 de persoane pe an. Unul dintre prez-
biteri a venit la mine ca să-şi exprime îngrijorarea. „Pastore”, mi-a spus 
el, „avem o problemă în biserică.” Bineînţeles că eram nerăbdător să aud 
care era problema. El mi-a explicat că aveam prea mulţi membri noi! 
Poate părea şocant, pentru că în definitiv asta înseamnă biserica, însă 
l-am ascultat în continuare. În trecut, el întotdeauna îi ştiuse pe toţi din 
biserică. Acum erau foarte mulţi oameni în biserică pe care nu-i ştia. Mai 
mult, era îngrijorat că membrii vechi ai bisericii aveau să piardă contro-
lul. Acestea sunt temeri legitime care trebuie să fie rezolvate. Din ferici-
re, l-am putut face să înţeleagă că această creştere a bisericii era un lucru 
pozitiv, dar, de multe ori, membrii importanţi ai bisericii nu sunt dispuşi 
să plătească preţul şi, prin urmare, vor sabota procesul de creştere.

3. Biserica trebuie să fie de acord că scopul evanghelizării este acela 
de a face ucenici.

McGavran a definit ucenicul ca cel care „tocmai s-a întors la Hristos”. 
Astfel, axioma aceasta vrea să spună că evanghelizarea ar trebui să se 
concentreze pe aducerea oamenilor la Hristos şi nu pe asistarea lor în 
procesul de transformare în creştini maturi. Deşi, ca adventişti, suntem 
de acord cu intenţia lui McGavran, nu am vrea să limităm ucenicia doar 
la întoarcerea iniţială la Hristos. Ţinta noastră nu este doar să-i facem pe 
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oameni să treacă pragul, ci să-i ajutăm să devină ucenici devotaţi ai lui 
Isus Hristos, gata să-L întâmpine atunci când va reveni.9

4. Biserica nu trebuie să sufere de boli în stadiu terminal.

În mod evident, bisericile afectate de boli în stadiu terminal nu sunt 
capabile să îndeplinească marea chemare.10

Boli în stadiu terminal11

McGravan a definit opt „boli” care afectează bisericile, boli pe care el 
le consideră fatale. Le-a dat apoi nume care să semene cu nume de boli. 
În opinia mea, unele dintre ele nu sunt chiar atât de lipsite de speranţă. 
Totuşi este adevărat că, dacă nu sunt tratate, vor conduce la moartea 
bisericii.

1. Ethnikitis sau Boala Oraşului-Fantomă

Această „boală” constituie o problemă pentru tot felul de biserici şi 
a afectat multe biserici adventiste. Să luăm, de exemplu, cazul ipotetic 
al bisericii First Church din centrul oraşului. Timp de ani de zile, a fost 
biserica cea mai importantă din zonă, o biserică cu greutate, iar pastorii 
ei se bucurau de prestigiu. În ultimii ani însă, a intrat în declin şi toate 
încercările de a o repune pe picioare au fost sortite eşecului.

Iată care era problema. La începuturile ei, cartierul în care se afla bi-
serica era locuit în principal de albi din clasa de mijloc. Acum, după 50 
de ani, populaţia cartierului este formată în majoritate din hispanici cu 
venituri mici. Pe măsură ce hispanicii s-au mutat în zonă, albii s-au mutat 
uşor spre zonele rezidenţiale din jurul oraşului. Noi biserici au luat naşte-
re în acele cartiere şi membrii bisericii First Church au început să se îm-
puţineze. Din loialitate, câţiva membri au continuat să vină cu maşina la 
serviciile divine de la First Church în fiecare Sabat, dar apoi se retrăgeau 
rapid spre locuinţele lor de la periferie, în restul săptămânii. Nu mani-
festau niciun interes pentru comunitatea din jurul bisericii. Când aceşti 
membri încercau să-şi aducă prietenii din zonele rezidenţiale la biserică, 
aceştia refuzau spunând că este prea departe. Preferau o biserică mai 
aproape de casă. Când copiii au crescut, nu-i mai lega aceeaşi loialitate 
de First Church, aşa că au început să meargă la bisericile de lângă casă. 
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Rezultatul acestui scenariu este o biserică formată dintr-un anumit 
tip de oameni, dar înconjurată de alt tip de oameni, cele două categorii 
neavând niciun fel de interacţiune. Dacă First Church nu găseşte o mo-
dalitate de a sluji în rândul comunităţii hispanice din jurul ei ca aceştia să 
umple biserica, atunci, în cele din urmă, fie biserica va vinde clădirea şi 
se va muta în cartierele rezidenţiale, fie va ajunge la concluzia că lucra-
rea ei s-a încheiat şi îşi va închide porţile. Fără a face aceste schimbări, 
nu există nicio şansă de a reînvia o astfel de biserică. Din acest motiv, 
Ethnikitis este o boală gravă, care afectează în primul rând bisericile din 
mediul urban. Toate bisericile de acest tip vor muri dacă nu-şi deschid 
porţile pentru noul grup etnic.

2. Bătrâneţea

În timp ce Ethnikitis este o boală care afectează în principal bisericile 
din oraşe, bătrâneţea este o boală similară, care afectează bisericile din 
mediul rural. Multe biserici adventiste americane au luat naştere la ţară. 
De fapt, în multe părţi ale lumii, adventismul a fost în principal o mişcare 
rurală. Multe orăşele şi comunităţi mici au avut o biserică adventistă. 
Totuşi migraţia spre oraşe a golit de membri multe dintre aceste bise-
rici. Nu doar bisericile de la sate mor, ci chiar şi comunităţile în mijlocul 
cărora au apărut. Uneori, singura clădire care rămâne într-o localitate 
este biserica. Multe dintre aceste biserici continuă să se zbată an după 
an. Închinătorii se pot număra pe degete. Membrii sunt bătrâni şi este 
evident că pe aceste biserici moartea le pândeşte la colţ.

Din moment ce oamenii migrează la oraş şi puţini sunt cei care se 
mută în acele localităţi, şansele ca biserica să facă noi convertiţi scad 
rapid. Nu va mai trece mult timp până când astfel de biserici se vor în-
chide. Există speranţă pentru ele? Mi-aş dori să existe, dar McGavran a 
clasificat această situaţie drept o boală în stadiu terminal şi ultimii 40 
de ani au demonstrat că are dreptate. Dacă nu se mută oameni noi în 
comunitatea respectivă, o astfel de biserică nu poate creşte şi, în cele 
din urmă, va muri.

3. Orbirea oamenilor

Această boală se poate corecta mult mai uşor decât precedentele 
două. Ea reprezintă eşecul bisericii de a vedea numeroasele diferenţe 
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culturale care o despart de oamenii din jurul ei. Credincioşii presupun 
că majoritatea membrilor comunităţii din care fac parte sunt ca ei, deci, 
dacă merg la aceştia, înseamnă că au făcut lucrare în comunitate. Dar 
nicio comunitate din secolul al XXI-lea nu este monolitică. Există nume-
roase grupuri de oameni, chiar în interiorul aceleiaşi unităţi culturale sau 
etnice.

Când o biserică nu reuşeşte să ajungă la alte grupuri din zonă şi nu se 
preocupă să se extindă dincolo de grupul omogen care există în biserică, 
McGravan sugerează că acea biserică va muri. Bisericile trăiesc şi mor 
în interiorul aceleiaşi unităţi omogene. Ca să crească, o biserică trebuie 
să cuprindă continuu noi unităţi omogene de oameni. Astfel că, această 
boală are un remediu. Biserica poate deveni conştientă de faptul că, în 
comunitatea locală, există oameni diferiţi şi poate lucra cu aceştia prin 
metode care să stabilească o legătură cu ei.

Atragerea unor grupuri culturale noi poate însă crea probleme grave 
dacă membrii insistă că modul în care îşi exprimă ei credinţa este singu-
rul mod în care se poate face acest lucru. A aduce în biserică grupuri noi 
înseamnă a împărtăşi moduri noi de închinare, ce ţin de cultură. Dacă o 
biserică nu poate face asta, va muri.

4. Hipercooperativitatea

Aceasta este o boală care afectează mai degrabă bisericile nead-
ventiste, dar se poate întâlni şi la cele adventiste, aşa că ar trebui să o 
analizăm. McGravan a observat că bisericile care fac evanghelizare doar 
atunci când se organizează un astfel de eveniment de către mai multe 
biserici din diferite confesiuni la un loc, nu cresc. Biserica locală trebuie 
să aibă un rol central în procesul de evanghelizare.

În mod asemănător, dacă singura evanghelizare publică în care se 
implică o biserică adventistă este una organizată de toate bisericile ad-
ventiste dintr-un oraş, creşterea înregistrată de acea biserică va fi foarte 
mică. Aceasta nu înseamnă că ea nu ar trebui să se implice în astfel de 
evanghelizări, ci doar că acestea nu ar trebui să fie singurele evangheli-
zări ale ei.

Păstoream o biserică într-un oraş. Conferinţa invitase un evanghelist 
bine-cunoscut să ţină o serie de prelegeri într-una din sălile mari ale ora-
şului, cu o capacitate de 3 000 de locuri. Toate bisericile din oraş urmau 
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să participe, dar evanghelizarea respectivă nu urma să „aparţină” nici-
uneia dintre ele. Rezultatul a fost că în seara de deschidere doar 400 
de persoane au participat, în timp ce populaţia adventistă din oraş era 
de peste 2 000 de credincioşi. Curând, participarea la aceste prelegeri a 
coborât la 200 de persoane, într-o sală cu 3 000 de locuri. Au fost foarte 
puţine rezultate pozitive. Dacă bisericile participante ar fi decis, pe baza 
experienţei acelei serii de prelegeri, că evanghelizarea publică nu dă roa-
de şi, prin urmare, aceea ar fi fost singura ocazie de acest fel, atunci acele 
biserici ar fi murit în cele din urmă. În biserica mea însă, şase luni mai 
târziu, am ţinut o evanghelizare organizată doar de noi şi am botezat 50 
de persoane.

Această boală se poate vindeca uşor. Fiecare biserică locală trebuie 
să-şi dezvolte propria strategie de evanghelizare. Deşi poate uneori va 
trebui să-şi unească forţele cu alte biserici, vor ţine totuşi în mod regulat 
propriile serii evanghelistice. Numai atunci biserica poate creşte.

5. Koinonitis

Această afecţiune îşi trage numele din cuvântul grecesc koinonia, 
care înseamnă „părtăşie”. Când această boală afectează biserica, toată 
atenţia se concentrează asupra relaţiilor interne. Într-un anumit sens, 
biserica devine un club de socializare, în care membrii se bucură de com-
pania celorlalţi, fără să fie preocupaţi de a aduce şi alţi oameni la Hristos. 
Este o boală frecventă în majoritatea bisericilor adventiste.

Cei care cresc în cultura adventistă presupun că toată lumea este fa-
miliară cu această cultură. Nu reuşesc să înţeleagă că persoanele care 
se alătură bisericii descoperă rapid că au pătruns într-o cultură care le 
e străină. Dacă membrii existenţi nu îi ajută pe cei noi să se adapteze 
schimbărilor culturale, aceştia vor părăsi rapid biserica. O biserică ce are 
probleme în a-i asimila pe nou-veniţi poate fi afectată de această boală 
gravă.

Evanghelizarea din biserica locală s-a încheiat sâmbătă seara trecută 
cu un botez spectaculos de 30 de persoane. Timp de cinci săptămâni, 
membrii au venit seară de seară pentru a sprijini acest eveniment. S-au 
bucurat văzând că participanţii acceptă solia, dar toate aceste întâlniri 
i-au obosit şi abia aşteptau să se întoarcă la normal. Aşa că, Sabatul ur-
mător, când noii membri au venit la biserică, totul era diferit. Nu mai 
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erau plasatori, care să îi aştepte în parcare şi să dea mâna cu ei. Când au 
intrat în foaier, un diacon le-a înmânat rapid un program. S-au chinuit să 
găsească grupa de Şcoală de Sabat la care fuseseră arondaţi. Fuseseră 
obişnuiţi cu lecţii pline de viaţă şi cu predici şi cântări înălţătoare. De 
data aceasta, cineva s-a urcat la amvon şi a citit dintr-o carte. Asta a fost 
predica. Ce s-a întâmplat? S-au gândit că, probabil, au greşit biserica, aşa 
că nu au mai venit şi a doua oară.

E uşor să îţi spui că totul e din vina evanghelistului care nu i-a învăţat 
suficient de multe lucruri. Dar nu cumva este vina membrilor bisericii 
care au eşuat la capitolul primirii nou-veniţilor, neajutându-i să se adap-
teze la cultura acelei biserici? Atât de des îi atragem pe oameni pentru 
a-i lăsa apoi de capul lor! Odată botezaţi, noii membri se văd nevoiţi să 
se descurce singuri. Din nefericire, prea puţini supravieţuiesc.

Această boală, deşi este gravă, are soluţii şi remedii. Biserica trebuie 
să iasă din zona ei de confort, să-i întâmpine pe noii membri şi să-i ajute 
să se simtă acasă. Trebuie să-i ajute pe cei veniţi de curând să simtă şi ei 
acea koinonia care există acolo. O biserică poate fi cu adevărat o biserică 
în creştere numai dacă îşi poate asimila noii membri.

6. Strangularea sociologică

Pare să fie o boală gravă şi aşa şi este. Ea stipulează următorul lucru: 
capacitatea de creştere a unei biserici este limitată de spaţiul disponibil 
pentru noii ei membri. Atunci când o biserică ajunge la 80% din capacita-
tea ei, atât în ce priveşte locurile, parcarea sau facilităţile Şcolii de Sabat, 
ea se va opri din creştere.

Am fost pastorul unei biserici mari, cu 500 de membri în registru. Îna-
inte de venirea mea, numărul de membri variase undeva între 500-525. 
Sala avea 325 de locuri, dar prezenţa la Şcoala de Sabat era de numai 
280. Mi-am dat seama că ei ajunseseră la 80% din capacitate şi acest 
lucru le împiedica creşterea. Faptul că ai spaţiu nu-ţi garantează creş-
terea bisericii, dar lipsa de spaţiu în mod sigur o împiedică. Pur şi sim-
plu nu ai unde să-i mai pui pe cei nou-veniţi. Oamenilor din societăţile  
occidentale le place să aibă spaţiu. E suficient să vă uitaţi la o sală de 
aşteptare dintr-un aeroport. Există o mulţime de locuri libere, dar oa-
menii preferă să stea în picioare decât să se aşeze lângă un străin. În 
ţările neoccidentalizate, oamenii sunt mai obişnuiţi cu înghesuiala, aşa 
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că acest factor s-ar putea să nu se aplice în aceeaşi măsură ca în ţările 
occidentalizate.

Dându-mi seama de problemă, am adus-o în faţa comitetului biseri-
cii şi le-am oferit trei soluţii. Fie plantau o nouă biserică, fie construiau 
o nouă biserică, fie organizau două serii de servicii divine. Comitetul a 
răspuns cu o a patra soluţie: niciuna din cele de mai sus. În entuziasmul 
meu de tânăr, le-am spus că nu aveau de ales şi i-am forţat să organizeze 
două servicii divine. Privind în urmă, îmi dau seama că ar fi trebuit să le 
acord un timp să se gândească şi să se obişnuiască cu ideea, căci, pe toa-
tă perioada cât am fost pastor acolo (cinci ani de zile), niciodată nu le-a 
plăcut ideea celui de-al doilea serviciu divin.

Totuşi nu te poţi împotrivi succesului. Foarte rapid, numărul partici-
panţilor a crescut la 450-500 pe Sabat, nivel la care ne-am plafonat din 
nou, deoarece şi la cel de-al doilea serviciu divin sala ajunsese la 80% 
din capacitatea ei. Când am fost transferat de acolo, tocmai plantaseră o 
biserică nouă, iar 50 de oameni mergeau acolo. Apoi, au fost de părere 
că nu mai este nevoie de un al doilea serviciu divin, chiar dacă, la cele 
două servicii divine, participau 400 de persoane pe Sabat, iar capacitatea 
sălii era de numai 325 de locuri. Foarte repede, numărul participanţilor 
a scăzut din nou la 280 şi, uneori, chiar la 150. Factorul 80% este real.

Când am ajuns în noua mea biserică, am descoperit o sală de 500 de 
locuri, dar cu o participare tot de 280 de persoane. De data aceasta, nu 
capacitatea sălii mari împiedica creşterea, ci capacitatea aulelor desti-
nate Şcolii de Sabat pentru copii. S-a luat hotărârea să se construiască 
o anexă pentru a împlini nevoia respectivă. Dar asta însemna că trebuia 
să se folosească o parte din parcare pentru noua clădire. Aşa că, mai 
întâi, am amenajat o parcare suplimentară care să înlocuiască ce avea 
să se piardă. În mod uimitor, după ce am amenajat parcarea suplimenta-
ră, numărul participanţilor a crescut cu 50 de persoane în fiecare Sabat. 
Când am început construcţia noii clădiri şi am redus spaţiul de parcare, 
numărul participanţilor a scăzut cu 50 de persoane. Este uimitor cât de 
exact este factorul 80% în bisericile adventiste. În bisericile din interiorul 
oraşelor, problema locurilor de parcare nu trebuie luată în considerare, 
deoarece nimeni nu se aşteaptă să fie locuri pentru fiecare. De aseme-
nea, unele grupuri etnice nu au o problemă cu înghesuiala, aşa că pro-
centul poate creşte în astfel de biserici până undeva la 90% din capacita-
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te. Totuşi biserica nu poate creşte mai mult decât îi permite capacitatea 
ei fizică.

Nu trebuie însă să aşteptăm ca procentul de 80% să fie atins pentru 
a face ceva în legătură cu spaţiul disponibil. Altfel, curba creşterii se va 
întrerupe şi biserica îşi va pierde din avânt. Şi, odată ce acest avânt este 
pierdut, este foarte greu de recăpătat. Prin urmare, ar trebui să antici-
păm faptul că, peste un an vom ajunge la 80% din capacitate şi să facem 
planuri de acţiune pe măsură ce ne apropiem de capacitatea maximă. 
În acest fel, biserica poate continua să crească. Sunt trei soluţii pentru 
această problemă: construirea unei noi biserici, plantarea unei noi bise-
rici sau organizarea unor servicii divine în serii. Alegerea aparţine fiecărei 
biserici, dar trebuie să aleagă una dintre aceste soluţii, altfel riscă să fie 
necredincioasă marii chemări.

7. Întreruperea dezvoltării spirituale

Aceasta este o boală care îi afectează în primul rând pe noii adven-
tişti. În timpul prelegerilor evanghelistice, dezvoltarea lor spirituală are 
un ritm foarte crescut, dar, după ce sunt botezaţi, se opresc din creştere. 
De parcă ar fi ajuns în vârf şi nu mai au nimic de urcat. Această boală 
afectează multe biserici adventiste, deoarece ele nu reuşesc să-şi ajute 
noii membri să se dezvolte continuu din punct de vedere spiritual. Se 
pleacă de la premisa că fiecare individ se poate descurca singur, odată ce 
este botezat. Este o greşeală fatală. Dacă o biserică nu-i ajută pe oameni 
să-şi dezvolte viaţa spirituală, în cele din urmă, o mare parte din mem-
brii acelei biserici nu vor reuşi să ajungă la o consacrare mai profundă. 
O astfel de biserică este sortită dezastrului. Aşadar, aceasta este o boală 
fatală.

8. Sindromul Sfântului Ioan

McGavran a denumit această boală după apostolul Ioan. Pentru ad-
ventişti, ea este cunoscută sub numele de „laodiceeanism”. Dacă între-
ruperea dezvoltării spirituale este o boală care îi afectează pe noii adven-
tişti, laodiceeanismul îi afectează pe membrii cu vechime. Aceştia sunt 
căldicei, nici reci, nici în clocot. Dumnezeu declară că e dezgustat de ei. 
Această boală este foarte des întâlnită în Biserica Adventistă. Ellen White 
afirmă:
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Solia către biserica din Laodiceea se aplică în special poporului 
lui Dumnezeu de astăzi. Este o solie către cei care pretind că sunt 
creştini, dar care au devenit atât de asemănători lumii, încât nu se 
mai vede nicio diferenţă între ei şi lume.12

Bisericile afectate de această boală sunt pline de adventişti cu nu-
mele sau adventişti culturali. Au crescut în Biserica Adventistă şi le plac 
cultura şi stilul de viaţă adventist, dar nu sunt dedicaţi împlinirii misiunii 
lui Hristos. Ei merg la biserică din obişnuinţă, dar viaţa spirituală lipseşte 
din experienţa acestor membri laodiceeni.

Care este remediul pentru această boală? Duhul Sfânt. Numai El poa-
te aduce redeşteptarea de care este nevoie pentru ca biserica să-şi reca-
pete stabilitatea spirituală. La vindecare mai contribuie şi un număr cât 
mai mare de creştini noi. Aceştia, de regulă, sunt plini de pasiune pentru 
Hristos. Dacă sunt destul de mulţi adventişti de tipul acesta, cei vechi în 
credinţă, cuprinşi de laodiceeanism, pot fi reînsufleţiţi de adierea Duhu-
lui Sfânt. 

Aveam doar 17 ani când m-am alăturat unei biserici adventiste de 25 
de membri, într-un oraş de 50 000 de locuitori. La 15 de kilometri dis-
tanţă, era un oraş de 100 000 de locuitori fără nicio biserică adventistă. 
Eram entuziasmat de adevărul pe care tocmai îl acceptasem, dar în bi-
serică erau câţiva laodiceeni care erau evident deranjaţi de entuziasmul 
meu. Nu pot uita un „sfânt” mai în vârstă, care a venit la mine, m-a luat 
pe după umeri şi mi-a zis: „Frate, tu acum trăieşti dragostea dintâi. Mai 
aşteaptă puţin şi o să o pierzi ca noi!” Dacă asta e ceea ce găsesc noii 
membri în biserică, nu-i de mirare că laodiceeanismul este o boală fatală 
pentru adventişti.

Un rezumat al Secţiunii 3
Am prezentat opt boli fatale extrem de răspândite în Biserica Ad-

ventistă modernă. Dacă biserica ta este afectată de una sau mai multe 
boli vindecabile, atunci fă ceva în privinţa asta. Nu ne putem permite să 
avem biserici care continuă să fie menţinute în viaţă artificial, refuzând 
în acelaşi timp medicamentul pe care îl oferă Dumnezeu. După cum a 
observat McGravan, atâta timp cât una dintre aceste boli îţi afectează 
biserica, aceasta nu va creşte. Aşa că o parte din procesul de rezolvare a 
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problemei creşterii bisericii este aceea de a îndepărta aceste piedici din 
cale, pentru ca nimic să nu oprească biserica din progres.

Secţiunea 4

Principii pentru creşterea bisericii
Principiile creşterii bisericii sunt adevăruri universale despre creşterea 

bisericii, care există în orice cultură şi în orice grup, în timp ce metodele 
sunt modalităţile prin care o biserică aplică aceste principii. De multe 
ori, bisericile confundă principiile cu metodele. Unele dintre problemele 
pe care le-am discutat deja în această broşură sunt adevărate principii, 
cum ar fi dezvoltarea unei culturi a evanghelizării. Implicarea membrilor 
în lucrare şi înţelegerea evanghelizării ca un proces pot fi considerate, 
de asemenea, principii solide care au fost identificate de-a lungul tim-
pului de autorii în domeniul creşterii bisericii. În această secţiune finală, 
vreau să explorez alte câteva principii recunoscute de aceşti autori, care 
se aplică la bisericile de astăzi.

Creşterea bisericii implică o cooperare între om şi Dumnezeu 
Când totul se va fi scris despre creşterea bisericii, un singur lucru ră-

mâne neschimbat: în final, creşterea bisericii nu I se poate atribui decât 
lui Dumnezeu. El este Cel care dă putere bisericii. Fără binecuvântarea 
Lui, niciun efort omenesc nu poate face ca biserica să crească. Creşterea 
bisericii este o lucrare divină. Totuşi Dumnezeu nu lucrează independent 
de oameni. Pentru ca această creştere să fie eficientă, este nevoie ca 
Dumnezeu şi omul să conlucreze. Dumnezeu nu le-a încredinţat îngerilor 
misiunea de a duce lumii Evanghelia, ci oamenilor:

De aceea, predicarea Evangheliei le-a fost încredinţată oame-
nilor păcătoşi, nu îngerilor. Este clar că puterea care lucrează prin 
slăbiciunea omenească este puterea lui Dumnezeu; şi astfel, noi 
suntem încurajaţi să credem că puterea care îi poate ajuta pe alţi 
oameni la fel de slabi ca noi ne poate ajuta şi pe noi.13

Aceasta nu minimalizează faptul că îngerii lucrează împreună cu noi 
în încercarea noastră de a împlini marea chemare, căci, în definitiv, este 
o colaborare divino-umană, însă îngerii îi pun întotdeauna pe oameni în 
contact cu biserica lui Dumnezeu.
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Un înger l-a condus pe Filip spre cel care căuta lumina şi care 
era gata să primească Evanghelia; la fel şi astăzi, îngerii le călău-
zesc paşii acelor lucrători care Îi permit Duhului Sfânt să le sfin-
ţească limba, să le şlefuiască şi să le înnobileze inima. Îngerul tri-
mis la Filip ar fi putut face el însuşi lucrarea pentru etiopian, dar 
Dumnezeu nu lucrează aşa. Planul Lui este ca oamenii să lucreze 
pentru semenii lor.14

Aceasta este conlucrarea divino-umană pe care Dumnezeu o utilizea-
ză în mod continuu în lucrarea lui cu omenirea. El a exemplificat-o în 
persoana lui Isus Hristos şi continuă să o folosească în mântuirea celor 
păcătoşi. Vestea bună e că biserica nu este singură în eforturile ei de a 
câştiga suflete pentru Hristos. Dumnezeu este alături de ea. El o călău-
zeşte în vederea împlinirii misiunii Sale.

Dumnezeu lucrează în lume. Isus îi atrage pe toţi oamenii la El. Duhul 
Sfânt este elementul activ în Planul de Mântuire. Toţi Cei trei membri 
ai Trinităţii divine sunt implicaţi în mod activ în mântuirea oamenilor. 
În acelaşi timp, oamenii trebuie să conlucreze cu Divinitatea. Ei trebuie 
să aibă o relaţie corectă cu Dumnezeu, o viziune corectă, ţinte corecte, 
şi trebuie să fie la locul şi la timpul potrivit pentru a ajunge la oamenii 
potriviţi.

Oamenii potriviţi sunt oamenii cu care lucrează Dumnezeu. Noi tre-
buie să fim în strânsă legătură cu Dumnezeul nostru, astfel încât să-L 
auzim vorbindu-ne şi să ne asigurăm că facem lucrarea pe care o cere El 
de la noi. De aceea sensibilitatea spirituală este crucială în bătălia pen-
tru mântuirea celor pierduţi. Poate că ai auzit povestea vreunui colpor-
tor sau pastor care, mergând cu maşina, a simţit dintr-odată îndemnul 
puternic de a întoarce şi a o lua în direcţia opusă. A ascultat îndemnul 
lăuntric şi s-a lăsat condus de Duhul Sfânt. A ajuns la o anumită adresă, 
a oprit maşina şi a bătut la o uşă necunoscută. Când s-a deschis uşa, per-
soana respectivă i-a spus că tocmai se ruga ca cineva să vină să discute 
cu ea. Aceasta este cooperarea divino-umană.

În felul acesta, Dumnezeu şi omul conlucrează. De aceea câştigarea 
de suflete nu poate fi niciodată separată de spiritualitate. Convertirea 
oamenilor şi creşterea bisericii nu pot fi niciodată realizate prin vreo ma-
nevră psihologică care să-i facă pe aceştia să se alăture bisericii lui Dum-
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nezeu. Este, mai presus de toate, o lucrare divină, în care noi, creştinii, 
cooperăm cu un Dumnezeu care este pasionat să ne folosească pe noi 
pentru a ajunge la cei care nu-L cunosc pe Isus.

Împlinirea nevoilor
O biserică nu poate creşte dacă nu este capabilă să împlinească nevo-

ile oamenilor. Bisericile care vor din toată inima să câştige suflete în so-
cietatea sofisticată de astăzi sunt cele care studiază cu atenţie şi înţeleg 
nevoile existente în comunităţile lor şi care caută să împlinească aceste 
nevoi. Cei necredincioşi, în marea lor majoritate, nu vor fi niciodată atraşi 
de adevăr dacă nu ne intersectăm cu ei mai întâi la nivelul nevoilor lor.

Aceasta este esenţa abordării holistice adventiste a evanghelizării pe 
care Ellen White a enunţat-o atât de clar. În acest pasaj clasic, ea sublini-
ază ceea ce eu adesea numesc „magna carta” a evanghelizării adventis-
te. Pe fiecare student de la seminar l-am pus să memoreze acest pasaj, 
deoarece el este punctul central al modului în care înţelege ea evanghe-
lizarea.

„Numai metoda lui Hristos va avea succes în câştigarea de su-
flete. Mântuitorul se amesteca printre oameni ca cineva care le 
dorea binele. Le arăta milă, slujea nevoilor lor şi le câştiga încre-
derea. Apoi le spunea simplu: «Urmaţi-Mă!»”15

Aici, Ellen White subliniază că numai această metodă va avea cu ade-
vărat succes în evanghelizare. Aceasta înseamnă că alte metode ar putea 
conferi un fals sentiment de succes, dar numai metoda lui Isus va avea cu 
adevărat succes. Şi care este această metodă? Ellen White ne spune că 
abordarea lui Isus era una relaţională, orientată spre împlinirea nevoilor 
oamenilor. Singura metodă care are succes implică întâmpinarea oame-
nilor la nivelul nevoilor lor.

Împlinirea nevoilor este esenţială. Dacă o biserică foloseşte altă abor-
dare, ca parte a procesului de evanghelizare, este departe de voinţa şi 
planul lui Dumnezeu. Ellen White continuă să sublinieze, în acest pasaj, 
importanţa acestei abordări la nivel personal, nu doar la nivel de biseri-
că:

Este nevoie să ne apropiem de oameni printr-un efort perso-
nal. Dacă am aloca mai puţin timp predicării şi mai mult timp lu-
crării personale, s-ar vedea rezultate mult mai mari. Săracii trebu-



256 Manualul Lucrării Personale

ie să fie ajutaţi, bolnavii îngrijiţi, cei întristaţi şi îndoliaţi trebuie să 
fie mângâiaţi, ignoranţii să fie instruiţi, iar cei lipsiţi de experienţă 
sfătuiţi. Trebuie să plângem cu cei care plâng şi să ne bucurăm cu 
cei care se bucură. Însoţită de puterea convingerii, a rugăciunii şi a 
dragostei lui Dumnezeu, această lucrare nu poate să rămână şi nu 
va rămâne lipsită de roade.16

Prima propoziţie este explicată de următoarea. Ellen White vorbeşte 
în mod clar de împlinirea nevoilor. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se 
apropie de oamenii pe care încearcă să-i salveze şi să le împlinească ne-
voile. Dar nu ne putem apropia de cei pierduţi dacă nu petrecem timp 
împreună cu ei. Isus ştia să Se amestece în mulţime, iar Ellen White afir-
mă că aşa ar trebui să facă şi biserica lui Dumnezeu de astăzi. Membrii ei 
sunt sarea pământului şi trebuie să pătrundă în comunitate.

Nu suntem chemaţi să hibernăm în pustietate şi să evanghelizăm 
iepuri sălbatici. Ni s-a oferit invitaţia extraordinară de a ne amesteca, 
asemenea lui Isus, printre cei neiubitori, săraci şi pierduţi. Isus era prie-
ten cu păcătoşii. Mergea la ospeţele lor, întâlnindu-se cu ei acolo unde 
erau ei. El nu Şi-a compromis niciodată credinţa, dar Îi plăcea să meargă 
acolo unde erau păcătoşi. Oamenii care se simţeau cel mai confortabil în 
preajma lui Isus erau păcătoşii, în timp ce aceia care se simţeau cel mai 
neconfortabil erau aşa-zişii sfinţi. Dar Isus nu a acordat atenţie acestui 
lucru, deoarece priorităţile Lui erau la locul lor. El venise să-i mântuiască 
pe cei păcătoşi. Aceasta era misiunea Lui şi aceasta ar trebui să fie şi mi-
siunea noastră, chiar dacă îi vom supăra pe anumiţi sfinţi.

Nu poţi împlini nevoile celor pe care cauţi să-i mântuieşti dacă nu te 
amesteci printre ei şi nu faci cunoştinţă cu ei. Biserica nu este chemată să 
facă un sondaj pentru a le afla nevoile, ci este chemată să asculte sfatul 
profetului ei şi să părăsească fortăreaţa pentru a se amesteca în comuni-
tate. Prea mult timp adventiştii s-au izolat în adăposturi sigure, ca şi cum 
restul lumii nu ar fi existat. Acele vremuri au luat sfârşit. Nu putem şi nu 
îndrăznim să mai trăim în apostazie. Este timpul să pătrundem în comu-
nitate atât ca indivizi, cât şi ca biserică. Nu suntem un cult izolat; suntem 
solii lui Isus într-o lume nevoiaşă, care are nevoie disperată să vadă creş-
tinismul autentic în acţiune şi nu să ia decizii legate de creştinism pe baza 
tablourilor zugrăvite de mass-media.
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Pe lângă cele de mai sus, e important ca, atunci când vrei să răspunzi 
nevoilor oamenilor, să nu te bazezi pe ceea ce crezi tu că ar putea fi 
aceste nevoi. Pe măsură ce ajungi să-i cunoşti pe cei din comunitatea 
ta, le poţi descoperi nevoile sau nu. Bisericile trebuie să facă o evaluare 
a nevoilor. O evaluare corect făcută va oferi o imagine mai precisă a co-
munităţii şi a nevoilor ei şi va implica diverse activităţi importante, cum 
ar fi interviuri individuale cu lideri importanţi ai comunităţii pentru a afla 
care sunt, în opinia lor, nevoile comunităţii. De asemenea, colectarea de 
informaţii demografice sau plimbările prin zonele-ţintă oferă informaţii 
suplimentare valoroase cu privire la membrii comunităţii şi la nevoile lor. 
Este foarte important ca biserica să-şi propună să afle care sunt nevoile 
comunităţii înainte de a încerca să le împlinească. Altfel, biserica ar fi ca 
un doctor care prescrie un tratament unui bolnav înainte să-l consulte. 
Un alt avantaj al acestei evaluări este faptul că întâlnirile cu liderii comu-
nităţii pentru a le cere sfatul în privinţa nevoilor locale creează poduri şi 
prietenii noi între aceştia şi membrii bisericii adventiste.17

George Barna a făcut cândva câteva studii care au arătat că mulţi oa-
meni care nu merg la biserică spun că nu cunosc niciun creştin. Nu e de 
mirare că nu vin la Hristos. Adevărul însă s-ar putea să fie acela că aceştia 
cunosc creştini, dar creştinii nu s-au prezentat ca atare. Ce ruşine pentru 
credincioşi! Asta nu înseamnă că trebuie să facem caz de credinţa noas-
tră în faţa lumii, ci trebuie să ne implicăm, nu să stăm în coconul nostru, 
pentru ca lumea să vadă adevăratul creştinism în acţiune.

S-ar putea să trebuiască să mergem în locuri în care nu ne simţim 
confortabil, dar asta a făcut şi Isus. A vizitat samariteanca la fântână, a 
găsit-o pe Maria Magdalena şi a scos-o din groapa păcatului, s-a împrie-
tenit cu Matei şi cu Zacheu, colectori de taxe, şi a luat masa în casele lor. 
Acesta este Isus, Cel care ne cheamă astăzi să mergem şi să facem la fel.

Pe lângă implicarea personală a membrilor, şi biserica trebuie să se 
implice în comunitate. Aceasta înseamnă că trebuie să se implice în tre-
burile comunităţii, înseamnă că pastorul trebuie să fie în Asociaţia Pasto-
rală locală şi că biserica trebuie să se implice în evenimentele destinate 
împlinirii nevoilor comunităţii. Mai înseamnă, de asemenea, că ea tre-
buie să organizeze seminare care să-i ajute pe oamenii din comunitatea 
respectivă.
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Este încă nevoie ca diaconia să împlinească nevoile oamenilor stră-
zii, ale celor flămânzi, dar trebuie de asemenea să împlinim şi celelalte 
nevoi. Dumnezeu a înzestrat Biserica Adventistă cu principii valoroase în 
domeniile alimentaţiei vegetariene, educaţiei, stresului, renunţării la fu-
mat etc. Organizarea unor astfel de seminare ajută biserica să lege relaţii 
bune cu membrii comunităţii, precum şi să-şi creeze legături strategice 
pe care, altfel, nu şi le-ar putea crea. O evaluare a nevoilor comunităţii va 
ajuta biserica să se concentreze pe cele mai relevante seminare/servicii 
pentru o anumită comunitate.

Aici este o ocazie extraordinară de a face cunoştinţă cu oamenii. Cu 
toate acestea, am văzut multe biserici organizând astfel de seminare, 
fără nicio componentă relaţională evanghelistică. Pur şi simplu, au or-
ganizat un seminar pentru comunitate. Cei din afară au stat pe rândurile 
din faţă în timpul seminarului, în timp ce membrii bisericii au stat în spa-
te şi au ascultat, iar cele două categorii nu s-au întâlnit niciodată. Acest 
lucru este dezonorant şi nu este în armonie cu sfatul lui Dumnezeu cu 
privire la amestecarea printre oameni.

Singurul scop al acestor seminare este acela de a le oferi membrilor 
bisericii ocazia să facă cunoştinţă cu cei care nu merg la biserică. Într-o 
biserică, am încercat să rezolv această problemă. Ţineam un program de 
renunţare la fumat. În loc să-i împrietenim pe fumători cu alţi fumători, 
i-am instruit pe câţiva dintre membri să fie ei prietenii celor care aveau 
să participe. Când un fumător venea, era imediat plasat în grija unuia 
dintre „prietenii” adventişti, care stătea alături de el la programul din 
fiecare seară, îi dădea numărul lui de telefon, îl suna şi se împrietenea 
cu el. La sfârşitul seminarelor, participanţii se împrieteniseră destul de 
strâns cu amicii lor adventişti. Aceasta a oferit o ocazie de evangheliza-
re mult mai bună decât simplul ajutor în renunţarea la fumat. Dacă nu 
reuşeşti să creezi elementul relaţional la aceste evenimente, nu vei avea 
succes. În felul acesta, nu faci altceva decât să creezi păcătoşi sănătoşi, 
care merg direct în iad, lipsiţi de stres.

În pasajul din Divina vindecare, Ellen White subliniază că, dacă nu 
împlinim nevoile oamenilor, nu avem niciun drept să ne adresăm lor pe 
partea spirituală. Unde găsim scris în Biblie că îi putem aduce pe oameni 
cu forţa la Hristos sau că putem merge la persoane complet necunoscute 
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pentru a le întreba dacă sunt mântuite? Nu, Biblia şi Ellen White sunt 
extrem de clare. Înainte de toate, trebuie să-i intersectăm pe oameni 
la nivelul nevoilor lor. Doar atunci îi putem invita să-L urmeze pe Isus. 
Aşadar, suntem chemaţi în mod clar la o evanghelizare de tip relaţional.

Odată ce le-ai câştigat oamenilor încrederea, este mult mai uşor să le 
împărtăşeşti Evanghelia. Nimic nu le repugnă mai mult oamenilor care 
nu merg la biserică decât aceşti bine intenţionaţi creştini, care îi abor-
dează pe stradă sau vin la uşa lor pentru a-i întreba dacă sunt mântu-
iţi. Am vorbit cu câteva persoane care erau atât de dezgustate, încât au 
răspuns pozitiv şi foarte rapid invitaţiei, numai ca să scape de persoana 
care le făcea invitaţia. Aceasta nu este evanghelizare, ci exploatare, iar 
practica aceasta nu ar trebui să se regăsească printre cei care Îl prezintă 
pe Hristos, Cel plin de compasiune, celor cu care vin în contact. Decât să 
te repezi să le spui oamenilor despre Isus sau despre adevărul Sabatului, 
mai bine ia-ţi timp să-i cunoşti. În felul acesta, le vei câştiga încrederea, 
iar ei te vor asculta. Altfel, nu eşti altceva decât un chimval zăngănitor, 
fără lumină sau căldură.

Evanghelizarea de tip relaţional, centrată pe împlinirea nevoilor, este 
un principiu de bază al creşterii bisericii. Este recunoscut nu numai de 
autorii în domeniu, ci el este inima conceptului de evanghelizare, aşa 
cum este înţeles de profetul Domnului, Ellen White, pentru biserica ad-
ventistă. Aminteşte-ţi declaraţia ei: doar această metodă de evanghe-
lizare va avea cu adevărat succes. Nu îndrăznim să ne facem vinovaţi 
în această privinţă. Trebuie să folosim abordarea relaţională în salvarea 
celor pierduţi.

Noi modalităţi
Bisericile aflate în plină creştere sunt dispuse să-şi asume riscuri pen-

tru avansarea cauzei lui Dumnezeu. Nu le e teamă să încerce idei noi şi 
să descopere noi modalităţi de a face lucrare. Dictonul „la noi nu se face 
aşa” nu se aude în aceste biserici. Din moment ce cultura din jurul nostru 
se schimbă continuu, biserica trebuie să îşi schimbe constant metodele 
pentru a avea impact în comunitate, în încercarea ei de a-i salva pe cei 
pierduţi.



260 Manualul Lucrării Personale

Asta nu înseamnă că biserica îşi schimbă mesajul. Adevărul veşnic 
este neschimbător. Ceea ce se modifică odată cu schimbarea culturală 
este modul în care acest adevăr este prezentat. Uneori, bisericile se tem 
atât de mult de eşec, încât nu încearcă niciodată nimic nou. Astfel de 
biserici, cu siguranţă, vor da greş. Într-o biserică s-au încercat trei idei 
noi, dar fără niciun rezultat. Nu le-a fost însă teamă de eşec şi au încercat 
în continuare alte idei. O altă biserică a hotărât să ofere în fiecare an un 
premiu celui care venea cu cea mai bună idee; doreau să încurajeze ino-
vaţia şi nu le era frică să exploreze noi idei.

Cu mult timp în urmă, Ellen White sfătuia Biserica Adventistă să ca-
ute continuu metode şi modalităţi noi de a face lucrarea. Ea a fost un 
promotor înfocat al inovaţiei în Biserica Adventistă. Din nefericire, mulţi 
credincioşi de astăzi cred că îi urmează sfatul atunci când refuză să facă 
schimbări, însă la o citire atentă a scrierilor ei, descoperim că refuzul 
lor de a-şi schimba metodele reprezintă o neascultare făţişă de profetul 
Domnului. Iată câteva dintre sfaturile ei cu privire la inovaţie:

„În oraşele de astăzi, unde sunt atât de multe lucruri care plac 
ochiului şi care atrag, oamenii nu sunt atraşi de eforturi normale, 
ordinare. Depuneţi eforturi extraordinare pentru a atrage atenţia 
mulţimilor. … Folosiţi toate mijloacele posibile pentru a face ca 
adevărul să iasă în evidenţă clar şi distinct.”18

„Metodele şi mijloacele prin care ne atingem anumite scopuri 
nu sunt întotdeauna aceleaşi. Trebuie să ne folosim raţiunea şi ju-
decata.”19

„Trebuie folosite metode de lucru diferite pentru a salva oa-
meni atât de diferiţi.”20

„Este esenţial să folosim metode de lucru diferite.”21

„Noi metode trebuie introduse.”22

„Dumnezeu vrea să folosim metode noi şi nemaiîncercate. Sur-
prindeţi-i pe oameni.”23

„Trebuie să facem ceva ieşit din comun. Trebuie să atragem 
atenţia.”24

„Eforturile tale sunt prea lipsite de energie.”25
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„Pe măsură ce câmp după câmp este cucerit, noii lucrători care 
se dedică lucrării vor aduce cu ei noi metode. Să caute ajutor de la 
Dumnezeu şi El li-l va oferi. Vor primi planuri concepute de Însuşi 
Domnul.”26

„Organizaţia bisericii … nu trebuie să stabilească modul exact 
în care ar trebui să se facă lucrarea.”27

„Nu trebuie să existe reguli fixe; lucrarea noastră este una pro-
gresivă şi trebuie să existe întotdeauna loc pentru îmbunătăţirea 
metodelor.”28

„Unele dintre metodele folosite în lucrare vor fi diferite de cele 
folosite în trecut, dar nimeni, din cauza aceasta, să nu împiedice 
lucrarea prin criticile sale.”29

„Să nu existe critici neconstructive şi să nu se distrugă lucrarea 
celuilalt.”30

Poate cineva să găsească o încurajare mai mare a inovaţiei în altă par-
te? Ellen White, mesagera Domnului, este extrem de clară. Metodele se 
schimbă, dar adevărul cel veşnic, niciodată. Bisericile care îşi doresc în 
mod sincer să urmeze sfatul Domnului vor încerca în mod constant să 
descopere noi modalităţi de a face lucrare. Ideile noi, declară Ellen Whi-
te, vor veni în special de la lucrătorii tineri. Bisericile trebuie să fie foarte 
atente să nu înăbuşe ideile noi ale tinerilor. Ei pot veni cu idei mai bune 
în ce priveşte misiunea. A-i opri şi a le critica inovaţia înseamnă a mani-
festa o neascultare făţişă faţă de sfaturile lui Dumnezeu. Nu există reguli 
fixe, declară ea. Prin urmare, toate metodele sunt deschise inovaţiilor. 
Nu-ţi fie teamă să încerci ceva nou pentru Dumnezeu!

Un rezumat al Secţiunii 4
În această secţiune, am explorat alte trei principii ale creşterii care ar 

trebui să fie cuprinse în planurile bisericilor care vor să-i salveze pe cei 
pierduţi. Pe măsură ce avansează, îşi vor da seama că nu fac aceasta prin 
putere omenească, deoarece creşterea bisericii este o conlucrare între 
Dumnezeu şi om. Aceste biserici, urmând metoda lui Hristos, vor merge 
şi vor interacţiona cu comunitatea din care fac parte, împlinind nevoile 
oamenilor, astfel încât să-şi câştige dreptul de a li se adresa şi în zona 
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spirituală. Vor aduce idei noi şi vor inova în mod constant, încercând să 
găsească o modalitate mai bună de a ajunge la populaţia planetei cu 
ultima solie a cerului.
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EVANGHELIZAREA MEDICALĂ

Dumnezeu binecuvântează eforturile depuse de Depar-
tamentul Sănătate pentru a ajunge la oameni. 

Este privilegiul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea să împărtăşească 
lumii întregi un mesaj special pentru a pregăti cât mai multe persoane 
posibil pentru a doua venire a lui Isus. În multe părţi ale lumii, se poate 
ajunge la oameni foarte uşor prin studii biblice personale şi directe şi 
întâlniri de evanghelizare. Există totuşi foarte multe persoane care nu 
răspund acestui tip de abordare. Acelaşi lucru a fost adevărat acum mai 
bine de o sută de ani, pe timpul lui Ellen White, şi este şi mai real în se-
colul al XXI-lea. Ellen White a afirmat că „aproape în orice comunitate 
există mulţi care nu ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu sau nu 
participă la niciun serviciu religios. … Deseori, uşurarea durerilor fizice 
este singura cale prin care pot fi abordaţi.”1

Aveţi aici o metodă pentru a-i atrage pe oameni. Dacă vrem să ajun-
gem la cei imposibil de ajuns, trebuie să oferim programe care să facă 
apel la oameni prin mijloace diferite de subiectele religioase. În esen-
ţă, nevoia şi preocuparea personală a fiecărei persoane este aceea de a 
avea o stare de sănătate bună. Aceasta oferă un mijloc de a-i contacta 
şi a lucra pentru oameni, fără a da naştere unor prejudecăţi. După ce 
membrii comunităţii primesc îndrumare practică pentru un stil de viaţă 
sănătos şi au fost ajutaţi să se simtă mai bine, uşa este deschisă, prejude-
căţile înlăturate şi relaţia de prietenie stabilită pentru a-i putea invita să 
experimenteze, de asemenea, subiectele ce ţin de sănătatea spirituală. 

Dumnezeu binecuvântează eforturile lucrării pentru sănătate. Aveţi 
în continuare cinci exemple care demonstrează eficienţa sa:

 ¾ Într-un oraş, un stand de sănătate mobil a fost vizitat de aproa-
pe 14 500 de oameni pe an. A fost o lucrare cu caracter personal 
pentru fiecare individ, având ca temă interesele pentru sănătatea 
personală. Fiecare persoană a beneficiat, în continuare, de mate-
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riale cu privire la sănătate, inclusiv un studiu al Bibliei. În fiecare 
săptămână, 30-50 de persoane au cerut materiale pentru studiul 
Bibliei. Această lucrare a ajuns şi în oraşele mici, în campusurile 
universitare (300 de studenţi într-o singură zi), şi la evenimentele 
speciale.

 ¾ Într-o biserică adventistă dintr-un oraş-staţiune, aproximativ 250 
de persoane au participat la un program de investigare a sănătăţii. 
Acest program a fost continuat lunar de un Club de Sănătate şi 
Viaţă care a avut loc în biserică. Deşi, la început, unele persoane 
s-au simţit stânjenite să se întâlnească în biserică, totuşi peste 100 
de oameni care nu erau membrii ai bisericii adventiste au partici-
pat lunar, timp de un an.

 ¾ O biserică dintr-o comunitate mică a trimis broşuri la 4 500 de 
case din zona bisericii pentru a-i invita pe oameni să participe la o 
serie de întâlniri de evanghelizare. Au participat două persoane. 
După câteva luni, a fost trimisă altă invitaţie aceluiaşi grup şi au 
participat de şase ori mai multe persoane la o serie de programe 
pentru sănătate, cu durata de opt săptămâni. După ce au partici-
pat la cursurile de sănătate, câţiva dintre aceştia au venit la întâl-
nirile bisericii, fără a fi aduşi de cineva.

 ¾ O biserică a atras aproape 100 de oameni la o serie de seminare 
despre sănătate, care au inclus atât un curs de nutriţie, cât şi un 
program pentru combaterea fumatului. Această serie a fost urma-
tă de întâlniri evanghelistice, care au avut ca rezultat botezul mai 
multor persoane. Una dintre doamnele botezate a fost întrebată 
cum a luat prima dată legătura cu biserica noastră. A spus că a citit 
în ziar despre programele de sănătate ţinute de mica biserică ad-
ventistă în acel oraş. A remarcat de asemenea că „biserica mare” 
nu făcea nimic pentru comunitatea acelui oraş. A mai spus că nu 
a participat la niciunul din cursurile pentru sănătate, dar atunci 
când a fost anunţată întâlnirea de evanghelizare, a decis să afle 
mai multe despre ce învăţa acea „mică biserică de pe deal”, încât 
era aşa de implicată în serviciile sociale. Atunci când urmăm sfatul 
lui Dumnezeu de a lucra în interesul persoanei, El ne binecuvân-
tează.
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 ¾ Când a fost invitat la un weekend dedicat sănătăţii, un soţ, care îşi 
însoţea foarte rar soţia la biserică, a vrut să audă ce învaţă biserica 
cu privire la sănătate şi nutriţie. A participat la fiecare întâlnire, 
interesul i-a fost captat, a devenit vegetarian, a început să frec-
venteze biserica, a fost convertit, s-a alăturat bisericii şi Dumne-
zeu l-a influenţat să facă mai mult. S-a întors la facultate, a studiat 
teologia şi a devenit pastor în acea zonă.

Într-adevăr, lucrarea sănătăţii va ajunge la mulţi oameni la care nicio 
altă abordare nu va putea ajunge.

Baza biblică pentru o lucrare a sănătăţii
Bisericile creştine ar trebui să se implice în lucrarea pentru sănătate, 

deoarece:
 ¾ Aceasta a fost metoda de slujire aleasă de Isus pentru a demon-

stra cum este Dumnezeu. El a afirmat că scopul pentru care a venit 
pe pământ a fost „ca … să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (Ioan 
10:10). Când Şi-a anunţat lucrarea de slujire, unul dintre cele pa-
tru motive pentru care Isus a venit pe pământ a fost „să vestesc … 
orbilor căpătarea vederii” (atât fizic, cât şi spiritual).

 ¾ Mulţimi mari de oameni au venit la El şi El i-a vindecat (Matei 
15:30). „Domnul Isus a dedicat mai mult timp vindecării bolnavi-
lor decât predicării.”2

 ¾ Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor Săi să meargă în oraşe, „să 
tămăduiască pe cei bolnavi” şi să predice. Predicarea urma să in-
cludă îngrijirea de nevoile fizice (Luca 9:2; 10:1-10).

 ¾ Ioan dorea ca oamenilor să le „meargă bine” atât din punct de 
vedere fizic, cât şi spiritual – după cum „sporeşte sufletul” lor (3 
Ioan 1:2).

 ¾ Prin parabola samariteanului milostiv, Isus a ilustrat cum trebuie 
să arătăm compasiune şi să împlinim nevoile fizice ale altora. El 
le-a spus celor prezenţi să facă la fel (Luca 10:37).

 ¾ O lucrare a sănătăţii demonstrează dragostea lui Dumnezeu. 
Aceasta are o putere mult mai mare decât învăţătura pur teolo-
gică „Dumnezeu este dragoste”. În parabola despre judecată, Isus 
arată că teologia nu este suficientă. Cei care vor fi salvaţi sunt ace-
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ia care demonstrează iubirea lui Dumnezeu prin hrănirea celor flă-
mânzi, îngrijirea celor bolnavi şi îmbrăcarea celor în nevoi (Matei 
25:31-46).

Prima solie îngerească şi lucrarea sănătăţii
Dumnezeu a creat omenirea sănătoasă – după chipul Său. „Evanghe-

lia” primei solii îngereşti (Apocalipsa 14:6,7) este să ajungă la toţi oame-
nii de pe pământ înainte de revenirea lui Hristos şi include refacerea lor 
după chipul Său.3 Lucrătorii creştini pentru sănătate nu ar trebui să se 
mulţumească niciodată doar să ajute oamenii bolnavi să îşi învingă dure-
rea sau să îşi recapete starea de sănătate anterioară. Scopul lor ar trebui 
să fie ajutarea tuturor pentru a avea o stare de sănătate chiar mai bună, 
să parcurgă etapele pentru o dezvoltare superioară a trupului, minţii şi 
sufletului – spre restaurarea imaginii lui Dumnezeu în om.

David arată clar că Dumnezeu este interesat, în aceeaşi măsură, de 
starea de sănătate a oamenilor, atât fizică, cât şi spirituală. Într-o singură 
propoziţie, atât iertarea, cât şi vindecarea sunt anunţate: „Binecuvântă, 
suflete, pe Domnul … El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toa-
te bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă …” El este Dumnezeul care 
„îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vultu-
rul” (Psalmii 103:1-5). Isaia spune că „cei ce se încred în Domnul îşi înno-
iesc puterea” (Isaia 40:31). Petru arată că restaurarea tuturor lucrurilor 
a fost subiectul profeţilor. (Faptele apostolilor 3:20). Obiectivul nostru 
ar trebui să fie binecuvântarea „restaurării”. Oamenii trebuie învăţaţi să 
întoarcă spatele căilor lui Satana de a încălca legile fizice ale lui Dumne-
zeu, lucru care conduce la boală şi moarte, şi să înceapă să coopereze cu 
Dumnezeu pentru respectarea acelor legi pe care El le-a stabilit pentru 
binele nostru şi care duc la viaţă.

Acea „teamă” sau veneraţie pentru Dumnezeu despre care se vorbeş-
te în versetul 7, capitolul 14, a primei solii îngereşti poate fi consolidată, 
pe măsură ce oamenii sunt conduşi spre o înţelegere mai clară a faptului 
că suntem cu adevărat făpturi „aşa de minunată[e]” (Psalmii 139:14). 
Atunci când oamenii sunt conduşi spre conştientizarea existenţei unui 
Maestru proiectant, când le demonstrăm, de exemplu, că ochiul nu ar fi 
putut evolua, ei i se vor închina cu plăcere Creatorului trupurilor noastre. 
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Un scurt studiu despre ADN, celulele sanguine etc. poate arăta în mod 
clar că nu am apărut printr-o şansă sau printr-o evoluţie întâmplătoare. 
Arătarea unor părţi din proiectul lui Dumnezeu le inspiră oamenilor ve-
neraţie şi respect pentru Creatorul lor şi pentru trupurile lor, făcându-i 
să dorească să Îi dea „slavă lui Dumnezeu” prin păstrarea sănătăţii lor.

În plus faţă de accentul pus în prima solie îngerească de a-i da glorie 
lui Dumnezeu, Pavel arată clar că ar trebui să mâncăm, să bem şi să fa-
cem totul spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31). Avantajele unei 
diete vegetariene echilibrate pot fi dovedite ştiinţific şi biblic. Alegerea, 
pregătirea şi consumarea corespunzătoare a mâncării pot fi incluse ca 
parte a slăvirii aduse lui Dumnezeu, în trup.

În acelaşi text menţionat mai sus, Pavel arată clar că ar trebui să bem 
pentru slava lui Dumnezeu. Se poate accentua necesitatea de a folosi su-
ficientă apă, atât intern, cât şi extern, şi abstinenţa în ce priveşte alcoolul 
şi alte băuturi dăunătoare, precum ceaiul sau cafeaua.

Textul se încheie cu „să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”. În 
plus faţă de cele referitoare la mâncare şi băutură, se poate sublinia su-
biectul sănătăţii prin nevoia de exerciţiu fizic, aer curat, expunere la soa-
re, recreere, odihnă, moderaţie , autocontrol şi un stil de viaţă echilibrat.

Pentru toată lumea din zilele noastre, o parte extrem de vitală şi so-
lemnă a primei solii îngereşti este: „A venit ceasul judecăţii Lui” (Apoca-
lipsa 14:7). Fiecare viaţă va fi cercetată. Standardul pentru judecată se 
află în poruncile lui Dumnezeu, care includ şi legile fizice pe care El le-a 
sădit în noi. Dacă Îl iubim, Dumnezeu ne va da puterea să respectăm 
şi aceste legi cu bucurie, atât pentru a-L onora pe El, cât şi pentru a ne 
păstra mintea sănătoasă şi limpede. Acest lucru îi permite Lui să ne co-
munice dragostea Sa pentru noi, într-un mod mai clar. 

Diavolul foloseşte multe mijloace pentru a întuneca cele mai înalte 
puteri ale minţii, făcându-i astfel pe oameni mai puţin capabili să audă 
glasul lui Dumnezeu, să discearnă între bine şi rău sau să ia decizii co-
recte. Învăţarea şi practicarea celor opt legi ale sănătăţii pot contracara 
eforturile sale.

Unul dintre punctele centrale ale primei solii îngereşti este chemarea 
de a ne închina Creatorului nostru, care ne-a făcut pe noi şi „cerul şi pă-
mântul, marea şi izvoarele apelor” (Apocalipsa 14:7). Ce altceva ar putea 
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contribui mai mult la sănătatea noastră fizică şi mentală decât să expe-
rimentăm odihna Sabatului zilei a şaptea şi să ne bucurăm de conştien-
tizarea faptului că fiecare dintre noi este foarte special? Noi nu suntem 
accidente în urma milioanelor de ani de viaţă şi moarte imprevizibilă, în 
care supravieţuitor era cel mai puternic. Noi suntem creaţi după chipul 
lui Dumnezeu şi susţinuţi de un Tată iubitor, care este Dumnezeul univer-
sului. Slăvirea şi proclamarea Dumnezeului Creator va contracara teoria 
evoluţionistă a lui Satana, care ne desparte pe noi de El şi ne transformă 
în victime ale norocului.

Observaţie: Şi în cea de-a doua şi cea de-a treia solie îngerească exis-
tă lecţii care s-ar putea aplica lucrării misionare pentru sănătate.4

În continuare, vom analiza lucrarea misionară pentru sănătate din 
perspective diferite, deşi corelate într-o oarecare măsură cu baza biblică 
şi prima solie îngerească, menţionate mai sus. În primul rând, pentru a 
avea succes în realizarea lucrării misionare pentru sănătate, ar trebui să 
aveţi şi să integraţi în prezentări următoarele:

O imagine de ansamblu asupra sănătăţii

Viaţă
După cum s-a menţionat mai sus, Isus a venit ca să ne ofere viaţă din 

belşug (Ioan 10:10).

Vindecare
Cuvântul grecesc pentru vindecare este sozo. Este tradus cu „a vin-

deca”, „a întregi” şi „a mântui”. Marcu 5:25-34 relatează povestea femeii 
care „de doisprezece ani avea o scurgere de sânge”. Isus i-a spus: „Fiică, 
credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” Fă-
când referire la Isus, cuvântul sozo este tradus prin „a mântui”. „ … şi-I 
vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele 
sale” (Matei 1:21).

„A vindeca”, „a întregi” şi „a mântui” sunt sensuri variate ale procesu-
lui de restaurare a scopului iniţial al lui Dumnezeu pentru omenire. Acest 
scop include viaţă din belşug, întregire şi mântuire. Loma Linda a făcut 
din acest principiu mottoul şcolii sale: „Să facem omul întreg.”
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Sănătate
Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte sănătatea nu numai ca o 

simplă absenţă a bolii, ci ca „o stare totală de bunăstare fizică, mentală, 
spirituală şi socială”. The Oxford Concise Dictionary defineşte sănătatea 
ca „stare fizică, mintală şi spirituală bună”.

Biblia are, de asemenea, o viziune de ansamblu a omului, incluzând 
dimensiunile fizice, mintale, sociale şi spirituale ale vieţii. În Matei 22:37, 
Isus a spus: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. … Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi.” (Acest pasaj este din Deuteronomul 6:5, unde „minte” este 
„tărie” sau „putere”.)

În Luca 2:52, unde Biblia vorbeşte despre dezvoltarea lui Isus, spune: 
„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea 
lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

Îndemnul lui Dumnezeu pentru cei care duc urgenta întreită solie în-
gerească lumii, pentru a pregăti un popor pentru revenirea lui Hristos, 
este exemplificat în metoda Celui care ne-a fost un exemplu: „Mântuito-
rul a îngrijit atât sufletul, cât şi trupul. Evanghelia pe care a predicat-o a 
fost o solie de viaţă spirituală şi vindecare fizică.”5 „În Cuvântul Său scris 
şi în marea carte a naturii, El a descoperit principiile vieţii. Este lucrarea 
noastră aceea de a obţine o cunoaştere a acestor principii şi, prin ascul-
tare, să cooperăm cu El pentru refacerea sănătăţii, atât a corpului, cât şi 
a sufletului.”6

Legătura minte-trup
Pentru o stare de sănătate optimă, toate dimensiunile vieţii trebuie 

dezvoltate şi trebuie să lucreze în armonie. Există o legătură strânsă între 
minte şi trup. Relaţia dintre cele două este foarte apropiată. Când una 
dintre ele este afectată, cealaltă se resimte. Starea minţii afectează sănă-
tatea într-o măsură mult mai mare decât realizează majoritatea.

„Multe dintre bolile de care suferă oamenii sunt rezultatul depresiei 
mintale. Durerea, neliniştea, nemulţumirea, remuşcarea, vinovăţia, ne-
încrederea, toate au tendinţa să zdrobească forţele vitale şi să producă 
degenerare şi moarte. … Curajul, speranţa, credinţa, simpatia, iubirea 
dau sănătate şi prelungesc viaţa. O minte împăcată, un spirit voios, în-
seamnă sănătate pentru corp şi tărie pentru suflet.”7



273Capitolul 9  – Evanghelizarea medicală

În Proverbe 17:22 stă scris: „O inimă veselă este un bun leac, dar un 
duh mâhnit usucă oasele.” În limba engleză, Biblia NKJV spune: „O inimă 
veselă face bine, ca un medicament, dar un duh mâhnit usucă oasele”, 
iar NLT spune: „ O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit 
slăbeşte rezistenţa unei persoane.” C. M. Pentz afirmă: „Pentru a fi sănă-
toşi, trebuie să aveţi o minte veselă.”

Sănătatea socială
Multe cercetări arată că relaţiile sociale sunt vitale pentru sănătate. 

Aveţi aici şase exemple:
 ¾ În studiul Alameda County (California), realizat pe un eşantion de 

6 900 de persoane, cercetătorii au aflat că oamenii care nu aveau 
relaţii sociale, precum legături frecvente cu familia şi prietenii, că-
sătorie, participare la biserică sau apartenenţa la un grup social, 
erau cu 1,9 până la 3,1 (aproximativ de două până la trei ori) mai 
predispuşi să moară în timpul celor 9 ani care urmau studiului 
decât cei care beneficiau de un sistem de sprijin social puternic. 
Aceştia aveau mai multe şanse să moară din cauza unei boli de 
inimă, a unui accident vascular cerebral, cancer, boli respiratorii 
sau boli ale sistemului digestiv. În acest studiu, o întrebare simplă 
a fost cel de-al doilea factor de predicţie pentru a stabili durata 
vieţii oamenilor. Întrebarea era: „Cât de fericit sunteţi? Foarte fe-
ricit, destul de fericit, nu prea fericit?”

 ¾ Studiul Tecumseh (Michigan) a urmărit evoluţia a 3 000 de bărbaţi 
şi femei, timp de 12 ani. Bărbaţii care au raportat un nivel mai 
crescut al relaţiilor şi activităţilor sociale aveau o rată a mortalităţii 
semnificativ scăzută. Atunci când aceste legături sociale au fost 
rupte, rata bolilor a crescut cu două până la trei ori mai mult în 
următorii 10-12 ani.

 ¾ Într-un studiu suedez, a fost urmărită evoluţia a 17 000 de femei 
şi bărbaţi sănătoşi, timp de şase ani. Riscul de moarte prematură 
a fost de patru ori mai mare pentru cei care se simţeau foarte 
singuri şi izolaţi.

 ¾ Universitatea Duke a făcut un studiu pe 1 400 de bărbaţi şi femei 
care au efectuat angiografia coronariană şi aveau un blocaj sever 
pe cel puţin o arteră coronară. Bărbaţii şi femeile care erau necă-
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sătoriţi şi nu aveau un confident apropiat erau de peste 3 ori mai 
predispuşi să moară după 5 ani, comparativ cu aceia care erau 
căsătoriţi sau aveau un prieten apropiat. Cei care erau căsătoriţi 
au avut cea mai scăzută rată de mortalitate.

 ¾ Dr. L. F. Berkman şi colegii acesteia au studiat rata de supravieţuire 
a bărbaţilor şi femeilor spitalizaţi în urma unui infarct miocardic. 
Bărbaţii şi femeile care beneficiau de foarte puţin sprijin sau chiar 
deloc au avut o rată a deceselor de 3 ori mai mare decât aceia care 
beneficiau de sprijinul social puternic al familiei şi al prietenilor 
apropiaţi. Dintre cei care au supravieţuit, după şase luni, 53% din-
tre cei care nu primiseră sprijin emoţional au murit, comparativ cu 
36% pentru cei care au beneficiat de sprijin emoţional din partea 
unei persoane şi 23% pentru cei care au avut două sau mai multe 
persoane care le-au oferit sprijin social.

 ¾ Facultatea de Medicină a Universităţii Texas (University of Texas 
Medical School) a studiat relaţia dintre sprijinul social şi religie, 
şi rata de mortalitate a bărbaţilor şi femeilor care au fost supuşi 
unor intervenţii chirurgicale cardiace. Aceştia au pus două între-
bări:
 » Participaţi în mod regulat la întâlnirile unor grupuri sociale or-

ganizate, precum cluburile, biserica etc.?
 » Vă oferă crezurile dumneavoastră spirituale sau religioase pu-

tere şi alinare?

Aceştia au descoperit că cei care nu participau în mod regulat la 
întâlnirile unor grupuri sociale organizate erau de patru ori mai 
predispuşi să moară la şase luni după operaţie. Cei care au spus că 
nu primesc putere şi alinare din crezurile lor spirituale erau de 3 
ori mai predispuşi să moară la şase luni după operaţie.

În acest studiu, religia a avut un efect independent, separat de in-
teracţiunea socială. Cei care nu au beneficiat nici de interacţiune 
în grup, nici nu au primit putere şi alinare din religia lor au fost de 
şapte ori mai predispuşi să moară la şase luni după operaţie.

Concluzie: Dragostea şi intimitatea au un efect puternic asupra să-
nătăţii şi supravieţuirii noastre. Dragostea promovează supravieţuirea. 
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Sprijinul social şi interacţiunea au o influenţă la fel de puternică asupra 
sănătăţii şi longevităţii, după cum o are şi stilul de viaţă adoptat – mân-
catul nesănătos, lipsa exerciţiului fizic, fumatul.

Viaţă din belşug
Mesajul pentru o stare de sănătate bună ar trebui să cuprindă toate 

aspectele ce ţin de sănătate – mintal, social, fizic şi viaţă spirituală în 
deplinătate ei.

Aceasta include:
 ¾ Crearea unor comunităţi sănătoase de prieteni şi de familie.
 ¾ Învăţarea de a comunica în moduri care îmbunătăţesc intimitatea 

cu cei dragi.
 ¾ Dezvoltarea empatiei şi a dragostei pentru alţii şi pentru noi înşi-

ne.
 ¾ Dezvoltarea unei legături spirituale cu Dumnezeu, lucru care ne 

aduce în viaţă alinare, putere şi bucurie.
Pentru a extinde această perspectivă, haideţi să analizăm „sănătatea 

totală”.

Sănătatea totală
Sănătatea totală apare ca rezultat al dezvoltării şi echilibrării compo-

nentelor fizice, mentale, sociale şi spirituale ale vieţii. (Când veţi prezen-
ta acest concept, folosiţi un element grafic pentru următoarele patru. 
Sănătatea spirituală ar trebui să se suprapună şi să cuprindă şi pe cele-
lalte trei, care formează un triunghi). Indicatorii celor patru componente 
ale sănătăţii sunt:

 ¾ Sănătate fizică – apt fizic; rezerve de energie mari; bine hrănit; 
greutate normală; fără boli şi imunitate crescută.

 ¾ Sănătate mentală – perspectivă veselă, pozitivă; acceptă viaţa aşa 
cum e; motivat să se realizeze; o imagine de sine bună; interesat 
de viaţă; se adaptează uşor schimbărilor; îşi împărtăşeşte senti-
mentele; oferă şi primeşte dragoste; împlinit din punct de vedere 
intelectual.

 ¾ Sănătate socială – relaţii bune; comunicare bună; se înţelege cu 
alţii; apreciază comunitatea; îşi susţine familia şi prietenii; îşi re-
zolvă cu bine conflictele şi problemele.
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 ¾ Sănătate spirituală – pace sufletească; sens în viaţă; o viaţă cen-
trată pe valori; îndrumă pe alţii; gata să răspundă Fiinţei Supreme; 
forţă interioară.

Fiecare dintre componentele bunăstării are un efect profund asupra 
celorlalte. Acestea sunt integrate şi nu pot fi separate decât conceptual, 
pentru a înţelege mai bine cum se poate obţine sănătatea şi împlinirea. 
De exemplu:

 ¾ Activitatea fizică contribuie la menţinerea unei greutăţi normale, 
păstrarea unei bune imagini de sine, imunitate crescută şi creşte-
rea duratei de viaţă cu şanse mai mari de a îndruma şi încuraja în 
viaţă şi pe alţii.

 ¾ Oamenii deprimaţi şi nefericiţi îşi pierd apetitul, nu au energie 
pentru a se bucura de viaţă, sunt mai predispuşi la boli şi au o 
durată de viaţă mai scăzută. Aceştia devin abătuţi şi îşi pierd spe-
ranţa.

 ¾ Relaţiile slabe pot conduce la ostilitate, izolare, singurătate, nefe-
ricire, imunitate scăzută şi un risc mai mare de boală. Pe de altă 
parte, interacţiunea şi sprijinul social adecvat prelungesc durata 
vieţii.

 ¾ Persoanele cu profunzime spirituală au direcţie şi scop în viaţa lor 
şi o motivaţie interioară care îi îndeamnă să aibă grijă de sănă-
tatea lor. Cercetările arată că fac uşor faţă situaţiilor stresante şi 
crizelor şi trăiesc mai mult decât cei care nu s-au angajat în dez-
voltarea spirituală.

 ¾ Spiritualitatea este forţa de legătură care aduce împreună dimen-
siunile fizice, mentale, emoţionale şi sociale ale vieţii. Cine este şi 
ce este persoana sunt rezultatul spiritualităţii acesteia.

 ¾ Pentru o sănătate deplină, optimă, de-a lungul vieţii, este vital de 
a acorda atenţie totală tuturor componentelor bunăstării.

Zece paşi pentru o sănătate optimă
Studiile de sănătate au identificat următorii zece predictori majori ai 

sănătăţii şi longevităţii. Includeţi aceste principii în viaţa dumneavoastră 
pentru a avea o sănătate optimă, iar apoi împărtăşiţi-le şi altora.
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1. Fiţi activi din punct de vedere fizic.
Activitatea dezvoltă rezervele de energie şi îmbunătăţeşte atât sănă-

tatea fizică, cât şi cea mentală. De asemenea, aceasta protejează împo-
triva bolilor de inimă, a diabetului, a obezităţii şi chiar împotriva can-
cerului. Noua recomandare pentru mişcare este chiar simplă: afaceţi în 
majoritatea zilelor săptămânii, de preferat în fiecare zi, câte 30 de minu-
te sau mai mult de activitate fizică moderat-intensivă. Dacă aveţi nevoie 
să împărţiţi acest timp în sesiuni de 15 minute sau chiar de 10 minute, 
este în regulă. Alegeţi activităţi care vă plac: mersul pe jos, mersul cu bi-
cicleta, drumeţii, înot, golf sau grădinărit. Invitaţi-vă un prieten sau par-
tenerul de viaţă să vă însoţească. Stabiliţi-vă obiective şi ţineţi un jurnal 
al activităţii zilnice. Amintiţi-vă că ceea ce contează este regularitatea.

2. Odihniţi-vă suficient.
Rezervele mentale şi fizice sunt completate în timpul somnului. Dacă 

vă simţiţi în mod frecvent morocănos, obosit şi nemotivat, poate aveţi 
nevoie de mai mult somn. Cercetările arată că oamenii care dorm cel pu-
ţin 7-8 ore pe zi trăiesc mai mult şi se bucură de o stare de sănătate mai 
bună decât cei care nu dorm atât. Majoritatea oamenilor se simt şi func-
ţionează la capacitate maximă atunci când dorm 8 ore, 8 ore şi jumătate.

3. Păstraţi un regim alimentar sănătos.
S-a dovedit că următoarele obiceiuri alimentare contribuie la menţi-

nerea unei bune sănătăţi:

 ¾ Consumaţi în fiecare zi 5-9 porţii de fructe şi legume.

 ¾ Consumaţi zilnic cel puţin 3 porţii de cereale integrale şi pâine in-
tegrală.

 ¾ Luaţi un mic dejun sănătos în fiecare zi.

 ¾ Limitaţi consumul de grăsimi animale, grăsimi solide şi prăjeli. 
Alegeţi grăsimi mai sănătoase: uleiuri vegetale nonhidrogenate, 
avocado, nuci, măsline, seminţe şi unt de nuci, alune.

 ¾ Limitaţi consumul de zahăr şi alimente rafinate: băuturi răcoritoa-
re, snackuri, dulciuri, bomboane etc.

 ¾ Consumaţi cu moderaţie sare şi alimente sărate.

 ¾ Beţi 6-8 pahare cu apă pe zi.
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În concluzie, consumaţi o mare varietate de alimente nerafinate, în 
principal din surse vegetale, în cantităţi suficiente pentru a menţine o 
greutate normală.

4. Menţineţi o greutate normală.
 ¾ Evitaţi dietele fade. Dezvoltaţi obiceiuri sănătoase pe care le pu-

teţi păstra toată viaţa.
 ¾ Dacă trebuie să slăbiţi, alegeţi un obiectiv realist – 0,5-1 kg pe săp-

tămână.
 ¾ Limitaţi consumul de alimente bogate în calorii, precum deserturi, 

cărnuri grase, brânză, snackuri, băuturi acidulate, alcool, margari-
nă etc.

 ¾ Consumaţi alimente bogate în fibre – verdeţuri, fructe proaspete, 
legume şi cereale integrale. Cercetările arată că aceste alimente 
ajută la prevenirea creşterii în greutate.

 ¾ Menţineţi un stil de viaţă activ – 30-60 de minute de activitate 
moderată în fiecare zi.

5. Menţineţi controlul.
Cauza principală a deceselor, care ar fi putut fi prevenite, o constitu-

ie dependenţa de fumat, de alcool sau de droguri. Decideţi-vă şi cereţi 
ajutorul pentru a înlătura aceste obiceiuri dăunătoare din viaţa dumnea-
voastră.

6. Efectuaţi controale periodice pentru a vă afla starea sănătăţii.

7. Mediul
Un mediu plăcut, curat, igienic, apă curată, aer proaspăt şi expunerea 

suficientă la lumina soarelui sunt vitale pentru o stare de sănătate bună. 
Întreţineţi un mediu sănătos în comunitatea dumneavoastră. Protejaţi-
vă împotriva expunerii exagerate la soare atunci când ieşiţi, prin purta-
rea unor articole de îmbrăcăminte corespunzătoare – pălării, ochelari 
de soare şi loţiuni cu protecţie solară – în special între 10 dimineaţa şi 3 
după-amiaza.

8. Comunitate
Oamenii care au legături sociale puternice se descurcă mai bine în 

viaţă, sunt mai fericiţi şi trăiesc mai mult. Faceţi-vă timp să dezvoltaţi re-
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laţii! Consolidaţi prietenii! Participaţi la programele bisericii, la grupurile 
şi cluburile comunităţii. Implicaţi-vă voluntar în proiectele de valoare! 
Prietenia şi sprijinul altora sunt elemente importante pentru sănătate şi 
vindecare.

9. Perspectiva mentală

O perspectivă optimistă, veselă, promovează o stare de sănătate 
bună. Echilibraţi situaţiile stresante cu relaxarea, recreerea şi odihna co-
respunzătoare. Faceţi zilnic lucruri distractive. Râdeţi! Faceţi plimbări! 
Ascultaţi muzică de calitate! Vizitaţi-vă prietenii! Dacă vă simţiţi foarte 
nefericiţi de cum evoluează viaţa dumneavoastră sau dacă problemele 
vă par de nerezolvat, cereţi ajutorul unui pastor, a unui consilier, medic 
sau a unui prieten de încredere. 

10. Sănătatea spirituală

Petreceţi în fiecare zi timp pentru a medita şi a vă găsi direcţia în via-
ţă. Puteţi alege un loc retras din natură sau un studiu liniştit. Puteţi citi 
scrierile conducătorilor spirituali sau, pur şi simplu, puteţi medita sau vă 
puteţi ruga. Fiţi deschişi pentru ca Dumnezeu să vă dea o înţelegere mai 
bună a puterilor superioare, pentru a primi putere, îndrumare şi pace 
în viaţa dumneavoastră. Găsiţi o comunitate de credinţă care manifestă 
dragoste şi preocupare reală pentru alţii şi care aduce speranţă, dragos-
te, alinare şi pace sufletească în viaţă.

În cele din urmă, o stare bună de sănătate nu este rezultatul unei 
întâmplări. Trebuie să vă planificaţi pentru a avea o sănătate bună!

Predarea principiilor de sănătate

Scriptura
„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. … Alege viaţa” 

(Deuteronomul 30:15,19). Versiunea NLT spune: „Vă dau astăzi şansa de 
a alege între prosperitate şi dezastru, între viaţă şi moarte. … O, dacă aţi 
alege viaţa!”

„Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea Ta cea 
dreaptă” (Psalmii 27:11). Versiunea NLT: „Învaţă-mă, Doamne, cum să 
trăiesc.”
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Prevenţie
„Este cu mult mai bine să preîntâmpini boala decât să ştii cum s-o tra-

tezi când aceasta s-a instalat. Este datoria (privilegiul) fiecărei persoane 
… de a se informa în ce priveşte legile vieţii şi de a le respecta cu conşti-
inciozitate.”8

Sănătate şi spiritualitate
„Trupul este singurul loc unde mintea şi sufletul se dezvoltă în direcţia 

zidirii caracterului. … Orice vatămă sănătatea, nu numai că micşorează 
vigoarea fizică, dar tinde să slăbească puterile mintale şi morale.”9

Har şi creştere
„Fără puterea divină, nicio reformă reală nu poate fi făcută.”10

Oferiţi posibilitatea de alegere!
În chestiuni spirituale, Isus nu salvează pe nimeni împotriva alegerii 

sale. Petru a spus: „Cinstiţi pe toţi oamenii” (1 Petru 2:17). „Arătaţi tutu-
ror respectul cuvenit” (versiunea NIV). Şi în privinţa sănătăţii, lucrurile ar 
trebui să stea la fel. Invitaţi-i pe oameni să aibă o stare de sănătate bună.

Faceţi lucrurile atractive, atrăgătoare şi de dorit. Dar nu folosiţi ni-
ciodată constrângerea, vina sau presiunea atunci când îi învăţaţi. Dacă 
este să fie o valoare personală, oamenii trebuie să aleagă în mod liber. 
Oamenii tind să fie mai receptivi dacă se simt acceptaţi şi nu judecaţi.

Învăţaţi-i responsabilitatea personală!
Cine este responsabil pentru sănătatea voastră? Voi sunteţi. Un stil 

de viaţă sănătos este o responsabilitate personală. Învăţaţi-i pe oameni 
să gândească şi să ia decizii pentru ei înşişi şi să nu depindă de altcineva. 

„Dumnezeu nu va lucra într-un mod miraculos pentru a păstra sănă-
tatea persoanelor care, prin neatenţia şi lipsa lor de grijă faţă de legile 
sănătăţii, se află pe un drum ce duce cu siguranţă la îmbolnăvire.”11

Lăsaţi-i pe oameni să decidă ce anume vor să schimbe, apoi ajutaţi-i 
să aibă succes în realizarea acelor schimbări. Rolul celui care îi învaţă nu 
este de a le spune ce să facă, ci să îi ajute să îşi atingă obiectivele.

Principii
Învăţaţi-i principii, nu reguli!
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„În loc să considere păzirea legilor sănătăţii ca o chestiune de sacri-
ficiu sau tăgăduire de sine, ei o vor privi ca pe ceea ce este de fapt – o 
nepreţuită binecuvântare.”12

Priorităţi

Priviţi sănătatea în ansamblu. Nu vă concentraţi pe chestiuni minore.
Aspecte majore ale sănătăţii (după cum s-a afirmat mai sus):

 ¾ Sprijinul emoţional şi social
 ¾ Fumatul
 ¾ Drogurile şi alcoolul
 ¾ Activitatea fizică
 ¾ Opinii spirituale sănătoase şi o relaţie cu Dumnezeu care să ofere 

vieţii: alinare, sprijin, direcţie, motivaţie şi sens.
 ¾ Obiceiuri alimentare bune

 » Adoptaţi o idee bazată în principal pe verdeţuri.
 » Alegeţi ca sursă principală alimente nerafinate (ex: cereale in-

tegrale, alimente neprocesate).
 » Alegeţi grăsimi sănătoase.
 » Serviţi mese regulate (serviţi micul dejun, nu săriţi peste mese) 

într-un cadru plăcut.
 » Consumaţi în fiecare zi 5-9 porţii de fructe şi legume.
 » Consumaţi zilnic mai mult de 6 pahare cu apă.

 ¾ O greutate normală
 ¾ Odihnă corespunzătoare, relaxare şi recreere (păstrarea echilibru-

lui)
 ¾ Verificări periodice pentru starea sănătăţii şi a stării de bine, in-

cluzând teste preventive pentru grupa dumneavoastră de vârstă.

Fiţi optimişti!

Accentuaţi mai mult schimbările pozitive decât pe cele negative.
Exemplu: O persoană poate să nu fie aşa dispusă să renunţe la fu-

mat, dar poate dori să înceapă un program care implică mersul pe jos. 
Mergând şi vorbind cu alţi nefumători sau cu persoane care au câştigat 
în lupta cu acelaşi obicei dăunător şi experimentarea unor pierderi ale 
suflului îl/o poate convinge că viaţa va fi mai bună fără ţigări.
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„Este aproape inutil să încercăm să-i reformăm pe alţii, atacând ceea 
ce noi am putea privi ca fiind obiceiuri greşite. Rezultatele unor aseme-
nea eforturi aduc adesea mai mult rău decât bine. … Hristos a prezentat 
ceva mai bun.”13

Schimbare progresivă

Începeţi din locul în care se află şi încurajaţi-i să facă schimbările pro-
gresiv – pas cu pas. Exemplu: Unui morar care cântărea peste 200 de 
kilograme şi dorea să se schimbe i s-a cerut prima dată doar să adauge în 
dieta sa zilnică o porţie de fructe.

„Să ajungem la oameni, oriunde ar fi ei şi oricare ar fi condiţia şi po-
ziţia lor socială, şi să-i ajutăm în orice mod posibil – aceasta este slujirea 
adevărată.”14

Sincronizarea

Pentru a duce mesajul potrivit, la timpul potrivit, folosiţi cele şase 
etape ale schimbării propuse de James Prochaska. Le aveţi aici pe scurt: 
1. Nu sunteţi gata cu adevărat. 2. Vă hotărâţi. 3. Stabiliţi un plan. 4. Acţi-
onaţi. 5. Ţineţi-vă de plan. 6. Realizat.

Amintiţi-vă să combinaţi acestea cu tact, cu dependenţa de Domnul. 
Le vom relua în detaliu în subcapitolul „Ciclul lucrării pentru sănătate.”

Învăţaţi cu iubire!

O abordare plină de iubire este mult mai eficientă decât o abordare 
plină de mustrare. Nu procedaţi în acelaşi fel în care a procedat soţia pas-
torului care atunci când a fost rugată să facă rugăciunea de binecuvânta-
re a hranei, la o masă comună, unde participau lucrători din mai multe 
confesiuni. Aceasta a refuzat, deoarece pe masă se găseau şi mâncăruri 
cu porc.

Învăţaţi prin puterea exemplului personal!

Cea mai puternică predică care va fi vreodată predicată este viaţa 
pe care o trăiţi. Cercetările actuale arată influenţa pozitivă pe care o au 
persoanele model. Menţineţi o greutate normală, mâncaţi alimente hră-
nitoare, trataţi stresul în mod corespunzător etc. Cu alte cuvinte, trăiţi 
ceea ce predicaţi.
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Puneţi oamenii pe primul loc!

Amintiţi-vă, oamenii sunt mai importanţi decât regulile. Activitatea 
socială poate fi mai importantă decât faptul că aceştia servesc gustări 
între mese.

Responsabilitate

Oamenii sunt mai predispuşi să facă schimbări dacă sunt responsabili 
faţă de cineva decât dacă sunt pe cont propriu.

Exemplu: La o sesiune de consiliere unu-la-unu, ajutaţi-l pe partici-
pant să-şi fixeze ţinte şi să-şi dezvolte un plan de acţiune. Apoi, stabiliţi 
o dată ulterioară pentru a vă reîntâlni şi a verifica progresul. Este posibil 
ca de data aceasta să fie necesară stabilirea a noi ţinte şi stabilirea unei 
evaluări regulate. 

Ţinte

Ajutaţi participanţii să-şi stabilească propriile ţinte. Schimbarea de 
comportament trebuie să fie ceva ce ei îşi doresc în mod personal. Aju-
taţi-i să-şi pună ţinte realiste şi împărţiţi obiectivele în segmente mai 
mici, care să nu-i copleşească. Spre exemplu: „Iată aici o listă de nevoi 
identificate. Cu ce aţi dori să începeţi?”

Stimulent

Consolidaţi comportamentul pozitiv! Plănuiţi stimulente pentru atin-
gerea ţintelor. Recunoaşteţi şi lăudaţi până şi cele mai mici răspunsuri 
pozitive.

Ciclul lucrării pentru sănătate
Aici sunt descrise din nou cele şase etape ale schimbării, în detaliu, cu 

scurte idei sau strategii pentru îndeplinirea fiecărei etape:

1. Nu sunteţi cu adevărat gata pentru schimbare. „Precontemplarea”. 
(Majoritatea oamenilor se află în acest stadiu.) 

Pur şi simplu, nu conştientizaţi nevoia dumneavoastră.

 ¾ Sau vă negaţi acea nevoie. Intraţi în defensivă când cineva aduce 
în discuţie acest subiect. („Fac suficientă mişcare şi acum; şi, în 
plus, beneficiile aduse de mişcare sunt supraevaluate.”)
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 ¾ Sau vă simţiţi copleşit de lucrurile care sunt necesare pentru a 
face o schimbare; aşa că simţiţi că schimbarea nu este o opţiune 
realistă.

 ¾ Sau gândiţi că vreţi să vă schimbaşi, dar de fapt este doar un „ar 
trebui” pe care nu îl credeţi cu adevărat.

Cum puteţi să depăşiţi această etapă:

Pentru a vă scoate din această stare în care vă complăceţi sau pentru 
a scăpa de teama de schimbare, va fi probabil nevoie de o trezire bruscă 
la realitate.

Strategii: Autoevaluări; campanii de informare; arătaţi nevoi/benefi-
cii; folosiţi statistici – „Ştiaţi că ... ?”

2. Vă hotărâţi. „Contemplarea”.

 ¾ Nu mai ocoliţi/evitaţi problema. Aţi devenit conştient de proble-
mă.

 ¾ Sunteţi conştient că ceea ce faceţi (sau nu faceţi) are consecinţe.

 ¾ Aveţi intenţia să faceţi ceva în această privinţă, nu chiar acum, dar 
probabil în următoarele 6 luni.

 ¾ Aceasta este un fel de fază de incubaţie, o tranziţie spre a face 
ceva. Pe plan intern, deveniţi mai deschis pentru posibilitatea 
schimbării. 

Cum puteţi să depăşiţi această etapă:

Dacă acordaţi o mai mare atenţie consecinţelor care apar dacă nu 
faceţi schimbarea, vă va motiva să începeţi să faceţi ceva în această pri-
vinţă.

Strategii: Arătaţi beneficiile; vorbiţi cu oameni care au reuşit să se 
schimbe; alcătuiţi o listă cu beneficiile/costurile.

3. Stabiliţi un plan. „Pregătirea.”
La acest punct, vă pregătiţi să faceţi ceva în următoarele câteva săp-

tămâni. Pe măsură ce vă apropiaţi de îndeplinirea unui lucru, veţi acorda 
o mai mare atenţie particularităţilor. Nu mai este doar „mişcare”, ci, un 
tip de mişcare, unde, cât de des ... De asemenea, sunteţi mai conştient 
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de „costul” acestei schimbări care implică unele sacrificii, pierderea a 
ceva (chiar dacă este vorba doar de pierderea unui timp liber, neprogra-
mat). Pe măsură ce deveniţi mai conştient de această pierdere, apare o 
negociere interioară cu privire la ce sunteţi dispuşi să pierdeţi şi ce nu. 

Este schiţat un plan, luând în considerare obiectivele, precum şi rea-
lităţile vieţii.

Cum puteţi să depăşiţi această etapă:

Să înţelegeţi că planul nu trebuie să fie perfect şi să stabiliţi o dată 
pentru începerea sa.

Strategii: Vorbiţi cu alţi oameni care au făcut schimbarea cu succes. 
Citiţi, cercetaţi şi aflaţi ce anume are cel mai bun rezultat. Căutaţi grupe 
de sprijin. (Ca responsabil al Departamentului Sănătate, ajutaţi-i să pri-
mească ajutor.) Scrieţi un obiectiv şi un plan de acţiune. Stabiliţi recom-
pense pentru atingerea obiectivului. Alegeţi persoane de sprijin.

4. Faceţi acel lucru. „Acţionaţi!”
Acum faceţi, de fapt, ceea ce spuneaţi că veţi face. Pe măsură ce pro-

gresaţi, veţi fi probabil asaltat de tot felul de gânduri negative, temeri şi 
îndoieli. Acestea sunt parte din proces: o împotrivire normală la schim-
bare. La ce vă aşteptaţi? Dacă ar fi fost uşor, aţi fi făcut-o mai înainte. 
Cu cât sunteţi mai conştient de acest lucru, cu atât mai mult veţi merge 
înainte, în ciuda împotrivirii. Cu cât planul este mai specific, cu atât este 
mai uşor de urmat. Acesta este un moment bun ca să vă ajustaţi planul 
pentru a fi mai specific (exemplu: „Voi face exerciţii luni, miercuri şi vi-
neri”, spre deosebire de „3 ori pe săptămână”).

De ce este nevoie pentru a eficientiza această etapă:

Trataţi-vă obiectivele ca prioritate, astfel încât să nu fiţi distras de 
toate scuzele care vor apărea în mod inevitabil pe parcurs. Planificaţi-vă 
recompense, pe măsură ce progresaţi. Nu sărbătoriţi prematur marea 
realizare, ci doar recunoaşteţi succesul fiecărei mici etape.

Strategii: Obţineţi sprijin din partea familiei şi prietenilor. Alăturaţi-vă 
altora care fac schimbări similare. Înregistraţi progresul într-un sistem 
de automonitorizare. Revizuiţi beneficiile şi motivele pentru care doriţi 
acea schimbare. Anunţaţi oamenii că vă schimbaţi şi spuneţi-le de ce.
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5. Ţineţi-vă de plan. „Menţinerea.”

Deja faceţi acel lucru de ceva timp – de câteva luni, de o jumătate de 
an, mai mult ... Vă simţiţi bine gândindu-vă la ce aţi realizat. Tentaţia este 
să credeţi că aceste noi obiceiuri sunt atât de înrădăcinate, încât nu mai 
este nevoie să aveţi grijă la ce faceţi.

Acesta este momentul în care are loc recidiva. Aţi renunţat la fumat 
sau la băuturile alcoolice şi credeţi că puteţi să fumaţi o ţigară sau să beţi 
o băutură într-o ocazie socială. Mâncaţi sănătos de ceva vreme şi gândiţi 
că o gogoaşă în momente stresante nu face mare lucru, dacă se întâmplă 
ocazional.

O parte importantă pentru a face schimbări de durată este să nu le 
consideraţi ca pe ceva ce nu mai poate fi schimbat. Ţineţi-vă de plan!

De ce este nevoie pentru a eficientiza această etapă:

Schimbările au o mai mare şansă să dureze atunci când întregul vos-
tru stil de viaţă vine în sprijinul acestora (ex: dacă petreceţi timp cu per-
soane care fumează şi beau mult, nu veţi putea renunţa uşor). Atunci 
când conştientizaţi că tendinţa de recidivă este normală, vă va fi mai uşor 
să faceţi faţă căderilor. Atunci când aveţi o recidivă, amintiţi-vă că nu este 
„totul sau nimic”. Nu aţi eşuat – aţi avut doar o cădere. Ţineţi-vă de plan!

Strategii: Continuaţi să vă automonitorizaţi. Cereţi sprijinul continuu 
al familiei şi al prietenilor. Citiţi, studiaţi şi confirmaţi-vă decizia de a păs-
tra aceste obiective. Revizuiţi beneficiile. Faceţi teste periodice pentru a 
vă asigura că progresaţi şi că sunteţi pe drumul cel bun. Ajutaţi-i şi pe alţii 
să facă această schimbare şi fiţi-le susţinător şi prieten care să îi încuraje-
ze. Observaţi motivele pentru care alte persoane nu mai progresează şi 
întâmpină obstacole. Gândiţi-vă la soluţii în mod proactiv.

6. Aţi reuşit. „Finalizarea”

Noile obiceiuri au devenit acum ceva natural. În niciun caz nu vă mai 
simţiţi tentat să vă întoarceţi la vechile obiceiuri. Felicitări, aţi reuşit!

Este acesta un obiectiv realist? Poate, în unele cazuri. Totuşi, în ma-
joritatea cazurilor, puterea obiceiurilor este de aşa natură că este posibil 
să fie nevoie să luptaţi permanent împotriva tentaţiilor. Aşa este natura 
umană. Succesul nu înseamnă neapărat un transplant de personalitate. 
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Ceea ce contează este că puteţi să vă păstraţi bunele obiceiuri şi să vă 
simţiţi bine putând să faceţi acest lucru.

De ce este nevoie pentru a eficientiza această etapă:

Nu deveniţi obsedaţi de gândul de a ajunge „acolo”. Doar ţineţi-vă de 
plan. Schimbarea este un proces creativ.

Bineînţeles, includeţi-L pe Dumnezeu şi puterea Sa transformatoare 
în tot procesul. Ajutaţi-i pe oameni să Îl slăvească şi să Îi mulţumească 
pentru transformarea pe care Dumnezeu o aduce atunci când ei sunt 
dornici să se încreadă şi să depindă de El.

Ceva în plus despre „Recidivă”

Uneori se întâmplă anumite lucruri şi oamenii se întorc la vechile obi-
ceiuri. Aveţi aici un exemplu clasic: 1. Aveţi o supărare de natură emoţio-
nală şi reveniţi la obiceiul de a fuma. 2. Vă îngrăşaţi şi decideţi să fumaţi 
din nou. 3. Mergeţi într-o excursie, renunţaţi la rutina pe care o aveaţi şi 
vă reluaţi vechile obiceiuri.

Strategii: Nu vă descurajaţi! Majoritatea oamenilor încearcă de mai 
multe ori înainte de a cunoaşte succesul permanent. Revizuiţi motivele 
pentru care doriţi să faceţi schimbarea. La momentul potrivit, faceţi un 
nou plan de acţiune, unul care ia în calcul în mod special motivul pentru 
care aţi renunţat ultima dată şi apoi încercaţi din nou. Cereţi ajutorul 
unui profesionist în sănătate. Alăturaţi-vă unui grup de sprijin. Apropi-
aţi-vă de o persoană cu care să vă puteţi sfătui şi în faţa căreia să fiţi 
responsabil. Nu renunţaţi niciodată! Puteţi pierde o bătălie, dar aceasta 
nu înseamnă că aţi pierdut războiul.

Agent al schimbării
Ca lucrător pentru sănătate, Dumnezeu v-a chemat să fiţi un agent 

al schimbării activ în viaţa oamenilor. Rolul vostru nu este să scoateţi 
în evidenţă problemele oamenilor şi să speraţi să se schimbe singuri, ci 
datoria voastră este să ajutaţi pe fiecare persoană să progreseze de la 
un comportament nesănătos, specific, spre o nouă etapă a schimbării.

O lucrare pentru sănătate completă şi pe deplin eficientă într-o bise-
rică locală va trece de obicei prin următorul ciclu: conştientizare, evalu-
are, educare, schimbare şi consolidare. Veţi include activităţi care să se 
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adreseze oamenilor aflaţi în fiecare etapă a schimbării pentru a-i ajuta să 
treacă de la o etapă la următoarea.

Recomandări de activităţi pentru fiecare parte din cele şase cuprinse în 
ciclul lucrării pentru sănătate:

 ¾ Conştientizare (conştientizarea unei anumite probleme ce ţine de 
sănătate): Ideile includ un buletin informativ cu privire la sănăta-
te; buletinul informativ al bisericii cu noţiuni legate de sănătate; 
afişe despre sănătate; introducerea unor segmente despre sănă-
tate în timpul programelor de informaţii.

 ¾ Evaluare (oferiţi-le oamenilor posibilitatea să îşi evalueze starea 
de sănătate): De exemplu, în cadrul unor expoziţii sau în centre 
comerciale, oferiţi evaluarea computerizată a sănătăţii; apariţia 
într-o revistă a unei evaluări cu autonotare, fişe de evaluare. 

 ¾ Educare (oferiţi posibilitatea unei educaţii precise): Oferiţi peri-
odic informaţii prin intermediul unor evenimente, cum ar fi se-
minare referitoare la starea generală a sănătăţii, în fiecare sea-
ră, timp de opt săptămâni; seminare cu privire la managementul 
stresului, pe o perioadă de trei seri; o prelegere în timpul prânzu-
lui pe tema sănătăţii inimii sau un seminar de weekend, având ca 
temă condiţia fizică.

 ¾ Schimbare (posibilitatea de a face un angajament public oficial 
pentru a se schimba): Printre activităţi s-ar putea număra arunca-
rea ţigărilor la gunoi la o clinică pentru renunţarea la fumat; sem-
narea unei foi de angajament pentru a renunţa la consumul de 
băuturi alcoolice; cooptarea unui „partener” de mişcare; grupuri 
de sprijin; înregistrarea progresului; anunţarea progresului unui 
grup de sprijin; experimentarea unor noi obiceiuri de sănătate 
(alimentaţie, activităţi, tehnici de relaxare, sprijin spiritual etc.).

 ¾ Consolidare (responsabilizarea participanţilor pentru schimbă-
rile pe care le-au făcut): Opţiunile includ întâlnirile de sănătate 
lunare; informări cu privire la continuitate prin telefon sau email; 
întrebări despre progres; implicarea unor persoane care au avut 
succes în lucrarea de ajutare a altora; consolidare prin activităţile 
bisericii, buletinele informative, paginile web, mesele de părtă-
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şie, grupe mici; provocările şi recunoaşterea stării de sănătate şi 
a condiţiei fizice pentru a atinge obiectivele; angajament pentru 
sănătate pe tot parcursul vieţii; aderarea la o fundaţie de sănătate 
pentru toată viaţa.

Planificarea lucrării de sănătate
Atunci când planificaţi lucrarea de sănătate, trebuie să aveţi în vedre 

şapte principii:
 ¾ Planificaţi procesul. Examinaţi în întregime modul în care veţi pla-

nifica. Care este calendarul stabilit? Ce grupuri-cheie din biserica 
şi comunitatea locală vor să îşi aducă aportul? La ce tip de împotri-
vire vă aşteptaţi şi cum veţi reuşi să mergeţi mai departe?

 ¾ Planificaţi împreună cu alţii. Nu încercaţi să faceţi totul de unul 
singur. Implicaţi pastorul, membrii-cheie ai comitetului bisericii, 
membrii comunităţii la care vreţi să ajungeţi şi voluntarii care vor 
lucra împreună cu voi.

 ¾ Planificaţi informaţiile. Luaţi în calcul analizarea informaţiilor re-
feritoare la boli, tulburări şi alte statistici esenţiale ale comunităţii 
locale. Informaţi-vă despre programele deja existente în comuni-
tate pentru a evita suprapunerea nedorită a unor servicii şi pentru 
a facilita programarea colectivă. Spitalele locale, departamentele 
de sănătate, organizaţiile de cercetare sociale şi de marketing şi 
Centrul Naţional pentru Statistica Sănătăţii (acolo unde există) – 
toate acestea sunt surse de informaţii viabile. Majoritatea bibli-
otecilor oferă acest tip de informaţii. Reţelele de afaceri, gen Ca-
mera de Comerţ locală, pot avea informaţii cu privire la serviciile 
disponibile.

 ¾ Planificaţi permanenţa. O lucrare de sănătate eficientă va fi conti-
nuă. Majoritatea problemelor pe care intenţionaţi să le abordaţi 
nu vor fi niciodată rezolvate definitiv. Dacă planificaţi un seminar 
despre stres, trebuie să planificaţi desfăşurarea mai multora pe 
parcursul unui an. Învăţaţi din fiecare experienţă şi îmbunătăţiţi 
mereu pe cea care urmează.

 ¾ Planificaţi priorităţile. Luaţi-vă timp pentru a dezvolta un program 
care să îndeplinească cea mai mare nevoie şi care are şansa cea 
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mai bună de a avea impact. Pe de altă parte, chiar dacă o mare 
nevoie poate fi evidentă, este posibil ca resursele sau sprijinul ne-
cesar să nu existe pentru a îndeplini cu succes acea nevoie. Poate 
nu beneficiaţi de sprijinul necesar pentru a conduce un program 
de succes pentru răspunderile adolescenţilor din comunitate, dar 
puteţi oferi seminare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii.

 ¾ Planificaţi rezultate măsurabile în formate acceptabile. Câte per-
soane doriţi să atingeţi cu succes prin intermediul programului 
dumneavoastră? Ce impact va avea acest lucru asupra comunităţii 
lărgite?

 ¾ Planificaţi evaluarea. Evaluarea ar trebui inclusă în schiţa progra-
mului. De asemenea, evaluarea ar trebui să fie un proces conti-
nuu. Sunt obiectivele voastre adecvate? Măsuraţi parametrii co-
recţi? Aţi putea fi mai eficient în privinţa resurselor?

Determinarea bisericii de a coopera
 ¾ Formaţi-vă echipa din:

 » Colaboratori din biserică, precum serviciile sociale; departa-
mentele de sănătate; departamentele pentru femei; specialiş-
tii din domeniul sănătăţii din cadrul bisericii (medici, asistente, 
fizioterapeuţi, stomatologi, dieteticieni, asistenţi sociali); pas-
tor; şcoala bisericii; orice persoană care doreşte să ajute.

 » Colaboratori din cadrul comunităţii locale, precum agenţiile 
pentru servicii sociale; departamentul pentru sănătate local; 
spitalul local; specialiştii din domeniul sănătăţii; asociaţiile 
pentru inimă; societatea pentru combaterea cancerului; Cru-
cea Roşie; centrele de sănătate.

 ¾ Informaţi-vă dinainte:
 » Faceţi o analiză „FSOA”, analizând punctele Forte, punctele Sla-

be, Ocaziile favorabile şi Ameninţările .15

 » Obţineţi o listă cu nevoile actuale ale comunităţii şi o evaluare 
demografică.

 » Stabiliţi întâlniri cu pastorul bisericii locale pentru a discuta 
despre ideile pe care le aveţi.

 » Elaboraţi un plan strategic bazat pe rezultatele analizei „FSOA”.



291Capitolul 9  – Evanghelizarea medicală

 » Obţineţi o reţea de susţinători prin contacte personale sau/şi 
prin intermediul buletinelor de anunţuri şi întâlniţi-vă pentru o 
sesiune de planificare.

 » Atunci când planificaţi, păstraţi în minte conceptul ciclului de 
sănătate.

 » Stabiliţi-vă ţinte şi obiective şi lucraţi prin intermediul foii de 
planificare a programului de sănătate (mai jos):

 ¾ Foaia de planificare a programului de sănătate:
 » Intenţia: Ce intenţionaţi să faceţi sau ce anume doriţi să se în-

tâmple?
 » Ţinta: Cu cine, pentru cine, către cine şi cu permisiunea cui?
 » Planificarea: Cine va planifica metodele şi mijloacele pentru a 

realiza intenţia?
 » Sincronizarea/Momentul: Până când trebuie elaborat planul?
 » Atribuirea: Cine va implementa mijloacele şi metodele alese 

pentru realizarea intenţiei şi cu ce autoritate şi ce resurse?
 » Îndeplinirea: Când va fi îndeplinit lucrul prevăzut de obiectiv?
 » Evaluare: Cine va anunţa când este gata lucrul şi ce anume s-a 

realizat/obţinut?

 ¾ Exemplu de buget:
 » Venituri: banii alocaţi de biserică; vânzarea de materiale; do-

naţii speciale; instruire bazată pe valori/contracost.
 » Cheltuieli: Publicitate (ziare, radio, televizor, pliante, afişe etc.); 

sala unde vor avea loc întâlnirile; materialele pentru partici-
panţi; manuale şi CD-uri de instruire; copii xerox.

Promovarea programului de sănătate

Publicitatea nu apare întâmplător; aceasta necesită o planificare atentă.

 ¾ Restrângeţi publicul ţintă. Nu există „publicul larg/general”. La 
cine vă referiţi mai exact?
 » Oamenii care locuiesc în oraşul sau judeţul unde staţi; proprie-

tarii locuinţelor aflate la mai puţin de 500 de metri de biserică; 
toţi locatarii aflaţi la mai puţin de trei case de fiecare membru 
al bisericii; specialişti care lucrează la mai puţin de 1 kilome-
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tru de biserică; părinţi care au copii minori; mame singure sau 
care lucrează; tineri adulţi; familii cu venit mic?

 ¾ Stabiliţi de unde îşi obţine informaţiile şi noutăţile publicul-ţintă.
 » Ziarele comunităţii sau ale oraşului; posturile radio; televizor; 

internet etc. Cea mai eficientă promovare este primirea unor 
recomandări sau a unor comentarii pozitive de la o sursă de în-
credere. Încercaţi să postaţi relatări în mijloacele media locale.

 » Stabiliţi alte metode eficiente pentru a comunica cu publicul-
ţintă.

 ¾ Afişe (în supermarketuri, în centrele comunitare, în şcoli); pliante; 
trimiterea unor materiale prin poştă; prin invitaţii verbale; pano-
uri publicitare; bannere afişate în faţa bisericii.

 ¾ Stabiliţi mesajele specifice care sunt necesare pentru grupul-ţintă.
 » Conştientizaţi-i; stârniţi-le interesul; faceţi apel la acţiune. 

(„Veniţi la seminarul nostru!” sau: „Sunaţi acum pentru a vă 
înregistra/pentru a rezerva.”); acestea trebuie să convingă pu-
blicul-ţintă că:
•  Este probabil ca acea stare să îi afecteze.
•  Atunci când se va întâmpla acest lucru, va avea consecinţe 
grave.
•  Acţiunea recomandată va reduce susceptibilitatea sau gravi-
tatea consecinţelor.

 ¾ Ieşiţi din clădirea bisericii şi mergeţi în comunitate. Faceţi testări 
pentru determinarea tensiunii arteriale sau o evaluare a sănătăţii 
în: centrele comerciale, la un târg local, un festival al oraşului, şco-
lile locale, într-un centru comunitar, alte biserici. 

 ¾ Alte aspecte:
 » Ceea ce suntem vorbeşte mai tare decât ceea ce spunem. Pu-

blicitatea nu va aduce rezultate de durată decât dacă progra-
mul căruia i s-a făcut publicitate este unul de calitate. Relaţiile 
publice satisfăcătoare sunt rezultatul unei performanţe satisfă-
cătoare, recunoscută şi apreciată public.

 » Este cel mai indicat să aveţi o singură persoană care să se ocu-
pe de publicitate. Ideal ar fi ca această persoană să se implice 
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în planificare încă de la început, neavând altă responsabilitate 
decât publicitatea.

 » Un orar de publicitate pregătit minuţios ar trebui urmat cu 
stricteţe.

Strategii de urmat pentru a avea o stare bună de 
sănătate pe tot parcursul vieţii

Menţineţi un stil de viaţă sănătos de-a lungul întregii vieţi. 

 ¾ Acţiuni personale pentru voi şi pentru a le împărtăşi cu alţii:

 ¾ Subliniaţi importanţa unui angajament pentru sănătate de-a lun-
gul vieţii. Pierderea condiţiei fizice este posibil să fie rezultatul mai 
multor ani. Nu vă aşteptaţi să vă atingeţi toate obiectivele cu privi-
re la sănătate în doar câteva săptămâni sau luni.

 ¾ Stabiliţi-vă întotdeauna obiective de atins. Pierdeţi doar atunci 
când abandonaţi şi renunţaţi să mai încercaţi.

 ¾ Continuaţi să vă automonitorizaţi. Păstraţi un jurnal de sănătate, 
stabiliţi ţinte şi înregistraţi progresul în atingerea acestor ţinte.

 ¾ Cereţi ajutorul continuu al prietenilor, al familiei şi al bisericii.

 ¾ Continuaţi să citiţi, să studiaţi şi să exploraţi noi modalităţi pentru 
menţinerea unei sănătăţi bune.

 ¾ Revizuiţi beneficiile pe care le obţineţi printr-un stil de viaţă sănă-
tos. Păstraţi în minte beneficiile aduse de stilul de viaţă sănătos 
pentru atingerea obiectivelor de viaţă.

 ¾ Completaţi autotestări periodice pentru a vedea la ce nivel sunteţi 
în atingerea obiectivelor dumneavoastră (verificarea tensiunii ar-
teriale, nivelul de colesterol, greutate şi IMC, verificarea obiceiuri-
lor de sănătate, verificarea obiceiurilor alimentare etc.).

 ¾ Implicaţi-vă în ajutarea altora pentru a adopta şi a menţine un stil 
de viaţă sănătos. Fiţi un susţinător şi o persoană care îi încurajează 
pe alţii.

 ¾ Observaţi motivele pentru care mulţi renunţă sau nu reuşesc să-
şi menţină obiectivele pentru sănătate. Anticipaţi obstacolele sau 
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riscurile care vor apărea în îndeplinirea propriilor obiective şi gân-
diţi-vă la soluţii în mod proactiv. De exemplu, întrebaţi: „Cum îmi 
voi păstra obiceiurile alimentare bune şi stilul de mişcare în excur-
sia care va avea loc?”

 ¾ Alăturaţi-vă unui grup de sprijin sau unui club de fitness/sănătate 
din cadrul bisericii sau din alt loc. Întâlniţi-vă în mod regulat pen-
tru a vă sprijini şi a vă încuraja unii pe alţii.

 ¾ Căutaţi activităţile şi evenimentele de sănătate din comunitate şi 
la care puteţi participa, precum: evenimente ce implică mersul pe 
jos/alergatul, mersul pe bicicletă, seminare de sănătate, progra-
me de evaluare a sănătăţii etc.

Acţiuni pe care le pot întreprinde bisericile pentru a încuraja o stare 
de sănătate bună în rândul comunităţii şi membrilor săi:

 ¾ Ţineţi de-a lungul anului programe de sănătate periodic (lunar, tri-
mestrial sau anual).

 ¾ Imprimaţi un pliant lunar cu evenimente de sănătate disponibile 
în comunitatea voastră.

 ¾ Oferiţi un buletin informativ sau un site web despre sănătate, 
unde oamenii pot citi pentru a fi ajutaţi să rămână motivaţi şi in-
formaţi. Includeţi periodic informaţii despre sănătate în buletinele 
informative ale bisericii, pentru ca membrii să aibă în permanenţă 
ca obiectiv principal sănătatea. 

 ¾ Investiţi în evenimentele pentru verificarea sănătăţii sau în stan-
durile de sănătate.

 ¾ Investiţi în programele şi activităţile de sănătate în mod periodic, 
de-a lungul anului. Includeţi principiile sănătăţii în activităţile re-
gulate ale bisericii (mese de părtăşie, evenimente sociale, predici 
şi buletine informative.

Amintiţi-vă de importanţa aspectului spiritual
Ca scop principal al eforturilor noastre, dorim să îi conducem pe oa-

meni la Isus şi să îi facem să înţeleagă şi să răspundă mesajului adventist 
pentru obţinerea celei mai preţioase sănătăţi – sănătatea veşnică. Este 
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uşor să devenim atât de preocupaţi doar de sănătatea fizică, încât să nu 
reuşim să beneficiem de fiecare oportunitate de a-L mărturisi pe Isus. 
Este bine să aveţi întotdeauna expuse lecţii ale studiilor biblice sau fişe 
de înscriere şi alt tip de literatură spirituală, indiferent de tipul evenimen-
tului, şi să le oferiţi în mod personal, după caz. Nu forţaţi, dar asiguraţi-vă 
că oamenii sunt invitaţi şi bineveniţi pentru a participa la biserică şi la 
alte seminare biblice. Minimul care ar trebui îndeplinit este ca fiecărui 
participant să îi fie înmânată o broşură în care sunt scrise toate activităţi-
le planificate de biserică. Printre aceste activităţi ar trebui să se numere 
seminare biblice sau întâlniri de evanghelizare care au loc după o serie 
de întâlniri ce au ca temă sănătatea. Majoritatea oamenilor răspund la 
aceste invitaţii după ce i-am ajutat în privinţa problemelor de sănătate. 
Şi ce satisfacţie vom avea când îi vom vedea în ceruri!

Amintiţi-vă scopul lui Isus pentru fiecare persoană: „Eu am venit ca ... 
să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10). 

Note
1 Divina vindecare, p. 144.
2 Ibidem, p.19.
3 Dysinger, William, Heaven’s Lifestyle Today,” Conferinţa Generală a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, 1997, p. 13.
4 Ibidem, pag. 19-131.
5 Divina vindecare, p. 111.
6 Ibidem, p. 115.
7 Ibidem, p. 241.
8 Ibidem, p. 128.
9 Ibidem, pag. 130, 128.
10 Ibidem, p. 130.
11 Lucrarea Medicală, p. 14.
12 Divina vindecare, p. 147.
13 Ibidem, p. 156.
14 Ibidem.
15 Nota traducătorului: în limba engleză – SWOT – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats. 
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PREGĂTIREA UNEI PREDICI

Ce sunt predicarea şi predica?
Sunt o întâlnire a divinului cu omenescul în cadrul căreia Dumnezeu 

vorbeşte, Fiul prinde viaţă şi Duhul Sfânt iluminează, astfel încât predi-
catorul şi biserica aud vocea lui Dumnezeu şi sunt schimbaţi. Pentru ca 
predicarea să aibă efect, trebuie să fie inspirată de Dumnezeu de la apa-
riţia ideii predicii şi până la prezentarea acesteia. Eul trebuie eradicat, iar 
Hristos trebuie să fie înălţat. Predicatorul este un instrument în mâinile 
lui Dumnezeu. El sau ea trebuie să fie stăpânit/ă de Dumnezeu astfel 
încât Duhul Sfânt să Se poată revărsa prin intermediul lui sau al ei către 
ascultători. 

Dezvoltând această idee, iată o selecţie de gânduri ale unui număr de 
predicatori adventişti care s-au bucurat de succes pe termen lung:

 ¾ Dumnezeu este sursa oricărei predici şi, fără El, nu există nevo-
ia de a predica. Trebuie ca, mai întâi, să ai o experienţă şi apoi 
să o povesteşti. Povestea vieţii predicatorului este un factor de 
influenţă asupra predicării sale. Predicarea este un adevăr divin 
transmis prin intermediul unei individualităţi umane: prezentarea 
adevărului prin intermediul unei persoane. Este Cuvântul lui Dum-
nezeu manifestat într-o individualitate omenească cu scopul de 
a ajunge la alţi indivizi umani. Un predicator care încearcă să îşi 
ascundă propria personalitate nu va fi niciodată un predicator efi-
cient. Predica este asemenea unei fotografii a impactului pe care 
l-a avut un anumit pasaj biblic asupra predicatorului.

 ¾ Predicatorul este un interpret. El sau ea prinde înţelesul din spa-
tele unui text biblic şi îl explică oamenilor în lumina contextului 
actual, iar înţelesul respectiv trebuie să fie filtrat întotdeauna prin 
Hristos. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, iar 
auzirea aceasta este experimentată, de cele mai multe ori, prin 
intermediul predicării. Revelarea puterii divine prin intermediul 
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Cuvântului predicat este minunea repetabilă care insuflă energie 
bisericii şi o susţine. Predicatorul vorbeşte cu încredere şi cu pute-
rea şi autoritatea date lui de Dumnezeu. Predicarea este transmi-
terea adevărului biblic din partea lui Dumnezeu, prin puterea lui 
Dumnezeu, cu scopul mântuitor urmărit de Dumnezeu. Obiectivul 
predicării este motivarea oamenilor pentru a accepta voinţa lui 
Dumnezeu şi planul Lui pentru vieţile lor. Predicatorul sau predi-
catoarea trebuie să-I ofere Domnului capacităţile sale cele mai 
bune, iar bătălia este a Domnului.1

Şapte lucruri necesare de ştiut înainte de a predica
Cea mai mare provocare în predicare nu este pregătirea predicii, ci a 

predicatorului. Tu trebuie:

1. Să te cunoşti pe tine însuţi. 
Care este scopul predicării? Un scop greşit ar fi dorinţa de a te simţi 

important sau de a exercita putere şi control asupra ascultătorilor. În-
treabă-te pe tine însuţi dacă practici ce spui sau dacă doar teoretizezi. 
Eşti creştin în fiecare dintre cele şapte zile ale săptămânii sau eşti doar 
un creştin de ziua a şaptea? Oamenii răspund pozitiv faţă de ce spune 
un predicator sincer decât faţă de ce predică unul foarte competent, 
dar care nu este sincer şi care nu trăieşte ce predică. Un predicator bun 
este o persoană care Îl întâlneşte şi Îl iubeşte zilnic pe Hristos, care este 
aproape de oameni şi îi iubeşte, şi care doreşte să lucreze din greu pen-
tru a-i aduce pe oameni la Hristos. Orice alt scop decât acesta nu îşi are 
locul la amvon. Predicarea înseamnă să aşezi mâinile oamenilor în mâna 
lui Dumnezeu, iar pentru a putea să faci lucrul acesta trebuie să îi ţii de 
mână atât pe oameni, cât şi pe Dumnezeu. Pentru a reuşi să realizezi 
lucrul acesta, trebuie să urmezi sfatul dat de Pavel lui Timotei: „Caută ne-
prihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea” şi fii „fără 
prihană şi fără vină” (1 Timotei 6:11,14). 

2. Să Îl cunoşti pe Domnul tău.
Noi nu predicăm despre un subiect oarecare, ci trebuie să predicăm 

despre o Persoană – Isus Hristos. Pavel nu vorbeşte despre „ceva”, ci 
despre Cel pe care „Îl propovăduim noi ...” (Coloseni 1;27,28). Nu predica 
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despre cruce, ci despre Hristos care a fost răstignit pe ea! Întregul adevăr 
şi toate predicile trebuie conexate cu Isus. El i-a delegat pe cei doispreze-
ce apostoli „ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască” (Marcu 
3:14). Observă că, mai întâi, ei au trebuit să fie împreună cu El, mai înain-
te ca El să îi trimită să propovăduiască. Noi nu suntem pregătiţi să predi-
căm despre El înainte de a fi petrecut mult timp împreună cu El. Nu este 
nimic mai greu decât să vrei să le oferi altora ceea ce tu nu ai, încercând 
să vorbeşti despre un Isus pe care nu Îl cunoşti. Umple-ţi sufletul cu Isus! 
Apoi, lasă-ţi predica să fie ca o revărsare din prisosul tău. Când procedezi 
astfel, ai o dorinţă nestăpânită de a predica. Abia aştepţi să predici!

3. Să îţi cunoşti Biblia.

Predicarea adventistă trebuie să se fundamenteze pe Biblie. Suntem 
gata să ne folosim gura pentru a predica abia atunci când ochii noştri au 
cercetat Cuvântul şi când urechile noastre au ascultat nevoile oameni-
lor. Dumnezeu te va binecuvânta chiar dacă începi cu un număr limitat 
de cunoştinţe şi dacă trebuie să cercetezi pentru a şti mai mult.2 Pavel 
i-a spus tânărului predicator Timotei: „Propovăduieşte Cuvântul!” (2 Ti-
motei 4:2). Să trecem în revistă trei condiţii necesare pentru adevărata 
predicare biblică:

a. Predicatorii care se inspiră din Biblie cred în adevărurile biblice.

Ei iubesc Biblia prea mult pentru a o folosi doar ca să-şi impună pro-
priile idei. Predicatorii de ocazie decid ce vor să spună, iar apoi apelează 
la Biblie pentru a găsi texte care să le consolideze propriile idei şi care 
să le dea dreptate. Predicatorii biblici aşază Biblia pe primul loc. Ei îşi 
descoperă mesajul în Cuvânt. Mottoul lor este „Biblia înainte de toate!”

b. Predicatorii care se inspiră din Biblie petrec timp studiind Biblia.

Am primit sfatul următor: „Este un păcat să neglijezi studierea Cu-
vântului, în timp ce doreşti să le propovăduieşti altora acest Cuvânt.”3 
Fiecare predicator are nevoie de un program sistematic şi regulat de stu-
diere a Bibliei. Chiar dacă este o muncă dificilă, săpatul în adâncimile 
Cuvântului va oferi o bogăţie care va fi satisfăcătoare pentru tine însuţi şi 
care se va dovedi o mare binecuvântare pentru ascultători. 
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c. Predicatorii care se inspiră din Biblie o aplică mai întâi în dreptul lor.

Ei nu deschid niciodată Biblia fără să înalţe o rugăciune pentru ca 
Duhul Sfânt, care a inspirat Cuvântul, să li-l interpreteze şi să li-l aplice 
propriilor vieţi. Ei cer ca Dumnezeu să le vorbească înainte ca El să vor-
bească prin intermediul lor. Apoi, ei studiază pentru a găsi idei care vor 
schimba viaţa ascultătorilor lor. Pe măsură ce studiază şi descoperă idei 
interesante, le notează într-un jurnal. Dacă procedezi în felul acesta, mai 
târziu, când vei căuta un subiect de predică, vei fi înconjurat de idei care 
te interesează în mod real. Acesta este unul dintre marile secrete ale 
predicării interesante. Oamenii sunt sensibilizaţi şi reacţionează faţă de 
ceea ce te sensibilizează pe tine.

4. Să îţi cunoşti instrumentele.
Deşi instrumentul de bază al predicării este Biblia, sunt alte cărţi – în 

special cele scrise pentru a ajuta la studierea Bibliei – care pot fi de mare 
ajutor pentru stimularea gândirii. 

a. Traduceri diferite ale Bibliei

Pe măsură ce sunt descoperite manuscrise vechi ale Bibliei şi pe mă-
sură ce se dezvoltă limbajul, se continuă publicarea unor versiuni noi ale 
Bibliei în diverse limbi. Acolo unde sunt disponibile astfel de versiuni, 
n-ar trebui să ne fie teamă să le folosim dacă acestea pot să ne ajute să 
înţelegem Cuvântul. În cartea Divina vindecare, Ellen White a citat din 
patru versiuni diferite, pe lângă cele 69 de citate preluate doar din ediţia 
King James a Bibliei.

În pregătirea predicii, este cel mai bine să îţi începi studiul cu versiu-
nea preferată de cei mai mulţi dintre ascultătorii tăi şi cu aceea din care 
vei predica. Apoi, foloseşte alte versiuni pentru a-ţi lărgi înţelegerea. Deşi 
ar putea să fie utile, trebuie să fii precaut în ce priveşte dependenţa faţă 
de versiunile parafrazate ale Bibliei şi faţă de folosirea acestora la amvon. 
De asemenea, poţi să foloseşti internetul pentru un studiu al cuvintelor 
care implică textele originale din limbile ebraică şi greacă.

b. Materialele de studiu al Bibliei

Dacă nu ai foarte multe asemenea materiale ar fi de preferat să ai o 
concordanţă biblică. William Miller a studiat adevărurile Mişcării Adven-
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te doar cu ajutorul unei Biblii şi a unei concordanţe biblice. Alte resurse 
ar putea să fie enciclopediile biblice care îţi vor oferi informaţii despre 
perioadele, oamenii şi locurile din Biblie. Dicţionarele biblice definesc şi 
dezvoltă cuvintele şi termenii din Biblie. Bibliile într-un limbaj actual sunt 
un ajutor excelent pentru pregătirea unor predici de actualitate, iar co-
mentariile biblice (cum sunt Comentariile biblice AZŞ) dezvoltă ideile pe 
baza cuvintelor sau a expresiilor principale dintr-un text şi, de asemenea, 
oferă o bogăţie de detalii istorice şi nu numai, care pot să fie de ajutor. 
Dacă ai un computer, poţi să găseşti programe care conţin toate aceste 
instrumente, precum şi alte cărţi utile pentru studiu.

c. Cărţile lui Ellen White
Când a fost întrebată cum ar trebui să fie folosite cărţile ei pentru pre-

dicare, Ellen White a spus că predicatorii ar trebui să îşi înceapă studiul 
cu Biblia şi să rămână acolo până când vor fi cules tot ce se poate culege. 
Abia apoi trebuie ca să ei caute să vadă ce lumină aruncă scrierile sale 
asupra pasajului respectiv. După aceea, predicatorii trebuie să urce la 
amvon şi să predice din Biblie. Gândurile din Parabolele Domnului Hris-
tos şi din Cugetări de pe Muntele Fericirilor ar putea să fie cele mai utile 
pentru pregătirea unor predici despre creştinismul practic. Oricum, nu 
este înţelept să se citească pasaje lungi în cadrul serviciului religios. Dacă 
foloseşti citate inspiratoare, concise, scurte, ascultătorii vor fi încurajaţi 
să aprecieze sfatul înţelept pe care Dumnezeu l-a oferit bisericii Sale cu 
atâta har, prin intermediul ei. Ai putea să dedici o serie de întâlniri cu 
rugăciune pentru studierea unora dintre cărţile ei. O sursă importantă 
pentru studiu este colecţia sa de scrieri pe CD. 

d. Cărţi diverse
Este important ca, alături de Biblie şi cărţile despre Biblie, să citim 

anumite cărţi laice pentru a rămâne ancoraţi în prezent şi în aspecte 
practice, însă baza predicii trebuie să fie Biblia. Cărţile cu predici ar pu-
tea să fie de ajutor, însă predica este o chestiune la fel de personală ca 
periuţa de dinţi. Trebuie să-ţi foloseşti propria periuţă.

5. Să ştii că pregătirea predicii necesită timp.
Este tragic să presupui că Duhul Sfânt îţi va pune în gură, la amvon, 

ceea ce nu ai învăţat prin studiu, întrucât nu ţi-ai luat timp pentru acest 
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lucru. Duhul Sfânt te va călăuzi în studiul tău la fel de mult sau poate 
chiar mai mult decât te călăuzeşte în prezentarea predicii. Studiul este o 
muncă dificilă, dar este şi foarte plăcut. De asemenea, necesită timp. Cât 
de mult? Timpul dedicat studiului de către diverşi predicatori cu experi-
enţă variază. O veche regulă spunea că pentru un minut la amvon este 
nevoie de o oră de studiu. Alţii îşi iau chiar şi mai mult timp. Gândeşte-te 
nu la timpul pe care îl oferi tu, ci la timpul oferit de auditoriu pentru a 
te asculta pe tine. Dacă ţii o predică de 30 de minute pentru 50 de per-
soane, ai consumat 25 de ore din timpul lor. Asigură-te că timpul lor nu 
va fi irosit!

a. Ia-ţi timp pentru rugăciune!
Ar trebui să începi pregătirea predicii pe genunchi şi tot aşa să conti-

nui. Cere-I Duhului Sfânt să îţi dea ceea ce El doreşte să dai tu poporului  
Său.

b. Începe din timp!
Creativitatea şi creierul tău funcţionează mai bine atunci când ai timp 

pentru studiu şi meditaţie. Este nevoie de timp pentru ca ilustraţiile prac-
tice, care se potrivesc textului din care vei predica, faţă de care oamenii 
se raportează cu interes şi care împlinesc nevoile acestora, să se dezvolte 
din viaţa ta de zi cu zi.

c. Fă-ţi o planificare anuală!
Planificarea anuală rezultă într-o predicare echilibrată care poate să 

asigure bisericii tale o dietă spirituală armonioasă. Te ajută să câştigi 
timp. Atunci când îţi vin idei pentru predici, de la o zi la alta, le poţi asocia 
diverselor predici pe care le-ai plănuit pentru anul în curs. Lucrul acesta 
va face ca predicile să fie, de departe, mult mai bune decât în cazul unei 
abordări nereuşite, făcută la întâmplare.

6. Să îţi cunoşti genul de predică.
Pentru ca predicile tale să fie mai variate (fapt care va fi pe placul 

oamenilor), trebuie să cunoşti diversele tipuri de predică. În funcţie de 
diversele tipuri de predică, pregătirea predicilor diferă. În funcţie de pre-
dica ta, care ar putea să fie expozitivă, tematică, biografică sau textuală, 
începi cu un pasaj biblic, cu o temă din Biblie, cu un personaj din Biblie 
sau cu un verset din Biblie.
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a. Predica expozitivă
Acest tip de predică presupune explicarea a trei sau mai multe verse-

te. Poate să fie vorba despre un paragraf, un capitol sau o carte a Bibli-
ei. Adeseori, se merge pe explicarea cronologică a pasajului. În general, 
conduce la o analiză în adâncime, prin care se investighează mai degrabă 
mintea autorului biblic decât gândurile predicatorului. Un punct slab al 
acestui tip de predică ar putea să fie accentul prea mare pe explicaţii în 
detrimentul aplicaţiilor practice. Cum spunea Spurgeon, „predica începe 
acolo unde începe aplicaţia”. Trebuie să dedici un timp oarecare afirma-
ţiilor şi semnificaţiilor pasajului, dar trebuie să dedici mai mult timp dife-
renţei pe care poate să o facă pasajul respectiv. Nu îi pune pe ascultătorii 
tăi în situaţia de a-şi petrece ora de predică în Palestina. Niciunul dintre 
ei nu trăieşte acolo în timpul săptămânii. Este înţelept să studiezi pasajul 
până când Duhul Sfânt te copleşeşte cu un adevăr fundamental care este 
evident din pasajul respectiv sau cu un adevăr de care biserica ta are 
foarte mare nevoie. Concentrează-ţi expunerea asupra acelui adevăr şi 
treci peste orice nu are legătură cu subiectul. 

b. Predica tematică 
Predica tematică înseamnă să alegi un subiect şi să îl cercetezi în în-

treaga Biblie. Conţinutul şi forma predicii depind mai mult de subiect 
şi mai puţin de un pasaj scripturistic. Comparativ cu predica expozitivă, 
cea tematică este mai exactă în ce priveşte învăţătura Bibliei asupra unui  
anumit subiect, întrucât este cercetată toată Biblia pentru a se desco-
peri adevărul. Un tip de predică tematică include clarificarea doctrinelor 
bisericii noastre. Este bine să se predice despre fiecare doctrină adven-
tistă o dată la trei ani, pentru ca membrii bisericii să rămână creştini ad-
ventişti. Dacă cineva predică doar despre dragoste, curând, membrii vor 
deveni creştini la modul general, în loc să fie creştini adventişti. Asigură-
te că sapi în adâncime şi fă ca doctrinele să fie relevante pentru timpul 
prezent şi practice. Şi ai grijă să nu foloseşti textele în afara contextului, 
făcându-le să spună ce de fapt nu spun. 

c. Predica biografică / narativă
Acest gen de predicare se concentrează de obicei asupra istoriei unui 

personaj biblic sau asupra unei întâmplări. În mod specific, predicarea 
narativă plasează istoria biblică într-un context actual, predicatorul po-
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vestind istoria la persoana întâi. Predicarea biografică se înrudeşte în-
deaproape cu cea narativă însă, de obicei, plasează istoria în cadrul în 
care a trăit personajul biblic. Predicarea narativă / biografică înseamnă 
să predici cel mai aproape de felul în care au scris autorii biblici. Ei au 
fost maeştri ai povestirii, aşa cum a fost şi Isus. Ellen White a scris: „În 
ceea ce priveşte conţinutul său pedagogic, Biblia nu are nicio parte mai 
valoroasă decât biografiile sale.”4 Din moment ce mulţi oameni cunosc 
deja istoriile din Biblie, este nevoie de un studiu atent şi de o cugeta-
re profundă pentru a oferi prospeţime vechilor istorii ale Bibliei. Genul 
acesta de predici poate să fie foarte interesant şi practic, dar există şi 
riscul ca membrii bisericii să plece doar cu o doză de amuzament dacă nu 
te concentrezi asupra lecţiei pe care o conţine istoria sau naraţiunea şi 
dacă nu îi ajuţi pe oameni s-o înţeleagă. Studiază fiecare detaliu al Bibliei, 
completează cu detalii istorice, învaţă tot ce poţi despre timpurile acelea 
şi asigură-te că adăugirile izvorâte din propria-ţi imaginaţie nu determină 
ascultătorii să se îndepărteze de lecţiile Bibliei. 

d. Predica textuală
Predica textuală se bazează pe doar unul sau două versete. Datorită 

scurtimii pasajului, predica poate să fie cât se poate de simplă şi uşor de 
înţeles, pe măsură ce explici auditoriului o singură idee. În mod specific, 
schema sau organizarea predicii se naşte direct din textul biblic. Prin ur-
mare, pare să fie mai uşor să pregăteşti o astfel de predică. Un potenţial 
punct slab al acestui tip de predică este acela că ar putea să devină mai 
puţin biblică, iar textul să fie doar un resort de lansare pentru predica-
torul care navighează prin stratosfera propriilor idei. Dezvoltarea a 15 
cuvinte din Scriptură în 5 000 de cuvinte spuse de predicator nu conduce 
neapărat la o predicare biblică autentică.

e. Diverse combinaţii de tipuri de predică
Combinarea unor părţi din fiecare tip de predică este un lucru accep-

tabil, însă trebuie să decizi care este tipul de predică pe care vrei să îl ur-
mezi, înainte de a începe pregătirile. Dacă ai folosit întotdeauna acelaşi 
tip de predică, te încurajăm să experimentezi şi alte tipuri, chiar dacă lu-
crul acesta va presupune un efort mai mare. Astfel, predicarea ta va avea 
mai mult echilibru şi s-ar putea să identifici alte tipuri care ţi se potrivesc 
mai bine şi care ar putea să fie mai eficiente. 
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7. Să cunoşti metoda etapizată de pregătire a predicii.
Ar putea să pară copleşitoare sarcina de a scrie o predică în între-

gime, însă dacă o segmentezi în mai multe părţi, scrierea ei va fi mai 
simplă. Metoda etapizării ajută la păstrarea Bibliei în centrul predicii şi la 
menţinerea caracterului interesant al predicii. Fiecare segment al predi-
cii include ilustraţii sau aplicaţii practice. Toate acestea sunt răspândite 
de-a lungul întregii predici, succedându-se rapid. Fiecare secvenţă a pre-
dicii durează între două şi cinci minute, fiind conexate unele cu altele şi, 
totodată, înscriindu-se într-un subiect de bază. Pune la un loc două până 
la şase secvenţe, adaugă o introducere şi o concluzie şi predica ta este 
gata.

Fiecare secvenţă are trei părţi: lecţia, demonstraţia şi ilustraţia / apli-
cabilitatea:

a. Lecţia
Se referă la adevărul spiritual pe care doreşti să şi-l însuşească şi să 

îl practice ascultătorii tăi. Lecţia trebuie să exprime un punct de vedere. 
Nu se referă doar la enunţarea temei acestei secvenţe a predicii, ci şi la 
ce urmează să spui despre această temă. 

b. Demonstraţia
De obicei, lecţia şi demonstrarea ei vin împreună. De cele mai multe 

ori, trebuie ca demonstraţia să izvorască din Biblie. Raţiunea şi filosofia 
nu hrănesc sufletul şi nu schimbă vieţi. Biblia face aceste lucruri. Prin 
urmare, Biblia trebuie să fie sursa de autoritate pe care te bazezi. Ea este 
o sursă inepuizabilă. Trebuie să îţi îndrepţi atenţia în primul rând spre 
Biblie. Predicatorii fundamentaţi pe Biblie nu o deschid pentru a găsi ar-
gumente care să se potrivească cu ceea ce vor să spună ei; ei studiază 
Biblia cu multă rugăciune pentru a descoperi ceea ce trebuie să spună 
din Biblie. Pe măsură ce studiezi, vei descoperi un gând inspirator. Gân-
dul acela este ceea ce numim noi „lecţie”. Versetul sau cuvântul biblic 
reprezintă demonstraţia ta. Iar în acest moment, ai deja două sau trei 
părţi ale secvenţei predicii tale. 

c. Ilustraţia / aplicabilitatea.
Scopul predicării este crearea unei legături între Scriptură şi ce se în-

tâmplă în prezent. A predica înseamnă a construi poduri. Predica ridică 
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un pod care leagă trecutul de prezent, Scriptura de ceea ce se întâm-
plă pe stradă, Mântuitorul de păcătos. Niciun pod nu se dovedeşte util 
decât dacă este bine ancorat la ambele capete ale sale. Pentru a avea 
succes în predicare, trebuie să scoţi în evidenţă atât ce doreşte Dumne-
zeu, cât şi ce are nevoie omenirea. Mesajul Lui a fost dat pentru a le fi 
de ajutor oamenilor, pe care îi iubeşte atât de mult, şi trebuie ca acesta 
să fie aplicat într-o manieră practică nevoilor pe care le au ascultătorii. 
Nu orice „lecţie” are nevoie de o ilustraţie, însă fiecare lecţie are nevoie 
de o aplicabilitate şi, adeseori, o ilustraţie bună reprezintă calea cea mai 
bună de a aplica „lecţia” la propria viaţă. Ilustraţiile ar putea să fie prelu-
ate din ziare, din cărţi, ş.a.m.d., însă cele mai bune sunt ilustraţiile care 
se nasc din situaţii obişnuite ale vieţii. Dacă păstrezi în minte „lecţia”, 
vei descoperi ilustraţiile, adeseori, în ceea ce se întâmplă pe parcursul 
săptămânii. Predica nu trebuie să fie doar o istorioară distractivă. Sco-
pul ilustraţiei trebuie să fie aplicarea lecţiei şi a textului biblic la viaţă. 
În consecinţă, predicarea etapizată oferă câteva minute de prezentare 
a lecţiei şi demonstrare a acesteia, urmate de câteva minute în care se 
prezintă ilustraţia / aplicabilitatea (povestea), acestea fiind urmate de 
lecţia, demonstraţia şi ilustraţia / aplicabilitatea următoarelor secvenţe 
ale predicii. Foloseşte suficiente ilustraţii pentru ca ascultătorii tăi să te 
audă şi suficiente lecţii pentru ca să fie ajutaţi. 

Exemple de secvenţe ale predicii:
 ¾ Lecţia: Fiecare refugiu al fiinţei umane eşuează în cele din urmă.
 ¾ Demonstraţia: Citeşte Psalmii 46:2,3. Munţii sunt nemişcaţi şi de 

nezdruncinat. David întreabă: „Ce vei face atunci când se va clăti-
na ceea ce pare de nezdruncinat?”

 ¾ Ilustraţie/aplicaţie: Orice refugiu al fiinţei umane se clatină în cele 
din urmă şi dă greş. Unui tată îi plăcea să îşi arunce bebeluşul în 
aer şi să-l prindă. Şi bebeluşului îi plăcea acest lucru şi râdea de 
fiecare dată când tatăl lui îl arunca; însă tatăl a ratat prinderea la 
un moment dat, iar bebeluşul s-a lovit de podea. Taţii dau greş, 
însă Dumnezeu, niciodată. Fiecare inimă prezentă aici suferă de o 
anumită durere: moartea unei persoane iubite, pe care s-a bizuit 
timp îndelungat; o căsătorie lipsită de dragoste; un copil care s-a 
îndepărtat de Domnul; probleme de sănătate; o activitate care nu 
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dă randament. Însă „Dumnezeu este adăpostul nostru”. Martin 
Luther a spus-o bine atunci când a compus imnul „Cetate tare-i 
Dumnezeu”. Orice refugiu al omului eşuează în cele din urmă, dar 
Isus nu dă greş niciodată.

Şase reguli pentru a avea secvenţe reuşite:
 ¾ Lecţia trebuie să fie adevărată. Nu predica ceva bazat pe speculaţii 

sau care poate fi pus sub semnul întrebării. Predică ceea ce este 
adevărat din Scriptură.

 ¾ Lecţia trebuie să fie importantă. Faptul că Petru a fost căsătorit nu 
este suficient de important încât să predici despre asta. Nu pre-
dica niciodată despre un subiect oarecare, ci predică întotdeau-
na despre un punct de vedere care are o anumită profunzime şi 
care îi va ajuta pe ascultătorii tăi de azi. Nu predica despre „natura 
păcatului”, ci despre faptul că „păcatul ne distruge pe mine şi pe 
tine” şi că „dragostea lui Dumnezeu ne restaurează”. Nu predica 
despre „Hristos care se ocupă de problema păcatului”, ci despre 
„Hristos care ne eliberează pe amândoi din puterea şi vinovăţia 
păcatului”. 

 ¾ Lecţia trebuie să fie proaspătă, de actualitate, practică şi intere-
santă. Nu predica aceleaşi adevăruri în aceeaşi manieră lumească 
şi învechită. Nu predica despre faptul că „trebuie să ne alăturăm 
bisericii”, ci despre faptul că „biserica este un cadou impresionant 
şi special din partea lui Hristos. El ne-a dăruit-o pentru ca, încon-
juraţi de creştini iubitori, să putem să învăţăm mai bine să-L iubim 
şi să-i iubim pe copiii Lui.”

 ¾ Argumentul trebuie să dovedească nemijlocit lecţia. Nu folosi 
niciodată un verset ca argument decât dacă are legătură directă 
şi clară cu lecţia. Exemplu: Ai putea să foloseşti textul din Ioan 
3:16 pentru a demonstra că „dragostea conduce la dăruire” sau 
că „Dumnezeu îi iubeşte pe toţi”. Textul respectiv conţine dovezi 
directe în acest sens. Dar nu ar trebui să foloseşti expresia „să aibă 
viaţa veşnică” pentru a dovedi că „Isus va reveni”. Textul nu este 
o dovadă în acest sens. Foloseşte argumente nemijlocite şi uşor 
de înţeles.

 ¾ Ilustraţia / aplicaţia trebuie să se potrivească în mod direct lecţiei.



309Capitolul 10  – Pregătirea unei predici 

 ¾ Ilustraţia / aplicaţia trebuie să aplice lecţia vieţii, într-o manieră 
practică. De exemplu: „Gândeşte-te la momentele de anticipare 
din timpul în care pregăteşti cina.” Isus folosea ca ilustraţii lucruri 
pe care oamenii le făceau în mod repetat, astfel încât lecţiile din 
predicile Lui să fie repetate ori de câte ori ei făceau acele lucruri 
din nou.

Zece paşi pentru pregătirea unei predici

1. Alegeţi pasajul biblic sau subiectul din Biblie.

Iată o serie de trei întrebări care te vor ajuta să îţi alegi pasajul sau 
subiectul:

a. Care este obiectivul pe care îl urmăreşti?
Mai exact, ce anume speri să li se întâmple ascultătorilor tăi? Pe lângă 

studierea Bibliei, predicatorii buni îşi analizează bisericile şi nevoile aces-
tora ca entităţi unitare. Aminteşte-ţi că predici întregii biserici, nu doar 
câtorva persoane. Ai nevoie, chiar de la început, de un obiectiv anume. 

b. Care va fi tipul de predică pe care o vei prezenta?
Predică expozitivă? Tematică? Biografică/narativă? Textuală? Nu uita 

că nu este greşit să îţi alegi subiectul înainte de a deschide Biblia. Ceea 
ce este greşit e să decizi ce anume vei spune despre subiectul respectiv 
înainte de a deschide Biblia. A hotărî ce anume să spui şi apoi a găsi 
texte biblice care să te împuternicească să spui ce vrei tu să spui nu este 
predicare biblică.

c. Ce ai citit recent?
Dacă vei studia Cuvântul în fiecare zi pentru a-ţi hrăni sufletul, vei 

avea mai multe pasaje care „tânjesc” să se predice din ele decât posibi-
lităţi de a le predica. Fii atent şi adună idei şi ilustraţii pe care le găseşti 
zilnic, la orice pas, şi notează într-un jurnal ce te inspiră din lecturile tale 
devoţionale. Ce te inspiră pe tine îi va inspira probabil şi pe alţii. 

2. Studiază pasajul pe care l-ai ales pentru a identifica mai întâi seg-
mentele lecţiei şi argumentele. (Acesta este pasul cel mai important 
dintre cei 10 paşi ai pregătirii unei predici.)
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a. Cum să studiezi pasajul din care vei predica.

Studiază pentru a afla ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre oa-
meni. Roagă-te şi cere-I lui Dumnezeu să îţi ofere mesajul pe care El do-
reşte ca tu să îl prezinţi celorlalţi. Doar Duhul Sfânt este Cel care poate să 
interpreteze acest mesaj inimii omului. 

Citeşte pasajul biblic rapid, de mai multe ori, punându-ţi trei între-
bări: (1) Ce spune pasajul (investigaţia)? (2) Ce vrea să spună pasajul (in-
terpretarea)? (3) Ce diferenţă face pasajul respectiv (aplicaţia)? Caută 
mai întâi perspectiva de ansamblu. Încearcă să vezi pădurea înainte de 
a cerceta copacii şi frunzele. Care este subiectul despre care vorbeşte 
autorul biblic şi, mai mult de atât, ce spune el despre subiectul în cauză?

Citeşte pasajul cu atenţie, contemplativ. Caută cuvintele-cheie! Citeş-
te pasajul în toate traducerile sau versiunile Bibliei care îţi sunt disponi-
bile. Versiunile parafrazate ale Bibliei îţi vor oferi cu siguranţă idei de ex-
plorat, dar nu trebuie să depinzi de ele în ce priveşte acurateţea textului.

Care este contextul imediat al pasajului? Care este cadrul lui? Cine 
a scris pasajul? Cui i l-a destinat şi de ce? Încearcă să vizualizezi scena.

În studiul tău, selectează „minereul” preţios, trecându-l prin sită cu 
pasiune. De la amvon trebuie să prezinţi doar câteva bobiţe de aur, au-
tentice, pline de speranţă, centrate în jurul lui Hristos, cu mesaj pozitiv, 
care le oferă ascultătorilor un răspuns clar (1 Tesaloniceni 2:9,12). O pre-
dică se aseamănă cu spiţa unei roţi. Trebuie să fie conexată de Hristos la 
unul dintre capetele ei şi la celălalt capăt să fie legată de viaţă. Dacă nu 
este conexată la ambele capete, este inutilă. 

După ce ai obţinut tot ce se putea obţine din studiul Bibliei, poţi să 
apelezi la comentarii, începând cu comentariile inspirate ale lui Ellen 
White. În cele din urmă, nu te baza totuşi pe altceva decât pe Biblie. Pre-
dică din Biblie! Dacă ai nevoie de un citat din afara Bibliei foloseşte doar 
câte o frază sau propoziţie, cel mult două, care să răspundă cu exactitate 
nevoilor tale. 

b. Nu predica fără să ai o structură a predicii.

Nu trebuie să-ţi faci structura predicii înainte sau după documenta-
rea pentru predică. Trebuie să-ţi stabileşti structura în timp ce te docu-
mentezi.
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c. Pe măsură ce studiezi, notează-ţi pe bucăţele de hârtie fiecare 
idee, lecţie, argument, ilustraţie şi aplicaţie. 

Aceste bucăţele de hârtie vor putea, mai târziu, să fie aranjate într-o 
anumită ordine. 

Pe o coală mare de hârtie scrie titlul „Subiect”, iar undeva pe la ju-
mătatea paginii, scrie titlul „Schiţă”. Foloseşte această hârtie pentru a 
contura structura predicii, pe măsură ce avansezi în studiu şi te rogi. De 
fiecare dată când notezi o idee pe o bucăţică de hârtie, întreabă-te: „Ar 
putea să fie acesta un punct din structura predicii mele? Îmi sugerează 
această idee un posibil schelet pentru organizarea predicii?” Dacă răs-
punsul la aceste întrebări este unul negativ, nu trebuie să te îngrijorezi. 
Iar dacă răspunsul este unul afirmativ, notează-ţi repede ideea pe pagina 
mare, sub titlul „Schiţă”. 

d. Dezvoltă-ţi subiectul pe măsură ce înaintezi în studiu.

Subiectul predicii este ceea ce se poate rezuma într-o singură propo-
ziţie. Este de mare ajutor să faci deosebire între cele trei mari elemente 
ale predicării. Subiectul se referă la tema generală. Titlul se referă la mo-
dul în care alegi să denumeşti subiectul pe care îl vei prezenta. Tema pre-
dicii este ceea ce urmează să spui despre subiect. Îţi doreşti cu siguranţă 
ca ascultătorii tăi să îşi amintească tema prezentată, adică ce ai spus cu 
privire la un anumit subiect care este special şi care are aplicabilitate în 
viaţa lor. 

Întreabă-te care este povara care apasă asupra inimii tale, respectiv 
ce anume ai dori să păstreze ascultătorii tăi din predica ta. Aşază răs-
punsul la această întrebare într-o afirmaţie memorabilă şi vei avea astfel 
tema predicii tale. S-ar putea să descoperi că aceasta este partea cea mai 
grea, cea mai pretenţioasă şi totuşi cea mai rodnică a pregătirii predicii. 
Tema aleasă te ajută pe tine şi îi ajută şi pe membrii bisericii să ştiţi care 
este scopul predicii.

Predicile cele mai bune nu îi obosesc pe ascultători prin prezenta-
rea a numeroase lucruri importante, ci îi inspiră prin prezentarea unui 
singur lucru în modalităţi care produc o impresie profundă. Acel singur 
lucru este tema predicii tale. Orice altceva care intră în predică trebuie 
să se concentreze asupra acestui singur lucru şi să-l amplifice. Dacă vei 
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proceda astfel, ascultătorii tăi vor pleca de la biserică ducând cu ei tema 
prezentată. 

Ellen White i-a descris pe predicatorii ineficienţi în felul următor: 
„Punctează câte ceva ici şi colo, aducând în atenţie o cantitate mare de 
informaţii pe care le consideră dovezi copleşitoare şi convingătoare, în 
timp ce, în realitate, nu fac altceva decât să îngroape adevărul sub o gră-
madă de informaţie revărată asupra ascultătorilor, astfel încât esenţa ră-
mâne nedescoperită ... Discursul unui astfel de predicator include atât 
de multe subiecte, încât nimic esenţial nu este dovedit şi clarificat.”5 

Imaginează-ţi că te afli pe plajă, şezând confortabil sub soarele care 
te încălzeşte, şi eşti pe punctul de a adormi. Însă un puşti cu o lupă con-
centrează puterea aceluiaşi soare liniştitor într-un singur punct de pe 
spatele tău. Brusc, sari ca ars. Predică un pic din asta, un pic din cealaltă 
şi un pic dintr-un alt subiect, iar biserica ta se va aşeza confortabil, încu-
rajată fiind să tragă un pui de somn. Dar dacă te concentrezi asupra unui 
singur subiect care Îl are pe Hristos ca punct central şi care se bazează pe 
Biblie, îţi vei trezi ascultătorii. 

Predica este asemenea unui râu spre care se îndreaptă tot felul de 
afluenţi. Râul simbolizează subiectul predicii, iar afluenţii lui sunt diver-
sele părţi ale predicii tale. La fel cum un afluent se scurge într-un râu, mă-
rindu-i debitul, fiecare parte a predicii tale se adaugă şi măreşte subiec-
tul predicii. Ilustraţia aceasta ne arată că nu poţi să-ţi organizezi subiectul 
până când nu ştii ce material ai pentru a-l „vărsa” în predică. Subiectul 
trebuie să se dezvolte din documentarea ta. În mod ideal, subiectul ar 
trebui să se contureze în mintea ta nu înainte de studiu, nici după studiu, 
ci în timp ce studiezi. 

3. Completează fiecare dintre segmentele predicii tale cu ilustraţii / 
aplicaţii. 

Identificarea unor ilustraţii / aplicaţii de actualitate se poate face cel 
mai bine dacă te rogi şi dacă îţi vezi de treburile tale obişnuite, păstrând 
în minte lecţia şi argumentul predicii. Când îţi vine în minte o ilustraţie 
sau o aplicaţie, scrie-o imediat pe hârtie.

a. Importanţa aplicaţiei practice:
Ea răspunde întrebării: „Ce înseamnă lucrul acesta pentru viaţa mea 

de zi cu zi?” Lecţiile biblice vor prinde viaţă printr-un exemplu luat din 
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viaţa reală, care îi aşază pe ascultătorii tăi în contextul respectiv. Faptul 
că le arăţi fotografii ale familiei tale nu îi entuziasmează pe ascultători 
decât dacă sunt şi ei în fotografiile acelea. Oamenii sunt interesaţi, îna-
inte de toate, de propria viaţă. Dacă predicile tale vor fi despre ei, le vei 
câştiga interesul. 

Aplicaţiile practice sunt importante mai ales pentru tineri. În gene-
ral, bunicii vor să ştie dacă „este adevărat”. Ei au nevoie de texte care 
să argumenteze un punct de vedere. Părinţii în schimb vor să afle dacă 
„este iubitor”. Însă, în condiţiile în care există mai multe familii destră-
mate decât oricând, tinerii vor să ştie dacă „funcţionează”. Ei vor aplica-
ţia practică.

Cuvântul lui Dumnezeu este plin de exemple privind modul în care 
El Şi-a condus poporul prin situaţii practice ale vieţii cotidiene. Pavel a 
ţintit nevoile specifice, tentaţiile şi problemele oamenilor, iar cea mai 
mare parte din învăţătura lui Isus a fost exprimată în formă de parabole, 
pentru ca oamenii să poată înţelege adevărul în relaţia sa cu viaţa. Ade-
vărul era plin de înţeles doar în măsura în care le era de ajutor oamenilor. 
Dumnezeu iubeşte mai întâi de toate oamenii. Trebuie să-ţi cunoşti as-
cultătorii şi să le ştii nevoile. Toată predica ta nu trebuie să iasă din cărţi 
sau din Carte, ci trebuie să aibă legătură cu oamenii din oraşul tău, nu cu 
cei din Ierusalim. 

b. Importanţa ilustraţiilor:
Ilustraţiile sunt importante pentru un predicator creştin, deoarece ele 

au fost importante şi în predicarea lui Hristos. El „nu le vorbea deloc fără 
pildă” (Marcu 4:34). Când vorbea Isus, Împărăţia cerurilor se asemăna 
întotdeauna cu ceva. Lucrurile necunoscute erau ilustrate, în învăţăturile 
Sale, printr-un adevăr cunoscut, prin lucruri bine cunoscute. Ilustraţiile 
ajutau la menţinerea atenţiei ascultătorilor. Credinţa vine în urma „au-
zirii” Cuvântului (Romani 10:17). Ilustraţiile captează atenţia oamenilor 
astfel încât aceştia să poată auzi şi primi învăţătura din Cuvânt, care con-
tribuie la zidirea credinţei lor. Este inutil să oferi un volum copleşitor de 
adevăruri profunde dacă nu ai obţinut atenţia oamenilor pentru ca ei 
să le „audă”, să le primească şi să le pună în practică. Scopul ilustraţiilor 
nu este distracţia, ci ajutarea ascultătorilor în sensul „auzirii” învăţăturii.

Ilustraţiile motivează ascultătorul, adăugând logicii emoţie. Deşi pre-
dicile exagerat de sentimentale trebuie evitate, trebuie reţinut totuşi că 
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oamenii acţionează de obicei potrivit cu ceea ce simt faţă de o expunere 
logică. O doză de emoţie ajută la motivarea pentru acţiune.

Ilustraţiile îi ajută pe ascultători să reţină adevărul prezentat pentru 
o perioadă mai lungă. Lecţia unei predici este la fel ca un cui. Ilustraţia, 
în schimb, este ca un ciocan care te ajută să fixezi cuiul la locul lui. Dacă 
doreşti ca predica ta să continue să răsune pe toată durata săptămânii 
care urmează, trebuie să faci ce a făcut Isus. Ilustreaz-o prin lucruri cu 
care oamenii se confruntă pe toată durata săptămânii. 

c. Cum să foloseşti ilustraţiile:

Ne reamintim că scopul ilustraţiilor este să facă lecţia clară şi să ajute 
la înţelegerea modului în care aceasta se aplică în viaţa de zi cu zi. Aces-
tea sunt cele care „aprind lumina”. Cuvântul „ilustraţie” provine din ter-
menul latinesc „lux” care înseamnă „lumină”. Ilustraţia este asemenea 
unei ferestre într-un zid al adevărului, care permite luminii să pătrundă 
înăuntru, totuşi aceste ferestre nu trebuie să ocupe întregul zid. Folo-
seşte ilustraţia pentru a pune în lumină lecţia ta, astfel încât membrii 
bisericii să şi-o amintească. 

d. Surse pentru ilustraţii:

Ilustraţii biblice

Foloseşte povestiri biblice mai puţin cunoscute sau studiază unele 
mai cunoscute, în aşa fel încât să fie văzute într-o lumină nouă, rezonan-
tă. Aşază-le într-un context modern. 

Alte surse
Ia-ţi ilustraţiile din literatura de calitate, din biografii, ştiinţă, sport, 

arte, ziare, reviste, istorie, viaţa de familie, viaţa bisericii, experienţe tre-
cute, cărţi de ilustraţii etc. Începe din timp pregătirea predicii ca să ştii ce 
lecţii doreşti să prezinţi. Apoi, roagă-te, caută şi găseşte, în timpul săptă-
mânii, căi pentru ilustrarea lecţiilor respective. Ocazional, experienţele 
personale despre cum te-a ajutat adevărul să rezolvi o anumită proble-
mă ar putea să fie utile. Nu îţi pune însă nici soţia, nici copiii în ipostaze 
neplăcute prin folosirea unor ilustraţii nepotrivite despre ei.

Dacă foloseşti ca ilustraţie o poveste fictivă, oamenii ar trebui să ştie 
acest lucru. Poţi să începi povestirea cu următoarele cuvinte: „Hai să ne 
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imaginăm ...” sau „Să presupunem că ...” sau „Ce-ar fi dacă ...?” 
Propriile tale experienţe, acelea izvorâte din inima ta, sunt mai bune 

decât acelea găsite în cărţile cu ilustraţii, deşi astfel de cărţi ar putea să te 
ajute să îţi aminteşti vreuna dintre experienţele propriii şi, de asemenea, 
să te ajute să o cizelezi. 

e. Foloseşte ilustraţiile / aplicaţiile pentru a concluziona segmentele 
predicii. 

Acum, ai terminat de adunat materialul pentru predică. Să sperăm că 
tot ce urmează să spui se află pe bucăţelele tale de hârtie. Aminteşte-ţi 
că cele trei părţi ale unui segment de predică sunt lecţia, argumentul şi 
ilustraţia / aplicaţia. Dacă ai descoperit lecţiile pe măsură ce ai studiat 
Biblia, sunt destul de mari şansele ca lecţiile şi argumentele necesare 
pentru dovedirea lor să se afle pe aceleaşi bucăţi de hârtie. Următoarea 
ta sarcină este să găseşti cea mai bună ilustraţie sau aplicaţie potrivită 
fiecărei lecţii. Aranjează pe masă fiecare segment de predică, cu lecţia, 
argumentul şi ilustraţia care îi corespund.

4. Alegerea subiectului şi a schiţei.
Dacă ai urmat sugestiile de la pasul 2 („Pe o coală mare de hârtie 

scrie titlul «Subiect», iar undeva pe la jumătatea paginii, scrie titlul «Schi-
ţă».”), ai deja la dispoziţie o coală de hârtie pe care sunt notate în partea 
superioară diverse subiecte, iar în jumătatea inferioară, eventuale schiţe 
de predică. Practic, în acest moment, ai mai multe subiecte şi schiţe po-
sibile dintre care să alegi.

a. Alege-ţi subiectul care, practic, reprezintă sintetizarea predicii 
tale într-o singură afirmaţie. 

Este vorba despre acea idee unică pe care ai dori ca ascultătorii să o 
ia acasă. Aceasta trebuie să fie adevărată, biblică, importantă şi corelată 
cu Hristos. Trebuie să se potrivească segmentelor predicii tale, respectiv 
materialelor pe care le-ai adunat.

Un subiect trebuie să fie exprimat bine. Iată un exemplu de expri-
mare corectă a unui subiect: „Creştinii privesc la consecinţele finale, nu 
doar la cele imediate.” În rândurile următoare sunt notate cinci reguli 
pentru sintetizarea unui subiect, fiecare dintre acestea fiind urmate de 
câte un exemplu de sintetizare greşită a subiectului menţionat mai sus. 
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Astfel, un subiect trebuie să fie:
 ¾ Un punct de vedere, nu doar un simplu subiect. Dacă spunem 

„o comparaţie între raportarea la răsplata finală şi cea imediată” 
avem un subiect, dar nu şi un punct de vedere. Titlul enunţat re-
prezintă o încălcare a acestei reguli.

 ¾ Simplu, nu complicat. O afirmaţie de genul: „Fertilitatea spirituală 
necesită eventuale scopuri care să excludă inspiraţia de moment” 
sună foarte complicat. Ea reprezintă o încălcare a regulii. 

 ¾ Afirmativ, nu interogativ. „La ce se uită creştinii: la rezultatele ime-
diate sau la cele finale?” O asemenea întrebare încalcă regula care 
cere afirmaţie, nu interogaţie.

 ¾ Direct, nu implicit. O afirmaţie de genul: „Creştinul se concentrea-
ză pe depăşirea unei perspective imediate” ar fi un exemplu de 
încălcare a regulii. 

 ¾ Pozitiv, nu negativ. „Creştinii nu se uită doar la consecinţele imedi-
ate.” Este un exemplu de încălcare a acestei reguli. 

b. Alege-ţi structura predicii.

Pentru ca să îţi prezinţi subiectul cu ajutorul ideilor de schiţă notate 
pe coala de hârtie, alege o schiţă care să utilizeze cel mai bine segmen-
tele predicii tale.

c. Exemple de subiecte şi de schiţe:

În continuare, sunt prezentate două exemple de subiecte şi schiţele 
de predică pentru prezentarea şi dezvoltarea acestor subiecte. Mai întâi, 
avem o predică tematică despre Sabat:

 ¾ Subiectul: Dragostea presupune timp petrecut împreună.
 ¾ În Sabat, învăţăm prin închinare despre dragostea lui Dumnezeu.
 ¾ În Sabat, descoperim prin intermediul naturii dragostea divină.
 ¾ În Sabat, timpul petrecut împreună cu familia ne ajută să experi-

mentăm dragostea lui Dumnezeu.
 ¾ În Sabat, împărtăşim dragostea lui Dumnezeu prin activitate mi-

sionară.

În al doilea rând, avem exemplul unei schiţe mai elaborate pentru o 
predică expozitivă, bazată pe capitolul 4 din Ioan:
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 ¾ Subiectul: A fi asemenea lui Hristos înseamnă a fi un pescar de 
oameni.
 » Să fii asemenea lui Hristos presupune să te abaţi din propriul 

drum de dragul celorlalţi (acest segment al predicii se bazează 
pe versetele 3 şi 4).

 » Să fii asemenea lui Hristos înseamnă să continui să lucrezi chiar 
şi atunci când eşti frânt.
• Viaţa înseamnă mai mult decât nevoile fizice. [Acest seg-

ment al predicii se bazează pe versetul 8.]
• Întâlnirea cu Isus face ca lucrurile materiale să pară mai 

puţin importante. [Acest segment al predicii se bazează pe 
versetele 28-30.]

 » Să fii asemenea lui Hristos înseamnă să preţuieşti fiecare suflet 
în parte. [Acest segment al predicii se bazează pe versetul 7.]

 » Să fii asemenea lui Hristos înseamnă să îi câştigi pe ceilalţi prin 
bunătate. [Acest segment al predicii se bazează pe versetele 
9, 27.]

5. Fă-ţi o structură a predicii.
Respectarea celor patru paşi enumeraţi anterior face ca predica să 

fie parţial structurată, însă mai este ceva de făcut în acest sens. În pri-
mul rând, este necesar să accentuăm încă o dată importanţa structurării 
predicii. Lucrul acesta face predica mai uşor de prezentat, mai uşor de 
ascultat şi mai uşor de înţeles. Scopul tău ar trebui să fie să le prezinţi 
ascultătorilor gânduri profunde, exprimate într-o manieră simplă şi care 
să fie uşor de pus în practică. 

Predica are trei părţi: introducerea, cuprinsul şi concluzia. În princi-
piu, atunci când predici îţi revin trei sarcini: să trezeşti interesul, să in-
struieşti şi să influenţezi sau să conduci la luarea unei decizii. Trezirea 
interesului se face în introducere, instruirea se face în cuprinsul predicii, 
iar influenţarea sau conducerea la decizie se face în concluzie. 

a. Introducerea:

Deşi este prima parte a predicii, introducerea ar trebui să fie printre 
părţile predicii pregătite mai spre final. Dacă vrei să introduci o persoa-
nă cuiva, trebuie să cunoşti mai întâi persoana respectivă. În mod simi-
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lar, pentru a-ţi introduce predica trebuie ca mai întâi să o cunoşti foarte 
bine. Iată care sunt cele trei scopuri ale introducerii:

 ¾ Câştigarea atenţiei
 » Trebuie să fii explicit. Trebuie să ştii cu precizie care vor fi prima 

şi ultima afirmaţie din cadrul predicii. Câştigă atenţia şi intere-
sul publicului faţă de subiectul tău în primele 60 de secunde. 
Un pastor care a dorit să obţină atenţia şi interesul ascultă-
torilor lui cu privire la subiectul religiei legaliste şi-a introdus 
predica prin următoarea ilustraţie: „Cu 1900 de ani în urmă, 
exista un grup religios care păzea toate poruncile, care plătea 
zecimea cu credincioşie, care era cel mai scrupulos în privinţa 
detaliilor vieţii de credinţă şi care L-a asasinat pe Hristos!”

 » Pentru câştigarea atenţiei, pleacă de acolo de unde se află 
ascultătorii tăi. Folosind o ilustraţie sau o întrebare, vorbeş-
te despre o problemă de interes comun şi pregăteşte terenul 
pentru subiectul predicii tale, subiect care se va constitui în 
soluţia propusă pentru rezolvarea problemei respective.

 ¾ Introducerea pune pe tavă subiectul. 
 » Mergi dincolo de temă, la subiect, adică la ceea ce vei spune 

despre tema respectivă. De pildă, nu spune: „Urmează să vă 
vorbesc despre atitudine.” Aceasta este tema. Mai degrabă, fă 
o introducere temei tale, spunând ceva de genul „Ideea la care 
aş vrea să medităm împreună este următoarea: Vedem lucruri-
le nu aşa cum sunt ele, ci aşa cum suntem noi.”

 » Pentru ca predica ta să fie clară, este bine să vorbeşti despre 
subiect în introducere, în concluzie şi în orice alt segment al 
predicii în care se potriveşte. Repetarea subiectului ajută la fi-
xarea acestuia în mintea ascultătorilor tăi. 

 ¾ Introducerea poate să le ofere ascultătorilor o previzualizare a cu-
prinsului predicii.
 » Dacă ai văzut tabloul general, jocul de puzzle este mai uşor de 

asamblat. Nu este obligatoriu să se procedeze de fiecare dată 
în acest fel, însă, dacă introducerea ta oferă o scurtă anticipa-
re asupra predicii, probabil imediat după ce anunţi subiectul, 
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membrii bisericii vor reuşi cu mai multă uşurinţă să vadă ima-
ginea de ansamblu, pe măsură ce ascultă predica. De exemplu, 
ai putea să le spui: „Mai întâi, o să vorbim despre motivele 
pentru care trebuie să iubim, apoi o să vorbim despre cum să 
iubim.”

b. Cuprinsul:

Acesta reprezintă, desigur, partea principală a predicii tale, pe care 
am discutat-o în paşii 1 la 4.

c. Concluzia:

Concluzia este cea mai importantă parte a unei predici şi, de obicei, 
cea mai grea de pregătit. De aceea, predicatorii prezintă adeseori nişte 
predici-elefant. Predica-elefant este aceea care are un cap gigantic la în-
ceput, un cuprins uriaş şi aproape niciun fel de coadă la celălalt capăt. 
Concluzia pare doar un gând răzleţ.

Predicarea este asemenea pilotării unui avion. Există două momente 
cruciale: decolarea şi aterizarea. Un agent de vânzări ştie că, indiferent 
cât de bine curge prezentarea sa, dacă nu ştie cum să „încheie” vânzarea, 
va muri de foame. Predicatorul trebuie să ştie, la rândul lui, cum să con-
cluzioneze o predică în aşa fel încât ascultătorii lui să hotărască ce anume 
vor face mai departe.

Prima parte a concluziei ar trebui să fie un rezumat al predicii. Ultima 
parte a concluziei ar trebui să fie un apel pentru acţiune.

 ¾ Rezumatul: 
Nu prezenta argumente noi. Nu rezuma doar o parte a predicii. 
Punctul tău de vedere va deveni mai clar şi uşor de reţinut dacă 
rezumatul din concluzia predicii va include toate părţile pre-
dicii. Închinătorii de la biserică vor vedea cum se armonizează 
segmentele predicii şi vor avea imaginea de ansamblu. Acesta 
e motivul pentru care un rezumat bine gândit este esenţial. Ai 
putea să prezinţi pur şi simplu idei deja amintite în predică, însă 
rezumatul cel mai interesant al predicii este acela care prezintă 
aceste idei într-o formă nouă, poate chiar printr-o ilustraţie. 
Lucrul acesta se poate realiza în cuvinte puţine. 
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 ¾ Apelul pentru acţiune:
Rezumatul trece în revistă şi informează. Apelul reprezintă o pro-
vocare adresată fiecărui ascultător în sensul unei acţiuni care să 
se bazeze pe informaţia prezentată. Rezumatul este o instruire a 
minţii. Apelul este o provocare adresată voinţei umane. Predica 
este mai mult decât un simplu discurs doar atunci când îmbină 
cele două: informaţia şi apelul. Un ciocănit în uşa de la intrare nu 
are doar scopul de a te informa că e cineva la uşă. Ciocănitul cere 
acţiune din partea ta. Nu este suficient să îi informezi pe oameni 
că Isus bate la uşa inimii lor. Ciocănitul Lui cere acţiune. Nu predici 
despre iertare doar pentru ca oamenii să creadă că există iertare, 
ci pentru ca s-o experimenteze. Orice predică trebuie să includă 
un apel raţional şi nemanipulativ pentru acţiune concretă. 

Iată un scurt exemplu de concluzie

(Subiectul): „Vom găsi fericirea nu dacă o căutăm, ci dacă Îl cău-
tăm pe Hristos. (Rezumat): Nu urma exemplul lui Solomon care a 
descoperit sursa fericirii mult prea târziu. (Ilustraţia pentru rezu-
mat): În fiecare mână ţin câte o cheie. Fiecare cheie deschide câte 
o uşă, dar posesorul lor poate să deschidă ambele uşi. Hristos este 
Cel care posedă cheile fericirii. El poate să răspundă oricărei ne-
voi. (Apelul): Întinde mâna şi apucă-L pe Hristos, cheia principală. 
(Subiectul): Vom găsi fericirea nu dacă o căutăm, ci dacă Îl căutăm 
pe Hristos.” 

În introducerea predicii, spune-le ascultătorilor despre ce o să le vor-
beşti. În cuprins, prezintă-le subiectul. În concluzie, aminteşte-le ce le-ai 
spus şi ce ar trebui să facă în legătură cu ce le-ai spus. Cere-le să acţioneze.

d. Cum să procedezi în privinţa structurării predicii:

Scrie cu o culoare roşie, pe bucăţele de hârtie, fiecare parte din schiţa 
predicii (introducerea, subiectul, lecţia, concluzia), apoi aşază-le în or-
dine de la stânga la dreapta, pe masă. Ia fiecare segment al predicii, pe 
care l-ai pregătit deja, şi aşază-l sub partea de predică unde se potriveşte 
şi, în principiu, predica ta este gata. 
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6. Schimbă şi şterge.
Acum este momentul să perfecţionezi materialul disponibil prin di-

verse modificări şi renunţări.

a. Modifică schiţa!
S-ar putea ca unele dintre segmentele predicii să nu se potrivească în 

schiţă. Fie vei schimba schiţa, fie vei păstra segmentele respective pen-
tru a le folosi într-o altă predică. Caută ca schiţa ta să fie echilibrată. De 
exemplu, dacă ai trei segmente, dar 80% din materialul tău se potriveşte 
doar unuia dintre cele trei segmente, ar trebui să modifici schiţa predicii 
sau să rectifici materialul pe care îl vei folosi. S-ar putea chiar să fie ne-
voie să schimbi subiectul pentru a se potrivi atât cu materialul tău, cât 
şi cu schiţa.

b. Reglează lungimea!
Lungimea predicii depinde de cultură, de momentul zilei, de nivelul 

de confort, de context etc. De obicei, sunt suficiente 20 sau 25 de minu-
te. Opreşte-te atunci când ascultătorii şi-ar dori să fi auzit mai mult, nu 
atunci când ajung să dorească să fi ascultat mai puţin. Opreşte-te din 
vorbit înainte ca ascultătorii să se oprească din ascultat, adică când ei 
şi-ar dori să audă mai mult. 

c. Şterge din materialul adunat!
Predicatorii modeşti încetează căutarea înainte de a fi adunat materi-

al suficient pentru predică. Predicatorii aproape buni renunţă la căutare 
atunci când au material aproape suficient. Cei mai buni predicatori re-
nunţă la căutare atunci când au de două ori mai mult material decât le 
este necesar, ca să poată să se bucure de renunţarea la o parte din mate-
rialul adunat, păstrând doar ce e mai bun. Când faci selecţia materialului, 
păstrează în primul rând orice are o legătură cât mai directă cu Hristos. 
Arhivează materialele bune, pe care nu le vei folosi, pentru mai târziu. E 
dificil să laşi deoparte idei majore care nu se potrivesc predicii tale, dar 
este un lucru care trebuie făcut.

7. Scrie-ţi notiţele sau manuscrisul.

Modul de pregătire a notiţelor pentru predică depinde de tine. Cea 
mai bună metodă este să faci totul din timp. Manuscrisele redactate cu-
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vânt cu cuvânt te obligă la o prezentare mult mai exactă şi mai completă. 
Este o adevărată provocare şi este nevoie de exerciţiu pentru a predica 
pe baza unui manuscris, păstrând, totodată, un contact real cu audienţa. 
Nu este însă imposibil. Poţi să scoţi în evidenţă anumite cuvinte, să le 
subliniezi, să încercuieşti cuvinte sau fraze ş.a.m.d. Apoi, trebuie să ci-
teşti manuscrisul de mai multe ori înainte de a-l prezenta. Aceasta este, 
cu siguranţă, modalitatea cea mai precisă de a include în predică tot ce 
doreşti să spui. Unii dintre predicatorii mari obişnuiesc să îşi scrie predi-
cile cuvânt cu cuvânt, chiar dacă nu se raportează în mod constant la ma-
nuscris. Nu uita că Duhul Sfânt te va călăuzi atât când vei scrie cuvintele, 
cât şi când vei prezenta predica. 

Dacă alegi să foloseşti notiţe scurte pentru fiecare detaliu sau seg-
ment al predicii, va trebui să gândeşti mai mult în timp ce te vei afla la 
amvon. În acest caz, există pericolul de a te încurca în propriile notiţe şi 
de a spune lucruri care nu se potrivesc predicii, diminuând astfel impac-
tul acesteia. Dumnezeu te va călăuzi în ce priveşte alegerea uneia dintre 
metodele menţionate.

8. Pregăteşte-te spiritual.
Vorbind despre primii predicatori creştini, Ellen White a scris urmă-

toarele: „Aceştia nu au fost autorizaţi să prezinte nici măcar un singur 
discurs dacă nu erau călăuziţi de Duhul Sfânt. Aveau ordine clare să stea 
în Ierusalim până când urmau să fie înveşmântaţi cu putere de sus.”6 
Iată câteva întrebări cu privire la care trebuie să stăruieşti înainte de a 
predica:

a. Este Hristos centrul vieţii tale?

Pentru ca să poţi prezenta predici hristocentrice, trebuie să fii un pre-
dicator care să-l aibă pe Hristos în centrul vieţii.

b. Este motivaţia ta una corectă? Doreşti să fii de ajutor sau să obţii 
aprecieri?

Eul este supus unui risc teribil atunci când te afli la amvon. Dacă pre-
dica iese bine, Diavolul te va ispiti să te mândreşti. Dacă predica nu iese 
bine, va încerca să te descurajeze. 
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c. Îţi iubeşti ascultătorii?

Dacă îi iubeşti, în general, şi ei te vor iubi pe tine şi vor iubi mesajul 
tău. Întrebarea este dacă îi vei iubi chiar şi atunci când predica ta nu va 
determina schimbări rapide în viaţa lor. Stejarul este un copac-minune: 
creşte încet, dar foarte puternic. Să predici unei biserici este ca şi când ai 
arunca apă cu găleata într-o cameră plină cu sticle. Unele dintre sticle au 
gura largă şi înghit multă apă, iar altele au gura îngustă şi primesc puţină 
apă. De asemenea, multă din apa aruncată se risipeşte pe podea. 

d. Este clar obiectivul predicii tale?

Ştii unde vei ajunge cu predica aceasta? Ţi-a arătat Duhul Sfânt punc-
tul final? Care este destinaţia ta?

e. Este inima ta impresionată de mesajul pe care îl vei prezenta?

Ceea ce ne impresionează mai mult pe noi poate să îi impresioneze 
şi pe alţii. Se spune că „o săgeată înmuiată în propriul sânge zboară cu 
precizie către ţintă”. 

9. Predică!
Unele predici sunt prezentate, dar nu sunt şi „expediate” în mintea şi 

în inima ascultătorilor. Iată câteva aspecte implicate în expedierea unei 
predici:

a. Tracul de scenă

Lucrul acesta poate să reprezinte o reală provocare, mai ales când 
eşti la începutul activităţii de predicare. Iată şi câteva soluţii:

 ¾ Pregăteşte-te în mod sârguincios. Dacă te vei pregăti conştiincios, 
dacă îţi vei cunoaşte bine mesajul de prezentat şi dacă vei fi entu-
ziasmat, tracul de scenă va fi redus.

 ¾ Respiră adânc în timp ce aştepţi să începi.
 ¾ Imaginează-ţi că Isus Se află lângă tine, împuternicindu-te să-I pre-

zinţi mesajul.
 ¾ Caută nişte feţe prietenoase în auditoriu – una în partea stângă, 

alta în centru şi încă una în partea dreaptă. Priveşte-le pe rând. 
Vorbeşte-le!
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 ¾ Predică frecvent. Practica este utilă pentru perfecţionare.

b. Folosirea cuvintelor. Când vorbeşti:

 ¾ Fii clar! Foloseşte cuvinte pe care să le înţeleagă toată lumea. Cu-
vintele mult prea pompoase ori prea simple atrag atenţia asupra 
ta, distrăgând-o de la mesajul tău.

 ¾ Fii exact! Nu exagera!
 ¾ Include-te pe tine însuţi! Foloseşte mai des pronumele „noi” şi 

mai rar, pronumele „voi”. Include-te pe tine însuţi printre cei ce au 
nevoie de adevărurile pe care le predici.

 ¾ Fii tu însuţi! Fii natural! Orice aer de pretenţiozitate va distrage 
atenţia ascultătorilor.

c. Vocea
Am fost îndrumaţi astfel: „Tonul vocii are mult de-a face cu influen-

ţarea inimii ascultătorilor.”7 „Cu ajutorul vocii convigem şi înduplecăm. 
(...) Prin urmare, cât de importantă este pregătirea vocii! (...) Sunt mulţi 
care citesc sau care vorbesc atât de încet sau atât de rapid, încât nu pot 
fi înţeleşi. Unii au o voce neclară, alţii vorbesc pe un ton ridicat, ascuţit, 
strident, care produce durere în urechile ascultătorilor.”8 Vorbeşte întot-
deauna într-o manieră clară. Orice variaţie în modularea vocii, în ritmul 
vorbirii şi în volum va ajuta la menţinerea atenţiei auditoriului. 

d. Manifestarea exterioară
S-ar putea să sune ireal, însă o serie de studii arată că ascultătorii 

tăi sunt influenţaţi mai degrabă de ce văd decât de ce le spui. Cineva a 
spus că predicatorul transmite doar 7% din mesaj prin cuvinte; 38% din 
mesaj este transmis prin felul în care este prezentat acesta, iar 55% este 
comunicat prin expresiile faciale şi gestică. Exteriorul vorbeşte atât de 
tare încât ascultătorii nu aud ceea ce spui. 

Păstrează contactul vizual cu publicul. Când îţi priveşti ascultătorii eşti 
conectat cu ei. Se creează sentimentul unei legături apropiate de prie-
tenie sau intimitate. Însă, de fiecare dată când îţi pleci privirea pentru a 
citi, pentru ascultătorii tăi este ca şi cum soarele ar fi intrat în nori.

Îmbracă-te astfel încât să nu se observe. Grija, bunul-gust şi simplita-
tea ar trebui să fie regulile tale vestimentare. Dacă aspectul tău este prea 
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vulgar ori prea extravagant ar putea să constituie o sursă de distragere 
a atenţiei. Îmbracă-te în aşa fel încât vestimentaţia să nu bată la ochi, 
pentru ca aspectul tău exterior să nu distragă atenţia de la mesaj. 

Gesticulează natural. Cu cât predica va exprima mai bine ceea ce sim-
ţi, cu atât vei gesticula într-o manieră cât mai naturală care să-ţi exprime 
simţămintele. Nu-ţi exagera gestica, ci fii natural şi spontan. Aminteşte-ţi 
că „un predicator care se străduieşte să-şi ascundă personalitatea nu va 
fi niciodată eficient ca predicator”. 

Zâmbeşte. Dacă vei zâmbi, oamenii vor încerca să creadă ceea ce le 
predici. Dar dacă faţa ta va fi acră, s-ar putea ca tinerii să decidă că nu vor 
să fie creştini, pentru că ar putea să ajungă şi ei ca tine. 

Conştientizează-ţi gesturile caracteristice. Fii conştient de faptul că 
s-ar putea să faci, fără să vrei, anumite mişcări la amvon care să îi dis-
tragă pe oameni de la ascultarea predicii. Roagă-ţi soţia sau un prieten 
de încredere să identifice astfel de mişcări, dacă e cazul, şi să-ţi spună 
care sunt. Ar putea să fie vorba despre foşnirea Bibliei sau a hârtiilor cu 
notiţe, despre aranjarea propriei vestimentaţii, despre introducerea şi 
scoaterea mâinii din buzunar sau despre aranjarea ochelarilor. 

e. Momentele de tranziţie

Unele dintre cele mai dificile momente din prezentarea unei predici 
pot să fie cele în care se face trecerea de la o parte sau de la un segment 
al predicii la altul. Când te pregăteşti pentru predică, stabileşte-ţi un plan 
pentru realizarea naturală a tranziţiilor în cadrul predicii. Iată câteva op-
ţiuni:

 ¾ Tranziţie numerică – punctul 1, punctul 2, punctul 3.
 ¾ Tranziţie retorică – repetă întrebarea predicii înainte de fiecare 

segment.
 ¾ Tranziţie expozitivă – citeşte următoarea bucată a textului din care 

predici.
 ¾ Tranziţie geografică – anunţă diversele locuri.
 ¾ Recapitulează şi anunţă – recapitulează lecţia segmentului pre-

zent, arată cum susţine acesta lecţia şi anunţă lecţia următorului 
segment al predicii. De obicei, opţiunea numărul 5 este cea mai 
bună.
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f. Vorbeşte în mod natural!

Există o istorioară despre o persoană care era uimită de modul în care 
o omidă reuşea să-şi mişte toate picioarele, în timp ce se deplasa. Aşa că 
a întrebat-o cum face acest lucru. Omida s-a gândit atât de mult la cum şi 
când trebuie să-şi mişte fiecare picior încât a devenit confuză şi nu a mai 
fost în stare să facă nici măcar un pas. 

La amvon, dacă te vei concentra asupra modului în care vorbeşti, asu-
pra vocii, asupra contactului vizual şi asupra gesturilor, precum şi asupra 
tuturor aspectelor diverse pe care le implică prezentarea unei predici, 
cu greu vei mai reuşi să te concentrezi asupra mesajului în sine. Trebuie 
să te gândeşti la toate aceste aspecte înainte de a predica, nu în timp ce 
predici. Începe prin folosirea unui stil colocvial, pe care îl foloseşti în mod 
obişnuit şi cu care te simţi confortabil, apoi mergi mai departe. Dacă te 
încrezi în Dumnezeu, El te va face eficient. Fă eforturi constante pentru 
a te perfecţiona.

10. Critica
Predica ta s-a încheiat. Fără îndoială, Domnul te-a folosit. Dar ce anu-

me din predică a fost cel mai eficient şi ce anume a fost cel mai puţin 
eficient? Cum ai putea să te descurci mai bine data viitoare? Ca să te 
încurajeze, oamenii vor spune desigur că a fost o predică minunată, însă 
dacă iei de bune aprecierile lor nu te vei dezvolta. Dezvoltarea presupu-
ne predicare, evaluare, predicare, evaluare ş.a.m.d. Iată o serie de mo-
duri în care ai putea să obţii o evaluare sinceră şi corectă:

a. O evaluare făcută de alte persoane

Partenerul de viaţă. Soţul sau soţia poate să stea într-un loc aparte, 
să ia notiţe despre ce pare să fie sau să nu fie eficient şi să discute apoi 
despre aceste lucruri cu tine, făcând o evaluare a ticurilor tale, a gesturi-
lor, a modulaţiilor vocii, a expresivităţii etc. 

Grupul. Roagă un prieten să se întâlnească cu un grup format din per-
soane diverse, să stea toţi în jurul unei mese şi să asculte înregistrarea 
predicii. Prietenul respectiv să îi provoace pe toţi cei din grup să discute 
pe marginea următoarelor cinci întrebări:

 ¾ Care a fost mesajul predicii?
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 ¾ Ce diferenţă va produce aceasta asupra vieţii tale de zi cu zi?
 ¾ Care a fost cel mai tare punct al predicii?
 ¾ Care a fost cel mai slab punct al predicii?
 ¾ Ce ai vrea cel mai mult să le spui celorlalţi despre predicare?

Dacă membrii grupului nu se arată prea entuziasmaţi la întrebarea 
numărul 1, subiectul prezentat de tine nu i-a prins. Dacă au ezitări la 
numărul 2, probabil că predica nu a fost suficient de practică. Este cel 
mai probabil că membrii grupului vor ezita să spună ceva negativ faţă de 
predica ta, dar cu siguranţă vor spune mai multe la punctul numărul 5. 
Mai târziu, ascultă şi tu înregistrarea împreună cu soţia sau cu un prieten 
perspicace.

Biserica. Membrii bisericii ezită în a-ţi critica predica, însă există o 
cale de a descoperi ce anume au învăţat ascultătorii tăi din predică şi, 
totodată, de a contribui la experienţa lor de închinare. La finalul predicii, 
întreabă-i discret ce cred că a dorit Duhul Sfânt să îi înveţe în ziua respec-
tivă. Apoi, cere-le să scrie acel gând al predicii despre care cred că le va 
fi cel mai folositor în săptămâna următoare. Lucrul acesta îţi va da indicii 
bune despre predica ta. 

b. O evaluare personală

Lasă să treacă un pic de timp, pentru ca predica să se „răcească”, 
apoi ascultă o înregistrare a acesteia. Dă-i o notă! Poţi să dai note pentru 
fiecare segment al predicii. Dacă vrei să prezinţi predica aceasta încă o 
dată, vei dori cu siguranţă să refaci acele părţi ale predicii pe care nu le-ai 
notat cu 10.

c. Păstrează totul

Scrie tot ce ai învăţat. Scrie în manuscrisul predicii ce anume ai decis 
să îmbunătăţeşti la ea, sursele pe care le-ai folosit, data şi locul unde ai 
prezentat-o, precum şi durata acesteia. Pune-o la arhivă, împreună cu 
bucăţelele de hârtie folosite pentru pregătirea ei, ca să o poţi folosi ul-
terior. 

Nu uita: Predicarea şi predica reprezintă o întâlnire a divinului cu 
umanul, în cadrul căreia Dumnezeu vorbeşte, Fiul prinde viaţă, iar Duhul 
Sfânt inspiră astfel încât atât predicatorul, cât şi biserica aud vocea lui 
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Dumnezeu şi sunt transformaţi. Dumnezeu îţi va da multe binecuvântări 
şi te va folosi pe măsură ce te pregăteşti conştiincios, împreună cu El, 
pentru predică.9 

Note
1 Adaptare după R. Clifford Jones, Preaching With Power, Conferinţa Generală a 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea, Asociaţia Pastorală, 2005. 
2 A se vedea Ellen White, Gospel Workers, p. 98.
3 Ellen White, Gospel Workers, p. 99.
4 Ellen White, Conflict and Courage, p. 10. 
5 Ellen White, Scrisoarea 47:1886.
6 Review and Herald, 3 iunie 1902.
7 Mărturii, vol. 2, p. 615.
8 Parabolele Domnului Hristos, p. 335. 
9 Successful Lay Preaching, Conferinţa Generală,  Asociaţia Pastorală, 1997.
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HOTĂRÂRI PENTRU HRISTOS  

ŞI ADEVĂRUL SĂU 
Ce privilegiu preţios avem de a ne implica alături de agenţii cereşti 

în cea mai măreaţă lucrare a universului, conducându-i pe oameni de la 
întuneric la lumină, de la pierzare la mântuirea în Hristos şi apoi, pas cu 
pas, spre adevărul biblic care le va binecuvânta viaţa! Multe cărţi au fost 
scrise pe această temă de maximă importanţă de ajutare a oamenilor 
pentru a lua decizii care le afectează destinul veşnic. Vom începe cu o 
scurtă descriere succintă a punctelor-cheie şi vom trece apoi la o dezba-
tere mai amplă a subiectului. Va exista o oarecare suprapunere, dar ne 
vom strădui totuşi să existe cât mai puţine repetiţii.

O scurtă prezentare

1. Creaţi o atmosferă propice unei concentrări şi înţelegeri depline.
De exemplu, încercaţi să programaţi studiul bibic săptămânal la ora la 

care cei mici sunt deja în pat. 
Aranjaţi câteva aspecte esenţiale într-o ordine logică. Prezentaţi 

aceste idei clar şi succint, folosind din când în când ilustraţii şi povestiri 
simple. Dar nu exageraţi. Puneţi întrebări şi fiţi atenţi la privirea lor şi la 
limbajul corpului. Ascultaţi-le răspunsurile şi întăriţi-le pe cele corecte. 
Pentru ca o hotărâre să fie luată, mesajul trebuie să fie clar înţeles. Şi 
este vital ca să se ia câte o decizie după fiecare studiu. Acest lucru face 
ca decizia finală să fie luată mai uşor.

2. Creaţi o atmosferă de încredere, siguranţă şi libertate pentru ascul-
tători, în acelaşi mod în care a procedat şi Isus.

El „le-a câştigat încrederea. Apoi le-a spus: Urmaţi-Mă!”1 Nu fiţi insis-
tenţi. Nu îi bruscaţi. Isus „manifesta cel mai mare tact şi o atenţie pro-
fundă, plină de bunătate. El n-a fost niciodată nepoliticos şi n-a rostit 
niciodată un cuvânt aspru când nu a fost nevoie. Niciodată nu i-a provo-
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cat unui suflet sensibil o durere inutilă.”2 (Acesta este un paragraf foarte 
valoros; ar fi foarte înţelept să îl memoraţi.)

Arătaţi înţelegere pentru cei ce sunt ezitanţi sau mai greoi în ce pri-
veşte înţelegerea şi învăţarea. Ei trebuie să vadă că adevărul prezentat 
este corect şi vital şi să înţeleagă felul în care acesta v-a influenţat şi 
schimbat viaţa. 

Menţineţi un echilibru între preocuparea pentru adevăr şi preocupa-
rea pentru fiecare persoană. Manifestaţi un interes profund pentru pro-
blemele lor personale. Asiguraţi-i că-i veţi ajuta în rezolvarea probleme-
lor care îi împiedică să ia o hotărâre. În ceea cel priveşte pe Isus, oamenii 
se simţeau încrezători şi se decideau pentru Hristos, nu doar pentru ce 
spunea El, ci pentru ce era El. Ei ştiau că El era un prieten care îi iubeşte, 
care le poartă de grijă şi îi înţelege în problemele lor şi îi sprijină. 

Nu doar ceea ce spunem, ci şi felul în care o spunem şi momentul 
când spunem contează foarte mult (Isaia 50:4). „Îndemânarea de a vorbi 
clar şi lămurit, în tonuri pline şi curgătoare, este de mare valoare în orice 
ramură a lucrării.”3

3. Paşii pentru obţinerea deciziilor: 

 ¾ Acceptaţi, fiind de acord şi arătându-le aprobare şi apreciere.

 ¾ Credeţi că sunt căutători sinceri ai adevărului şi a unei vieţi mai 
bune şi că Duhul Sfânt vă poate folosi pentru aceasta.

 ¾ Aveţi încredere că „o vor asculta” (Faptele apostolilor 28:28,31).

4. Patru nivele de luare a deciziilor:

 ¾ Informaţiile cu privire la subiect trebuie să fie clare şi fără obiecţii. 
Ei trebuie să aibă …

 ¾ Convingerea că este corect, dar apoi, ei trebuie să aibă …

 ¾ Dorinţa de a face acea specifică …

 ¾ Acţiune.

Cheia pentru obţinerea deciziei stă în aprinderea focului dorinţei. 
Aceasta nu survine automat. Duhul Sfânt vă va folosi pentru a pune în-
trebări, pentru a vă asigura că informaţiile sunt clare. De exemplu, puteţi 
întreba: „Aţi înţeles ceea ce …?” Obţineţi o decizie la fiecare studiu biblic. 
Acest lucru face ca hotărârile importante să fie luate mai uşor.
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Arătaţi avantajele acţiunilor corecte. Întotdeauna încercaţi să evi-
denţiaţi mai mult binecuvântările oferite de Dumnezeu decât cerinţele. 
Acestea sunt cinci avantaje esenţiale: pace sufletească (Ioan 14:27; Psal-
mii 119:165); Duhul Sfânt (Faptele apostolilor 5:32); fericire reală (Ioan 
13:17; 10:10; Psalmii 84:11); un cămin ceresc (Evrei 11:24-26), iertare şi 
eliberare de păcat (Faptele apostolilor 2:37-39; 22:16).

Atrageţi atenţia asupra consecinţelor unei acţiuni greşite, care sunt 
opusul celor corecte. 

Arătaţi aşteptările avute de Dumnezeul iubirii: „Dorinţa de a-L onora 
pe Dumnezeu ar trebui să fie cea mai puternică motivaţie.”4 Toate ho-
tărârile ar trebui să fie luate ca răspuns dat unui Dumnezeu iubitor, dar 
oamenii sunt mai preocupaţi de autoconservare, bani, dragoste, recu-
noaştere şi de părerile părinţilor, partenerilor, pastorilor etc. De aceea 
este vital ca, ajutaţi de Duhul Sfânt, să Îl transformaţi pe Isus în Persoana 
cea mai importantă şi să îi conduceţi la o relaţie vie, de iubire, cu Isus, 
ca Domn şi Mântuitor, cu mult timp înainte de a le prezenta adevărurile 
care le testează credinţa. Apoi, pe măsură ce îi conduceţi, pas cu pas, 
la ceea ce le cere El să facă, continuaţi să discutaţi şi să alimentaţi acea 
relaţie, ajutându-i să se bazeze pe puterea Sa, pentru ascultare.

Veţi vedea aici cum puteţi folosi acea importantă rugăciune a angaja-
mentului, după prezentarea subiectului mântuirii şi după ce aţi explicat 
şi ilustrat clar noţiunile „răscumpărat” şi „a întinde”.

Faceţi un apel personal direct: „După ce aţi văzut în mod desluşit dra-
gostea nemărginită pe care o are Isus pentru voi, ce a făcut El pentru voi 
şi că acum vă oferă darul fără plată al vieţii veşnice, sunt sigur că aţi vrea 
să-I întindeţi mâna şi să Îl acceptaţi. Aşa este? Ce ar fi să ne plecăm pe 
genunchi pentru rugăciune şi să Îi comunicaţi lui Dumnezeu hotărârea? 
Haideţi să vedem ceea ce aţi vrea să Îi spuneţi şi apoi spuneţi-I lui Dum-
nezeu ce doriţi, în cuvintele propriii. Dacă veţi uita unul din punctele im-
portante, eu voi adăuga un cuvânt sau două pentru a vă reaminti şi apoi 
voi încheia. În regulă?”

Model de rugăciune propus: (punctele-cheie sunt italice). „Iubite 
Tată, sunt un păcătos sortit pieirii. Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis 
pe Isus, care a murit pentru mine, a răscumpărat viaţa veşnică pentru 
mine şi vrea să îmi ofere darul vieţii veşnice. Vreau să întind mâna şi să 
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accept darul Tău. Îmi pare rău pentru păcatele pe care le-am comis. Te 
rog să îmi ierţi toate păcatele. Vreau să îmi întorc spatele faţă de păcat, 
în totalitate. Îl primesc pe Isus în inima mea, ca Mântuitor, şi doresc să fie 
Domn şi Stăpân al vieţii mele. Ajută-mă să trăiesc pentru Hristos, până 
la venirea Sa.”

(Dacă persoana respectivă este prea timidă, poate repeta după dum-
neavoastră.)

Încheiaţi cu o rugăciune de mulţumire. Faceţi-i o primire călduroasă 
în familia lui Dumnezeu. Dăruiţi-i cartea Calea către Hristos şi îndem-
naţi-o să îşi ia angajamentul în fiecare zi, într-o viaţă devoţională zilnică 
stabilită.

5. Strategia ce trebuie folosită în prezentarea adevărurilor care testea-
ză credinţa, după ce Hristos este acceptat ca Domn şi Mântuitor:

Asiguraţi-vă că adevărul este clar şi lipsit de obiecţii. Faceţi acea per-
soană să înţeleagă că acesta este important pentru Isus (Prietenul său 
cel mai bun), care cere ascultare. Bazaţi-vă apelul pe dragostea pentru 
Isus, pe Cuvântul Său şi pe binecuvântările promise de El. Cereţi ca o ac-
ţiune clară, specifică, să fie adusă la îndeplinire imediat, fără întârziere. 
Exprimaţi încredere. Cereţi exprimându-vă speranţa.

Exemplu: Atunci când faceţi apelul pentru ţinerea Sabatului, după ce 
adevărul Bibliei este clar şi, în urma rugăciunilor înălţate, simţiţi că prie-
tenul Ion doreşte să îl respecte, puteţi spune:

 ¾ „Ion, îţi este clar că sâmbăta este ziua Domnului?”
 ¾ „Ţi-ai predat inima lui Isus. Ştiu că Îl iubeşti mai mult decât orice. 

Este adevărat?”
 ¾ „Deoarece Isus îţi spune în Ioan 14:15 «Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 

poruncile Mele», sunt sigur că vrei să păzeşti poruncile Sale, inclu-
siv Sabatul.”

 ¾ „Aşa cum am studiat în Isaia 58:13,14 şi în alte părţi, El doreşte 
să îţi dea binecuvântările Sale, pentru că eşti dispus să faci acest 
lucru.”

 ¾ „Prin urmare, sunt sigur că nu doreşti să mai întârzii în luarea 
acestei decizii. David nu a făcut-o. Ia aminte la ceea ce el a spus 
în Psalmii 119:58-60: „Mă gândesc la căile mele … şi nu preget să 
păzesc poruncile Tale.”
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 ¾ „Deci, pentru că Îl iubeşti pe Isus, El îţi cere să păzeşti Sabatul Său 
şi să primeşti binecuvântările Sale speciale. Ce-ar fi să trec să te 
iau în acest Sabat la ora 9 dimineaţa? (Ar fi excelent dacă a-i des-
chide Sabatul vineri seara, în casa sa).

Pentru ca o hotărâre să fie luată, trebuie să cereţi îndeplinirea unei 
acţiuni specifice. Amintiţi-vă că momentul propice pentru a cere este 
atunci când fructul este în copt. Există convingere bazată pe lucruri pe 
deplin înţelese şi acceptate ca fiind corecte, obiecţiile sunt eliminate, iar 
dorinţa este sporită şi evidentă.

6. Şapte motive pentru a cere o decizie cât mai repede posibil:

 ¾ Adevărul este înţeles mai clar atunci când este încă proaspăt în 
memorie.

 ¾ Satana lucrează pentru a îndepărta cele aflate din mintea acelei 
persoane.5

 ¾ Convingerea poate dispărea complet dacă persoana nu este adu-
să la luarea unei decizii „cât mai curând posibil.”6

 ¾ Decizia luată poate fi îndreptată în altă direcţie sau spre altă bi-
serică.

 ¾ Rudele sau membrii altor biserici pot cauza confuzie cu privire la 
subiectele discutate şi la adevărurile crezute.

 ¾ Interesul pentru aflarea adevărului poate dispărea complet şi cău-
tătorul sincer se poate îndepărta şi mai mult de Hristos.7

 ¾ Apariţia unor situaţii ca: mutarea, boala sau decesul pot purta 
acea persoană dincolo de aria dumneavoastră de lucru, într-un 
timp foarte scurt.

7. Cum să răspundeţi obiecţiilor aduse:

Aveţi aici o modalitate eficientă pentru a răspunde la obiecţiile adu-
se. Folosiţi metoda SSD.

 ¾ Spuneţi „Înţeleg cum vă simţiţi.

 ¾ Mulţi alţii, aflaţi în această situaţie, s-au simţit la fel, 

 ¾ Dar ei au descoperit ...

 ¾ Folosiţi aceasta pentru a ...
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8. Găsiţi o portiţă în acea obiecţie şi transformaţi-o apoi într-o decizie 
favorabilă. Aceştia sunt paşii de urmat:

 ¾ Ascultaţi cu atenţie obiecţia adusă.

 ¾ Asiguraţi-vă că este o obiecţie reală şi nu doar o scuză adusă, în-
trebând dacă acesta este singurul motiv care o/îl împiedică de a 
lua o hotărâre.

 ¾ Întrebaţi „De ce?” Cereţi-le să vă comunice motivul pentru acea 
obiecţie.

 ¾ Arătaţi că înţelegeţi obiecţia reală, repetând cele spuse, folosind 
cuvintele voastre. Parafrazaţi.

 ¾ Obţineţi un angajament, întrebând: „Dacă această obiecţie nu ar 
mai exista, v-aţi decide imediat?”

 ¾ Daţi un răspuns obiecţiei aduse.

 ¾ Obţineţi hotărârea.

9. „Spuneţi-I lui Dumnezeu!”
Pentru a întări decizia luată, rugaţi persoana să înalţe o rugăciune 

de faţă cu dumneavoastră, în care să îi spună lui Dumnezeu ce hotărâre 
a luat. Majoritatea oamenilor care sunt mulţumiţi de decizia luată, vor 
face cu plăcere acest lucru.

10. Începeţi pregătirea.
Începeţi pregătirea acestui potenţial câştigător de suflete, îndemnân-

du-l să îşi conducă, pas cu pas, prietenii, familia, colegii de lucru sau ve-
cinii în acelaşi fel în care aţi procedat voi.

11. Cereţi călăuzirea Duhului Sfânt clipă de clipă.
Perseveraţi în urmărirea acestor instrucţiuni simple şi veţi avea suc-

ces în obţinerea de hotărâri pentru Hristos şi adevărul Său.
Vom trece acum la o dezbatere mai amănunţită.

Nevoia de Duhul Sfânt
Prin cooperarea cu Duhul Sfânt ne este promis un succes extraordinar. 

Mai presus de orice metodologie, avem nevoie de prezenţa Sa continuă, 
înţelepciunea, călăuzirea, autoritatea şi puterea de convingere oferite 



336 Manualul Lucrării Personale

de El. „În ceasul al unsprezecelea, mii de oameni vor vedea şi vor recu-
noaşte adevărul ... Aceste convertiri la adevăr vor fi făcute cu o rapiditate 
care va surprinde biserica şi doar numele lui Dumnezeu va fi proslăvit.”8 
„Ceea ce face ca lucrarea Evangheliei să fie atât de lipsită de putere este 
tocmai absenţa Duhului Sfânt. Lucrătorii pot avea cunoştinţe, talente, 
elocvenţă şi toate aptitudinile naturale sau dobândite, dar fără prezenţa 
Duhului lui Dumnezeu nicio inimă nu va fi impresionată şi niciun păcătos 
nu va fi câştigat pentru Hristos. Pe de altă parte, dacă lucrătorii sunt în 
legătură cu Domnul Hristos şi dacă deţin darurile Duhului Sfânt, chiar şi 
cel mai neînzestrat şi cel mai puţin cunoscător dintre ucenicii Săi va avea 
o putere care va impresiona inimile. Domnul îi va face să fie mijlocul de 
manifestare a celei mai înalte influenţe din univers.”9

Totuşi trebuie să existe un echilibru. A te bizui pe Duhul Sfânt nu ex-
clude eforturile şi metodele omeneşti folosite pentru a ajunge la inima 
unei persoane. „Când puterea divină se va uni cu efortul omenesc, lu-
crarea se va răspândi ca focul în mirişte.”10 „Lucrarea Duhului Sfânt nu 
ne scuteşte de nevoia de a ne pune la lucru facultăţile şi talentele.”11 
„Puterea divină nu este chemată să realizeze ce poate face puterea ome-
nească. Dumnezeu nu Se lipseşte de ajutorul omului. El îl întăreşte, lu-
crând împreună cu acela care foloseşte puterile şi însuşirile date lui de 
Dumnezeu.”12 „Atunci când, în lucrarea noastră pentru Dumnezeu, sunt 
folosite cu putere metodele potrivite, recolta de suflete va fi bogată.”13

Scurtă prezentare a metodelor folosite de Isus
Înainte de a trece la un studiu aprofundat a teoriei şi metodelor, tre-

buie să ne amintim de Isus şi dragostea Sa nemărginită. El a spus: „Te 
iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 
31:3). Nimic nu îl poate atrage pe om la Hristos, ca dragostea Sa. Nimic 
nu are o putere mai mare de atragere a unei persoane la Hristos şi la 
luarea unei hotărâri, decât înţelegerea deplină a faptului că a fost iubită 
atât de mult de Creatorul Său, încât Acesta ar fi părăsit cerul şi adorarea 
adusă de întregul univers şi ar fi venit în această lume a întunericului 
pentru a muri doar pentru acea persoană. 

Isus a spus: „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine 
pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). În momentul în care Îl înălţăm pe Isus, 
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întregul univers este atras spre luarea unei decizii. În obţinerea unor 
decizii, nimic nu este mai important decât dragostea Sa pentru fiecare 
persoană pe care ne străduim să o atragem la El. Partea frumoasă este 
că aceeaşi dragoste este a noastră, dacă o cerem. „Domnul Hristos le va 
dărui solilor Săi aceeaşi iubire plină de dor pe care o are El Însuşi în cău-
tarea celor pierduţi.”14 Tot ceea ce noi trebuie să facem este să o cerem.

Isus este, de asemenea, exemplul nostru în obţinerea de hotărâri. 
Haideţi să ne gândim la relaţia pe care trebuie să o avem cu El, la meto-
dele Lui şi la ce putem învăţa din acestea: 

Isus este Cel care a făcut mintea omului. El înţelege felul în care func-
ţionează aceasta şi cum se poate ajunge la ea. Doar El înţelege cu adevă-
rat modul în care oamenii iau hotărâri. Cuvântul Său poartă în sine cele 
mai eficiente principii pentru luarea hotărârilor. El spune: „Veniţi după 
Mine” (Matei 4:19).

Cum a lucrat Isus cu oamenii? „Mântuitorul Se amesteca printre oa-
meni, ca unul care le dorea binele. El Şi-a arătat simpatia faţă de ei, S-a 
îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi le-a spus: Urmaţi-
Mă!”15 Pentru ceea ce a spus Isus şi pentru cine era El, oamenii au luat 
hotărâri pentru păzirea adevărului. Nu doar cunoştinţele şi faptele i-au 
ajutat să se decidă, ci relaţia personală şi identificarea Acestuia cu ei. El 
le-a câştigat atât inimile, cât şi minţile lor.

Convingerea este rezultatul atât al cunoaşterii (logos), cât şi al sen-
timentelor (ethos) avute faţă de cel ce prezintă datele. Noi trebuie să 
repetăm ce s-a afirmat mai sus: Nu doar ceea ce spunem contează, ci şi 
felul în care o spunem şi momentul în care spunem contează. Trebuie să 
fie cuvântul potrivit, în modul potrivit, la timpul potrivit – un „cuvânt la 
vremea potrivită”. Acest lucru poate fi realizat printr-o comuniune zilnică 
cu Dumnezeul minţii. „Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca 
să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte 
în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte 
ucenici” (Isaia 50:4). Această comuniune zilnică îi permite unei persoa-
ne să rostească adevărul cu dragoste (Efeseni 4:15), adaptând predarea 
pentru a-i da timp să răspundă persoanei care învaţă. Este nevoie de 
oameni iubitori care să prezinte în întregime măreţul adevăr, într-un ritm 
care îi permite celui ce îl află să îl primească şi să îl accepte.
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La origine hotărârilor pentru Hristos se află relaţiile interpersonale 
profunde. Cu cât relaţia este mai profundă şi încrederea în cel care pre-
zintă adevărurile este mai mare, cu atât mai eficient va fi apelul.

Tot ceea ce sunteţi, tot ceea ce spuneţi şi tot ceea ce faceţi va influen-
ţa acceptarea sau refuzarea adevărului.

Folosirea metodelor utilizate de Isus pentru luarea 
deciziilor

A– Acceptare. Isus i-a acceptat pe bărbaţi şi femei, în starea în care i-a 
găsit. El a stabilit o relaţie cu ei şi o legătură de încredere cu mult înainte 
de a încerca schimbarea lor. Aici sunt ingredientele acceptării, cei trei A 
ai relaţiilor sociale.

 ¾ Acordul: Căutaţi chiar şi cele mai mici puncte în care puteţi fi de 
acord. „Fiţi de acord cu oamenii asupra fiecărui punct în care pu-
teţi să faceţi lucrul acesta cu consecvenţă.”16

 ¾ Aprobarea: Când alţii au acuzat-o pe Maria, Isus a lăudat-o (Luca 
7:44-50).

 ¾ Aprecierea: Isus a lăudat sutaşul (Matei 8:10). Isus a căutat un 
motiv de laudă, chiar şi pentru un cărturar (Marcu 12:34).

Arătaţi-le oamenilor că îi acceptaţi aşa cum sunt. Nu vă lăsaţi des-
curajaţi de atitudinile sau acţiunile lor negative. Nu vă arătaţi şocaţi de 
vreun răspuns primit.

Dovediţi-le acceptarea, determinându-i să vorbească despre ei înşişi. 
Concentraţi-vă asupra lor, nu asupra voastră. „Să te laude altul, nu gura 
ta” (Proverbele 27:2). Ascultaţi şi încercaţi să stabiliţi o legătură de uni-
tate. Puneţi întrebări profunde, pătrunzătoare, referitoare la subiectele 
care îi interesează. Acest tip de prietenie va ajuta la construirea unor 
punţi de legătură, pentru ca adevărul să se fixeze în mintea lor şi să fie 
acceptat. 

C – Credinţă. Credeţi că acea persoană doreşte sincer să afle adevărul 
şi să Îl urmeze pe Isus. Credeţi că acea persoană poate fi câştigată. Isus a 
avut succes în lucrarea cu samariteanca, cu sutaşul, cu demonizatul şi cu 
tâlharul de pe cruce, pentru că a crezut că pot fi câştigaţi. El a crezut că, 
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deşi erau prinşi în lupte şi conflicte, doreau ceva mai bun. Ei nu erau fără 
valoare. „El a întrezărit posibilităţi infinite în fiecare făptură omenească. 
I-a văzut pe oameni aşa cum ar putea să fie, transformaţi de harul Său.”17 
El a văzut dorinţele lor interioare şi a crezut că Duhul Sfânt poate lucra 
prin El.

Credinţa că oamenii au inima împietrită, indiferentă şi inaccesibilă, 
tinde să conducă exact la aceasta. Studiile arată existenţa unei legături 
puternice între credinţa pastorului şi cea a membrilor, în potenţialul de 
creştere a bisericii lor, şi între creşterea efectivă a acesteia. Isus a re-
cunoscut potenţialul extraordinar al fiecărei persoane, precum Petru. El 
nu a văzut un pescar cu vorbire aspră, ci un predicator puternic. Isus i-a 
acceptat pe oameni aşa cum erau şi a crezut în ei.

Î – Încredere. Isus a aşteptat cu încrederea ca cei întâlniţi să ia o deci-
zie. Biserica primară a crescut prin adăugare (Faptele apostolilor 2 – 4) şi 
apoi prin multiplicare (Faptele apostolilor 9:31; 21:20), deoarece mem-
brii acesteia erau încrezători că neamurile vor asculta. „O vor asculta” 
(Faptele apostolilor 28:28). Pavel a predicat şi i-a învăţat „cu toată îndrăz-
neala ... cele privitoare la Domnul Isus Hristos” (vers. 31).

Haideţi să recapitulăm metodele: Trebuie să acceptăm bărbaţii şi fe-
meile aşa cum sunt, având o purtare plăcută, arătând aprobare şi expri-
mându-ne aprecierea. Credeţi că sunt deschişi, sinceri, şi că pot fi câşti-
gaţi. Aşteptaţi cu încredere luarea unor decizii veşnice.

Puneţi aceste principii în aplicare şi veţi vedea cum lucrează Dumne-
zeu prin voi pentru a avea succes în lucrarea de conducere a oamenilor 
la luarea de decizii.

Legile minţii
Trebuie să înţelegem legile minţii. „El, care căuta să-i schimbe pe oa-

meni, trebuia ca El Însuşi să-i înţeleagă.”18 „Pentru a conduce sufletele 
la Hristos, este nevoie de cunoaşterea naturii umane şi de studiul minţii 
omeneşti.”19 „Deoarece suntem chemaţi să răspundem nevoilor unor 
persoane care au înclinaţii temperamentale diverse, este necesar să cu-
noaştem bine modalităţile de abordare a minţii omeneşti.”20
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Atitudine versus schimbare de comportament
Cum iau oamenii hotărâri? O schimbare în atitudine nu duce auto-

mat la schimbarea comportamentului. Un mare număr de oameni cred 
că Sabatul este ziua pe care Dumnezeu doreşte ca ei s-o păzească, dar 
păzesc în continuare duminica. Când reuşim să îi convingem pe oamenii 
că Sabatul este ziua care trebuie păzită, am făcut prea puţin pentru adu-
cerea lor la păzirea efectivă a Sabatului.

O decizie este de fapt intenţia de a realiza o anumită acţiune. Cu cât 
acţiunea este mai specifică, cu atât decizia este mai puternică.

Intenţia unei persoane de a participa la biserică următorul Sabat este 
un indicator mai sigur pentru un comportament viitor decât atitudinea 
sa faţă de „adevărul” despre Sabat.

Există trei variabile importante pentru determinarea comportamen-
tului:

 ¾ Ac – Atitudinea faţă de îndeplinirea unei anumite acţiuni, într-o 
situaţie dată.

 ¾ Ad. – Aşteptările celor dragi.21

 ¾ Mc. – Motivaţia pentru a se conforma aşteptărilor altor persoa-
ne.22

Observarea, călăuzită de înţelepciunea primită de la Duhul Sfânt, vă 
poate arăta spre care dintre cele trei variabile de mai sus trebuie să vă în-
dreptaţi puterea de convingere, în lucrul cu fiecare persoană interesată 
în parte. Cei care se ocupă cu studiul minţii spun: cu cât este mai puter-
nică intenţia (punctul 1, de mai sus), cu atât este mai posibil să urmeze 
acţiunea şi mai spun că acţiunea este aproape întotdeauna rezultatul 
unor intenţii puternice. De aceea adevărurile logice şi argumentele pu-
ternice din Scriptură vor consolida cu siguranţă atitudinea cuiva pentru 
îndeplinirea acţiunii. Printre argumentele aduse ar trebui să se nume-
re primirea unor binecuvântări importante pentru acea persoană, de-
oarece atitudinea sa faţă de îndeplinirea acţiunii implică, de asemenea, 
convingerea cu privire la consecinţele împlinirii acesteia. De exemplu, 
persoana gândeşte în felul următor: „Ce binecuvântări voi primi dacă voi 
participa la biserică Sabatul următor? Sunt acestea cu adevărat impor-
tante pentru mine?”



341Capitolul 11  – Hotărâri pentru Hristos şi adevărul Său   

Puţine persoane sunt motivate corespunzător. Ne întoarcem la ceea 
ce ar trebui să motiveze, după cum este menţionat mai sus: „Dorinţa de 
a-L onora pe Dumnezeu ar trebui să fie cea mai puternică motivaţie.”23 
Creştinul care încearcă să convingă trebuie să înţeleagă că sunt puţini cei 
care se află în acest stadiu. Deşi vrem să îi conducem la acest ideal pen-
tru a reuşi să îi mişcăm în acea direcţie, trebuie să începem motivarea lor 
pornind de la valorile pe care aceştia le apreciază. „Mai întâi, trebuie să 
le pătrundă în inimă planul lui Dumnezeu.”24 Şi ni se spune: „Dragostea 
lui Hristos este singura putere care e în stare să înduplece inima şi să 
conducă la ascultare.”25 Totuşi majoritatea persoanelor nu sunt sufici-
ent de interesate de Isus. Fiecare este preocupat din punct de vedere 
emoţional, în mod predominant, de unul sau două dintre următoarele: 
autoconservare, bani, dragoste sau recunoaştere. Haideţi să le facem o 
analiză amănunţită.

Caracteristicile distinctive ale celor patru preocupări:

 ¾ Autoconservare: plăceri personale; mare dragoste pentru mân-
care; preocupare puternică pentru sănătate; iubirea comodităţii 
şi a confortului; teama de moarte, de durere, de rănire sau de ne-
plăceri; sentimente puternice faţă de familie şi religie; o puternică 
iubire a vieţii şi a libertăţii; teama de închisoare.

 ¾ Bani: dorinţa de a fi recompensat, de a avea comori, bogăţii, bani, 
posesiuni materiale, premii şi chilipiruri; îngrijorare profundă faţă 
de pierderea timpului, a energiei etc.; manifestarea unui mare in-
teres pentru proprietate, siguranţa viitoare şi economii.

 ¾ Dragoste: dorinţa după noutate, originalitate şi noi experienţe; 
preocupare pentru a plăcea sexului opus; dorinţa de a se căsători; 
dragostea de aventură şi de schimbare; curiozitate.

 ¾ Recunoaştere: dorinţa de popularitate, reasigurare şi apreciere; 
teama de critică; preocupare exagerată în ce priveşte aparenţele 
şi alegerea prietenilor; eforturi obsesive de a fi mai bun decât alţii; 
preocupare aproape totală pentru nume, mândrie, influenţă, pre-
stigiu, laudă şi faimă; o dorinţă puternică de a câştiga şi a excela.
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Depăşirea barierelor preocupării
Pentru a determina pe cineva să asculte, trebuie să depăşim bariera 

preocupărilor sale, folosind apelul emoţional adecvat. Cum putem face 
acest lucru?

Putem asculta cu atenţie şi observa acţiunile unei persoane, pentru 
a înţelege motivele sale. „Din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:45).

Printr-o observare atentă, vă puteţi da seama care două preocupări 
principale dintre cele patru sunt în zona sa de interes. Apoi faceţi apel, 
folosind acea zonă.

Amintiţi-vă că toate se află în noi toţi, dar doar una sau două pot fi 
cheia către inima unei persoane. „Toţi avem nevoie să studiem manie-
rele şi caracterul ca să putem şti cum să tratăm în mod corect diferite 
suflete, să putem folosi cele mai bune stăruinţe, să le ajutăm ...”26

Studiaţi cele patru preocupări până când o să fiţi capabili să încadraţi 
oamenii automat în una dintre acestea. Apelul se poate baza apoi pe una 
dintre următoarele sugestii generale:

 ¾ Autoconservare: Biblia promite viaţa veşnică, sănătate, plăcere, 
fericire, pace şi iubire.

 ¾ Bani: Biblia promite bogăţii, prosperitate, succes financiar, şi co-
mori în ceruri. În cer vom fi mai bogaţi decât a fost vreodată vreun 
om de pe acest pământ.

 ¾ Dragoste: Biblia promite o dragoste neschimbătoare, o viaţă nouă 
şi experienţe noi.

 ¾ Recunoaştere: Biblia promite onoruri, succes, superioritate, curaj, 
aprobarea dată de Dumnezeul universului, posibilitatea de a sta 
cu Dumnezeu pe scaunul Său de domnie (Apocalipsa 3:21) şi de a 
străluci ca stelele pentru veşnicie (Daniel 12:3).

Aplicaţi Cuvântul la interesele persoanei. Acesta este modul în care 
a procedat Isus. Atunci când a întâlnit o femeie al cărei interes principal 
era dragostea şi al cărei apel emoţional secundar era autoconservarea, 
El a procedat în felul următor: „În timp ce îi vorbea despre apa vie, feme-
ia privea la El cu atenţie, dar şi cu uimire. El îi trezise interesul şi dorinţa 
după darul de care vorbea.”27 Isus a făcut apel la curiozitatea (dragostea) 
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ei şi i-a oferit viaţa veşnică (autoconservare). El a trecut dincolo de preo-
cuparea ei şi i-a intrat în suflet imediat.

O doamnă căreia tocmai îi fusese prezentat adevărul despre Sabat, 
a afirmat că s-ar simţi foarte ciudat dacă ar merge la biserică sâmbăta. 
Această afirmaţie i-a arătat îndrumătorului dorinţa ei după „recunoaşte-
re” şi i-a oferit cheia către inima acesteia. I-a făcut un apel imediat, folo-
sind apelul emoţional adecvat „recunoaşterii”. I-a spus cu amabilitate că 
oamenilor importanţi nu le pasă de ce gândesc ceilalţi, ci de ce gândeşte 
Dumnezeu. A arătat că era un om important, participând la serviciile ce 
au avut loc în Sabatul ce a urmat. Amintiţi-vă că „mai întâi, trebuie să 
pătrundă la inimă planul lui Dumnezeu”.28

Dacă vă veţi baza apelul pe preocuparea de interes avută de persoa-
na pe care o instruiţi, veţi avea succes în ajungerea la inima sa şi în obţi-
nerea deciziilor.

Înapoi la cea de-a doua şi cea de-a treia variabilă
Ad. – Aşteptările celor dragi. Mc. – Motivaţia pentru a se conforma 
aşteptărilor altor persoane.

De obicei, tindem să credem că o prezentare foarte logică va duce la 
cel mai bun rezultat. Dar comportamentul este influenţat mai mult de 
emoţii decât de logică.

Cheia motivaţiei se află în a-L face pe Isus cea mai importantă fiinţă 
dintre „cei dragi”, astfel încât persoana, ca răspuns la iubirea lui Isus, să 
dorească să Îi afle „aşteptările” pentru a se „conforma” mai presus de 
dorinţele tuturor celorlalţi.

Acesta este motivul pentru care trebuie să prezentăm mai întâi fru-
museţea lui Isus. Înainte de a prezenta aşteptările lui Isus referitoare la 
comportament, conduceţi persoana la acceptarea lui Isus ca Domn şi 
Mântuitor, după cum am arătat mai sus. Mlădiţa nu poate aduce rod, 
fără a avea o legătură intimă cu Viţa (Ioan 15). Deci este inutil şi fără rost 
să încercaţi să convingeţi persoana să se supună înainte ca aceasta să fie 
pregătită prin stabilirea unei legături strânse cu Viţa. Pe de altă parte, 
când această legătură este stabilită şi cultivată, va exista o mare putere 
disponibilă pentru a produce roadele ascultării (Filipeni 4:13,19). „Nu ar 
trebui să consideraţi că este datoria voastră să prezentaţi argumentele 
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cu privire la subiectul Sabatului îndată ce îi cunoaşteţi pe oameni. Dacă 
persoanele respective menţionează subiectul, spuneţi-le că nu aceasta 
este preocuparea care se află în atenţia voastră acum. Totuşi, după ce îi 
vor supune lui Dumnezeu inima, mintea şi voinţa lor, ele vor fi pregătite 
să evalueze cu bunăvoinţă dovezile cu privire la aceste adevăruri solem-
ne şi cruciale.”29 Aceasta ne conduce la unul dintre cele mai importante 
aspecte: 

Cei dragi şi neînţelegerile
În minte apar neînţelegeri şi tensiuni atunci când o persoană încear-

că să stabilească o relaţie de compatibilitate între idei noi şi convingeri 
existente şi să le integreze în acest sistem (cunoscut sub numele de 
compatibilitate cognitivă). De aceea tendinţa este de a se opune schim-
bării. O tensiune şi mai mare se produce atunci când se intenţionează 
schimbarea stilului de viaţă, ca urmare a cunoaşterii adevărului despre 
Sabat. Dar dacă acea persoană şi-a predat în totalitate viaţa lui Isus şi 
conştientizează legătura strânsă dintre păzirea Sabatului şi manifestarea 
iubirii pentru Isus (pentru că este important pentru Isus şi relaţia sa cu 
El), atunci această persoană va experimenta o tensiune şi mai mare dacă 
se va opune adevărului despre Sabat. Aşadar, pentru a minimaliza ten-
siunea apărută, i-ar fi mai uşor să accepte Sabatul decât să Îl respingă.

Există trei etape în compatibilitatea cognitivă:

 ¾ Dezvoltaţi în inima persoanei cu care studiaţi o iubire profundă 
pentru Isus.

 ¾ Prezentaţi fiecare adevăr care probează credinţa, ca un element 
de mare importanţă pentru Isus. Accentuaţi „aşteptările” avute 
de Isus. El aşteaptă o acceptare a adevărului şi acţiune.

 ¾ Arătaţi-i că a se opune adevărului nu înseamnă respingerea unei 
doctrine, ci respingerea Celui care este, de fapt, Autorul adevă-
rului – Isus. Este cu totul diferit pentru o persoană să respingă 
Sabatul, ca doctrină, decât să Îl respingă pe Isus, ca Mântuitor şi 
Creator al său.
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O formulă puternică în trei paşi:
 ¾ Ajutaţi acea persoană să Îl iubească profund pe Isus.

 ¾ Prezentaţi fiecare adevăr care probează credinţa, ca un element 
de mare importanţă pentru Isus şi subliniaţi faptul că El aşteap-
tă ca el/ea să accepte adevărul prezentat şi să acţioneze conform 
acestuia.

 ¾ Oferiţi-i posibilitatea să îşi exprime acceptarea adevărului prin 
cuvânt şi faptă. Exemplu: „Pentru că îl iubiţi pe Isus şi pentru că 
Sabatul este foarte important pentru El, (oferiţi-i acum o acţiune 
specifică definită) sunteţi de acord să vin să vă iau cu mine la bise-
rică Sabatul acesta?”

O mică atenţionare: De obicei, nu este indicat să faceţi apelul pentru 
păzirea Sabatului după primul seminar ţinut pe această temă. După cum 
am menţionat şi mai sus, adevărul trebuie să fie clar, lipsit de obiecţii şi 
trebuie să observaţi dovezi ale convingerii şi dorinţei, înainte de a face 
acest îndemn.

Clarificarea celor patru nivele ale luării deciziilor
Deoarece aceste nivele au fost amintite doar tangenţial în partea de 

mai sus, pare oportună expunerea pe larg şi clarificarea lor în această 
secţiune.

 ¾ Informaţii: Adventiştii de ziua a şaptea deţin informaţii excelen-
te şi se pricep să le prezinte înaintea celor interesaţi. Ghidurile 
pentru studii biblice sunt de asemenea organizate logic, pentru a 
putea trece la cea de-a doua etapă. 

 ¾ Convingerea: Rezultă din analizarea logică a datelor pentru a con-
duce la ceea ce pare corect sau este corect.

 ¾ Dorinţa: Este rezultatul înţelegerii sentimentelor avute şi identifi-
carea lucrului pe care cineva doreşte să îl facă.

 ¾ Acţiunea: Este rezultatul creşterii dorinţei, care se bazează pe in-
formaţie şi convingere.

Mulţi dintre cei interesaţi rămân la primul nivel. Ei acceptă şi cred 
informaţiile referitoare la Sabat, sănătate, botez etc., dar nu trec mai 
departe. Cheia spre „acţiune” începe cu un sentiment de convingere că 
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ar trebui să facă ceva, dar convingerea nu este suficientă. Persoana ar 
trebui să simtă dorinţa de a acţiona conform convingerilor sale. Dorinţa 
joacă ultimul rol în realizarea acţiunii. Cheia obţinerii deciziei se află în 
aprinderea flăcării dorinţei. Ea nu apare automat. Motivarea dorinţei a 
fost trecută adesea cu vederea sau considerat un lucru inutil. Doar pen-
tru că informaţiile sunt clare, aceasta nu înseamnă că dorinţa de a acţi-
ona va apărea în mod natural. Cea mai înaltă pricepere în obţinerea de-
ciziilor este capacitatea de a transforma scânteia convingerii şi a dorinţei 
în flacăra acţiunii, prin harul şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

Criterii corecte
Pentru a obţine deciziile corecte trebuie să oferim criterii corecte. 

Oamenii iau întotdeauna decizii pe baza criteriilor pe care şi le-au dez-
voltat de-a lungul vieţii. Când un bărbat spune: „Îmi place acea plăcintă”, 
face acest lucru deoarece aceasta întruneşte toate criteriile necesare, 
dezvoltate în timp de acesta cu privire la satisfacţia pe care i-o oferă o 
„plăcintă bună”. Dacă îl întrebaţi: „Doreşti să păzeşti Sabatul?”, acesta 
va da răspunsul pe baza criteriilor pe care şi le-a dezvoltat, care îi aduc 
satisfacţie de sine, şi va începe să se gândească la ce vor crede pastorul, 
părinţii copiii săi etc. Îşi va pune întrebări de genul: „Ce se va întâmpla 
cu slujba mea?”

Nu ne dorim ca deciziile să se bazeze pe criteriile sale. Noi trebuie 
să oferim criteriile iubirii lui Isus şi să spunem: „Mulţumirea lui Isus este 
suficient de importantă pentru tine, încât să te determine să păzeşti Sa-
batul?” Puteţi să oferiţi şi o sursă de referinţă: „Atunci când vă amintiţi că 
Cel care a murit pentru dumneavoastră a spus: «Dacă mă iubiţi veţi păzi 
poruncile Mele», doriţi să păziţi Sabatul, ca răspuns la iubirea Sa pentru 
dvs. şi ca semn al iubirii pe care o aveţi pentru El?” Folosind Ioan 14:15 ca 
sursă de referinţă, veţi împiedica acea persoană să folosească surse de 
referinţă nebiblice pentru criteriile sale. Decizia pe care doriţi să o ia ar 
trebui să fie bazată pe criterii biblice, nu pe criterii proprii.

Aveţi aici o strategie puternică: Stabiliţi ce aţi vrea să decidă persoa-
na cu care lucraţi. Alegeţi criteriul biblic/sursa de referinţă pe care vreţi 
să îl/o folosească drept bază pentru decizia sa. Exprimaţi-vă îndemnul, 
menţionând mai întâi sursa de referinţă, apoi puneţi întrebarea specifică.
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Exemple:

 ¾ Vreau ca Andrei să decidă să se boteze Sabatul următor. Vreau să 
facă acest lucru, având ca bază Marcu 16:16. Voi face îndemnul, 
folosind aceste cuvinte: „Andrei, tu ai crezut în Isus şi ţi-ai predat 
inima Lui. În Marcu 16:16, Isus a spus: „Cine va crede şi se va bo-
teza va fi mântuit”. Crezi tu ceea ce a spus Isus? Crezi suficient de 
tare încât să fii botezat Sabatul acesta?”

 ¾ Vreau ca Maria să decidă să adopte un stil de viaţă sănătos. Vreau 
să facă acest lucru, pentru că trupul ei este templul lui Dumnezeu. 
Sursa de referinţă este 1 Corinteni 6:19,20. Voi face îndemnul, fo-
losind aceste cuvinte: „Maria, tu ţi-ai predat inima lui Isus. Deoa-
rece Isus îţi spune prin intermediul lui Pavel, în 1 Corinteni 6:19, 
că trupul tău este templul Duhului Sfânt, doreşti tu să trăieşti acea 
viaţă sănătoasă despre care îţi vorbeşte Isus? Doreşti să faci acest 
lucru, începând de acum?” 

Înţelegeţi şi folosiţi structura motivaţiei
Toate emoţiile au o structură şi structura pentru a ne simţi motivaţi 

este aceasta:

 ¾ 1. Conştientizarea lucrului pe care îl doreşti.

 ¾ 2. Să crezi că este posibil să îl obţii curând.

 ¾ 3. Să crezi că lucrul pe care ţi-l doreşti este important pentru tine 
în acest moment.

Aceasta înseamnă că dacă doriţi ca George să se simtă motivat să pă-
zească Sabatul, trebuie să îi arătaţi că păzirea Sabatului îi va oferi ceva ce 
îşi doreşte. Este posibil să obţină acest lucru repede. Ceea ce îşi doreşte 
este suficient de important pentru el de a acţiona şi a-l obţine imediat.

Pentru a face acest lucru, trebuie să fim conştienţi de binecuvântările 
primite prin păzirea Sabatului şi care sunt binecuvântările importante 
pentru el şi/sau să îl convingem de importanţa binecuvântărilor.

În primul rând, arătaţi dovezi ale făgăduinţelor lui Dumnezeu. În al 
doilea rând, spuneţi-i cum Şi-a împlinit Dumnezeu făgăduinţele în viaţa 
dumneavoastră. În al treilea rând, aduceţi o altă persoană care a avut o 
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experienţă asemănătoare cu a lui George, pentru a da mărturie. (Aceas-
tă persoană trebuie să mai fi participat le studii de cel puţin trei ori pen-
tru a stabili o legătură cu George înainte de această întâlnire).

Reasiguraţi-l că Dumnezeu doreşte doar ce este cel mai bine pentru 
el şi că va primi acea bucurie şi acea pace deplină (sau alte binecuvântări 
pe care le doreşte) pe care doar Dumnezeu le poate oferi. Folosiţi texte 
ca: Psalmii 84:11; Ioan 10:10.

În timpul discuţiilor interactive din cadrul studiilor biblice, urmăriţi 
posibilitatea de a clădi pe răspunsurile şi aprobările celor interesaţi. 
Transformaţi aceste cunoştinţe în paşi care să conducă la decizii. Adesea, 
persoana poate spune: „Acest lucru este adevărat. Este corect.” Spre 
exemplu, Ioan poate spune: „Voi aveţi cu adevărat Biblia de partea voas-
tră în păzirea zilei a şaptea.” Aceasta este o ocazie de a răspunde: „Mă 
bucur că ştii adevărul cu privire la ziua care trebuie păzită. Este o mare 
binecuvântare să cunoşti adevărul din Biblie. Mai există încă multe bi-
necuvântări pentru tine nedescoperite. Haideţi să ne îndreptăm atenţia 
spre Luca 11:28. Ni se spune: „Şi El a răspuns: «Ferice mai degrabă de cei 
ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!» Apoi spuneţi: „Observaţi 
că Isus Îşi îndreaptă binecuvântările spre cei ce ascultă Cuvântul Său şi îl 
păzesc. Deci, acum că ştii că ziua a şaptea este ziua lui Hristos, sunt sigur 
că vrei să o păzeşti şi să dublezi binecuvântările. Aşa este?”

„Minimax” este un element motivaţional principal în comportamen-
tul uman. Aceasta înseamnă că persoanele vor acţiona când riscurile 
sunt minime şi beneficiile crescute. Maximizarea beneficiilor veşnice 
ale acţiunilor corecte va produce întotdeauna rezultate mai bune de-
cât concentrarea pe consecinţele negative. În loc de a evidenţia faptul 
că„Hristos vă invită la o renunţare de sine”, accentuaţi: „Hristos doreşte 
să vă ofere binecuvântările Sale.”

Folosiţi texte biblice ca apeluri personale directe

Aici sunt câteva exemple pentru modul în care anumite texte pot fi 
folosite ca apeluri personale directe:

1. Pentru decizia de a deveni creştin: „Aş vrea să vă atrag atenţia asu-
pra a ceea ce vă spune Isus în Apocalipsa 3:20 (citiţi). Isus vrea să intre în 



349Capitolul 11  – Hotărâri pentru Hristos şi adevărul Său   

inima voastră şi să vă transforme viaţa în ceea ce ar fi trebuit să fie – pli-
nă de pacea pe care doar El o poate oferi. Vreţi ca El să facă acest lucru, 
nu-i aşa? Vreţi să-I cerem chiar acum să intre în inima dumneavoastră?”

Texte pentru dorinţa de a-L accepta pe Hristos: Isaia 1:18; Matei 
11:28; Evrei 7:25; Psalmii 34:8; Romani 5:1; Ioan 1:12; 2 Corinteni 5:21.

Texte pentru convingerea de a-L accepta pe Hristos: Faptele apos-
tolilor 16:30,31; Ioan 3:16; Isaia 53:6; Matei 16:26; Ioan 8:24; Faptele 
apostolilor 4:12.

2. Pentru decizia de a păzi Sabatul: În timpul studiului Bibliei stră-
duiţi-vă să determinaţi convingerea şi dorinţa de a păstra Sabatul sfânt.

Texte pentru convingerea de a păzi Sabatul: Exodul 20:8-11; Iacov 
2:10; Luca 6:46; Matei 15:9; Marcu 2:27; 1 Ioan 2:3,4.

Texte pentru dorinţa de a păzi Sabatul: Evrei 5:9; Ioan 15:14; Apo-
calipsa 22:14; Isaia 48:18; 58:13,14; 56:1-6; Ezechiel 20:12; Psalmii 40:8.

Atunci când, după multă rugăciune, simţiţi că există convingerea şi 
dorinţa, puteţi spune: „Când vă gândiţi că Isus Şi-a dat viaţa pentru noi 
pe cruce şi ştiţi că S-ar fi jertfit doar pentru dumneavoastră, nu puteţi de-
cât să Îl iubiţi. Ştiu că Îl iubiţi pe Isus. Aici, în pasajul din Ioan 14:15, Isus 
vă spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” Acum, pentru că aţi 
văzut că una dintre poruncile Sale este să păziţi a şaptea zi a săptămânii, 
sâmbăta, datorită iubirii pe care o aveţi pentru El, veţi începe să o păziţi, 
nu-i aşa?”

Folosiţi aceste texte importante, ori de câte ori este posibil: Ioan 
14:15; Matei 7:21; 15:9; Luca 6:46; 1 Ioan 3:4; Romani 6:16; 10:17; Fili-
peni 4:13,19; Apocalipsa 14:12; 22:14.

Pentru a obţine decizii, folosiţi ilustraţiile, întâmplările 
şi relatările din Biblie

Biblia conţine multe ilustraţii, întâmplări şi relatări care pot să consti-
tuie baza apelurilor puternice şi directe adresate persoanelor interesate, 
ale căror cazuri sau situaţii sunt similare cu cele expuse în Biblie.
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Exemple:

1. Dumnezeu ne deschide calea atunci când păşim în apă. Folosiţi re-
latarea din în Iosua 3 când israeliţii au traversat Iordanul (versetele 13-
16, în special). Folosiţi această relatare în relaţia cu persoana care doreş-
te să înceapă să păzească Sabatul dacă Dumnezeu îi va deschide calea 
în cămin sau la locul de muncă. De asemenea, poate fi folosită pentru a 
încuraja persoana care este aproape gata să dorească să facă acest pas.

2. Pasajul din Luca 6:46-49, care face referire la cei doi constructori 
de case, este un text puternic pe care puteţi să îl folosiţi în relaţia cu cei 
care recunosc că păzirea Sabatului este îndreptăţită, dar nu fac niciun 
pas pentru a-l păzi.

3. Fiul risipitor (Luca 15). Folosiţi această ilustraţie în relaţia cu pă-
cătoşii care cred că au mers prea departe pentru ca Domnul să îi mai 
primească înapoi.

Echilibrul între emoţii şi intelect
Deşi, adesea, oamenii răspund la nivel emoţional, trebuie menţinut 

un echilibru. Trebuie să-i vorbim persoanei ca un întreg – intelect, con-
ştiinţă, emoţii, voinţă etc. Pentru a oferi binecuvântările Sale, Isus vrea şi 
are nevoie de întreaga fiinţă. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea 
ta” (Marcu 12:30). Trebuie să atingem întreaga persoană. Unii predau 
10% din timp şi fac apeluri 90% din timp, dar apelul cel mai puternic ar 
trebui să se adreseze intelectului. Adevărul Cuvântului ar trebui să ocupe 
poziţia cea mai înaltă şi centrală. Pentru a-i conduce pe oameni la ade-
văr, Pavel a discutat, a motivat, a învăţat, a convins şi a vorbit conştiinţei 
fiecăruia (Faptele 9:29; 17:2; 18:4,11; 2 Corinteni 4:2). 

Nu trebuie să confundăm experienţa emoţională cu realitatea spiri-
tuală. Viaţa creştină nu se bazează pe stări de spirit şi emoţii, ci pe încre-
dere şi ascultare. Luna de miere nu este căsătoria în sine, ci doar o parte 
a acesteia. În obţinerea de decizii, trebuie să evităm experienţa descrisă 
în Biblie a seminţei care s-a răspândit cu rapiditate, dar nu a prins ră-
dăcini, prin menţinerea unui echilibru adecvat între apelul emoţional şi 
intelectual.
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„Încercaţi-L pe Dumnezeu o dată” şi „Nu simţiţi că a 
sosit momentul?”

Dacă Joe nu este 100% pregătit să păzească Sabatul, invitaţi-l să vină 
Sabatul acesta. Nu îi creaţi impresia că este pentru totdeauna. Rugaţi-l să 
Îl încerce pe Dumnezeu cel puţin o dată. Concluzionaţi, întrebând: „Este 
un lucru prea greu pentru tine?” Dacă ezită, adăugaţi „Desigur că nu! 
Îl iubeşti pe Domnul şi vrei să-L urmezi.” Afirmaţia este de mare ajutor.

În cazul în care, după multă ascultare şi rugăciune, încă nu sunteţi 
siguri dacă îşi doreşte suficient de mult să răspundă, întrebaţi: „Nu simţi 
că a sosit momentul?” Dacă răspunsul său este „Nu”, acesta spune doar 
că nu a sosit momentul. Acesta nu respinge Sabatul sau alt adevăr pre-
zentat. Trebuie să evităm un răspuns negativ. Poate fi destul de dificil să 
transformi un răspuns negativ într-unul pozitiv.

Cum să faci faţă obiecţiilor
Ar trebui să primim obiecţiile ca şanse de ajutare a celui interesat 

pentru a ajunge în biserică. Pentru a face acest lucru, este nevoie să fa-
cem distincţia între scuze şi obiecţii. Scuza este încercarea de a evita lu-
area unei decizii. Scuzele sunt dovezi ale faptului că persoana interesată 
se află în valea deciziei. Nu aduceţi argumente pentru a încerca să daţi 
răspunsuri scuzelor aduse. Întrebaţi doar: „De ce?”

Jerry a studiat temeinic problema Sabatului cu Jim. Într-o zi, Jim a 
spus: „Eu nu cred că este important pentru un creştin să păzească Saba-
tul”. Jerry l-a întrebat: „De ce?” Jim a răspuns: „Ei bine –ă – ă – ă. Presu-
pun că este important.” Jim nu avea vreo obiecţie reală; el încerca doar 
să îşi găsească o scuză, din cauză că nu era suficient de motivat. După ce 
Jerry i-a arătat binecuvântările ce pot fi primite şi a făcut un apel serios, 
bazat pe iubirea lui Isus şi pe Scriptură, Jim s-a decis.

Puneţi întrebări ca „De ce?” sau „La ce te gândeşti?”, până aflaţi care 
este obiecţia reală. După ce aflaţi obiecţia şi repetaţi ce aţi înţeles dum-
neavoastră că este, întrebaţi dacă aceasta este singura obiecţie. Când 
este ultima şi singura, obţineţi un angajament că, dacă obiecţia ar putea 
fi înlăturată, persoana s-ar decide imediat. Răspunde-ţi obiecţiei şi obţi-
neţi decizia.
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Aveţi aici un exemplu.

Persoana interesată: „Mi-ar fi foarte greu să renunţ la bijuterii. Mi-au 
fost oferite de mama mea pe care o iubesc enorm.”

Instructorul: „Acesta este singurul motiv pentru care nu doriţi să vă 
botezaţi Sabatul următor?” (Conversaţia dintre cei doi continuă.)

„Da, acesta este singurul meu motiv.”

„De ce credeţi că această provocare este aşa de mare?”

„Când oamenii îţi oferă lucruri scumpe, ar trebui să le apreciezi.”

(Instructorul parafrazează): „Simţiţi că devotamentul pentru mama 
dvs. este atât de puternic încât s-ar simţi rănită dacă ar trebui să renun-
ţaţi la bijuteriile pe care vi le-a dăruit cu atâta dragoste? Este adevărat?” 
(Nu le evitaţi problemele.)

„Este corect.”

„Dacă v-aţi putea convinge că aceasta nu este o problemă reală, v-aţi 
decide imediat să fiţi botezată Sabatul acesta, nu-i aşa?”

„Desigur.”

Instructorul (foloseşte metoda SSD): „ Înţeleg cum vă puteţi simţi 
aşa. Multe alte tinere doamne s-au simţit la fel. Dar au aflat că Cel care 
le iubeşte cel mai mult este Isus. Când au realizat cum a renunţat Isus 
la toate bogăţiile nemărginite ale cerului şi a venit jos pe pământ ca să 
moară pentru ele, au vrut să renunţe la bijuteriile lor, ca un sacrificiu al 
voinţei/benevol adus lui Isus. Aceasta este una dintre căile prin care au 
demonstrat acelaşi spirit al lui Isus şi recunoştinţa lor pentru sacrificiul 
Său suprem. Ele au descoperit fericirea şi satisfacţia în simplitatea no-
bilă a renunţării la purtarea de bijuterii pentru împodobirea exterioară 
şi s-au concentrat pe frumuseţea interioară, după cum este descrisă de 
Petru în 1 Petru 3. Sunt sigur că doriţi ca acelaşi lucru să vi se întâmple 
şi dumneavoastră. V-ar plăcea să intraţi în apă alături de un prieten sau 
lucrul acesta nu este aşa de important?”

Ultimul motiv este aproape întotdeauna obiecţia reală şi singura la 
care ar trebui să răspundeţi. Nu daţi răspuns scuzelor. După ce vă asigu-
raţi că informaţia este clară şi liberă de obiecţii şi că există convingere şi 
dorinţă, pregătiţi-vă să mai fiţi refuzaţi de mai multe ori în timpul inter-
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viului iubitor şi plin de tact. Va trebui poate să aşteptaţi o altă oportuni-
tate. Lăsaţi întotdeauna o uşă deschisă pentru o altă ocazie, întrebând: 
„Aţi dori să înalţ o rugăciune şi să Îl întreb pe Dumnezeu ce ar trebui să 
faceţi în această privinţă?”

Opt obiecţii dificile şi răspunsuri scurte şi eficiente (citiţi sau faceţi re-
ferire la textele listate):

1. „Aş vrea să păzesc Sabatul, dar mi se pare că ar trebui să renunţ 
la prea multe lucruri.”

Răspuns: „Nu renunţaţi la nimic atunci când Îl urmaţi pe Isus. Doar fa-
ceţi un schimb (Matei 19:27,29). Observaţi faptul că într-o sută, 10 000% 
este dobândă. Acesta este cel mai avantajos târg pe care îl veţi obţine în 
viaţă.”

2. „Ce se va întâmpla dacă îmi pierd slujba?”

Răspuns: Matei 6:32,33. „Acest pasaj spune că fie veţi primi sâm-
betele libere la locul de muncă, fie Isus vă va oferi un loc de muncă mai 
bun.” (Spuneţi experienţele unor oameni care au avut aceeaşi problemă 
şi s-a rezolvat cu bine. După cum s-a arătat, este mai bine să cereţi celui 
care a avut experienţa, să o împărtăşească).

Lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să răspundă scuzelor. Aici aveţi o si-
tuaţie asemănătoare: Spre sfârşitul celui de-al doilea sau de-al treilea 
studiu cu privire la Sabat, Ted spune: „Pur şi simplu, nu văd cum pot să 
îmi găsesc o nouă slujbă sau să renunţ să mai lucrez sâmbăta şi totuşi să 
am grijă de familia mea?” Răspuns: Nu intraţi în discuţii. Spuneţi doar: 
„Sigur Domnul are un răspuns. Puneţi-vă încrederea în El!” Apoi rugaţi-
vă şi plecaţi.

Săptămâna următoare prezentaţi un studiu mai scurt. După apel, 
spuneţi: „Săptămâna aceasta, în timpul studiului meu zilnic, am citit Ma-
tei (Aveţi grijă să fie adevărat). Câteva versete mi-au atras atenţia. Vreţi 
să citiţi Matei 6:24-32 şi să îmi spuneţi cum înţelegeţi aceste cuvinte ale 
lui Isus?” În timp ce citeşte, probabil, se va opri, va zâmbi şi vă va între-
ba: „Aţi ales acest pasaj pentru mine?” Răspundeţi-i: „Ei bine, în timp ce 
citeam aceste versete m-am gândit la dumneavoastră şi m-am întrebat 
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dacă aţi interpreta aceste versete în acelaşi fel ca mine. Pot să văd din 
reacţia dumneavoastră că da. Problema care se referă la ascultarea de 
Dumnezeu cu privire la Sabat nu este ceva între mine şi dumneavoastră. 
Este între dumneavoastră şi Creator. Şi dacă El are grijă de păsări, credeţi 
că este capabil să facă acelaşi lucru şi în dreptul dumneavoastră? Puneţi-
vă doar credinţa în El! Dumnezeu vă vorbeşte direct prin Cuvântul şi prin 
făgăduinţele Sale.”

3. „Sunt deja salvat şi mă bucur acum de procesul sfinţirii. Nu 
înţeleg de ce trebuie să ţin Sabatul.”

Răspuns: „Vă felicit pentru procesul sfinţirii. Vă mai lipseşte acum un 
singur lucru – semnul. Ezechiel 20:12. Din moment ce vă aflaţi în proce-
sul sfinţirii acum, ce altceva puteţi să faceţi decât să acceptaţi semnul 
sfinţirii lui Dumnezeu în viaţa dumneavoastră?”

4. „Cred că dacă sunt sincer pot fi salvat în orice biserică.”

Răspuns: „Sinceritatea nu este suficientă. Ioan 4:23. Ce altceva do-
reşte Dumnezeu de la dumneavoastră? Apocalipsa 18:4. Deoarece fa-
ceţi parte din poporul lui Dumnezeu, nu puteţi să rămâneţi unde sunteţi 
atunci când El vă cheamă. Poporul lui Dumnezeu răspunde întotdeauna 
chemării Sale. Ioan 10:16,27. Ştiu că şi dumneavoastră Îi veţi răspunde. 
Ce altceva puteţi face?”

5. „De ce nu pot păzi duminica pentru a onora învierea?”

Răspuns: „Isus ne-a oferit deja ceva pentru a onora învierea. Colo-
seni 2:12. Matei 15:9. Nu vreţi să vă închinaţi lui Dumnezeu în zadar, 
nu-i aşa?” Puteţi spune, de asemenea, dar cu mult tact: „Este aşa păcat 
să folosiţi un eveniment aşa de sacru, precum învierea, ca scuză pentru 
încălcarea uneia dintre sfintele porunci pe care Dumnezeu le-a scris pe 
tablele de piatră.”

6. „Familia mea este împotriva ideii de a mă alătura bisericii.”

Răspuns: „Dumnezeu aşteaptă de la dumneavoastră să fiţi un exem-
plu pentru familie în această privinţă. Matei 10:37. Este o chestiune 
ce ţine de decizie, spre cine vă veţi îndrepta loialitatea. Să faceţi lucrul 
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corect este în interesul familiei dumneavoastră. Nu ar fi minunat să vă 
lăsaţi folosit de Dumnezeu pentru a vă conduce familia la păstrarea ade-
vărului biblic? Dumnezeu se bazează pe dumneavoastră.”

7. „Sunt prea mulţi făţarnici în biserică.”

Răspuns: „Unde altundeva vă aşteptaţi să găsiţi făţarnicii, dacă nu 
în biserică? Isus a avut doisprezece ucenici şi unul dintre ei a fost Iuda. 
Ceilalţi ucenici nu L-au părăsit pe Isus din cauza acestuia. De fapt, cu cât 
există mai mulţi făţarnici, cu atât mai mare este nevoia ca persoane ca 
dumneavoastră şi ca mine să trăiască pentru Isus şi să arate lumii cum 
este un urmaş adevărat.”

8. „Ce vor crede prietenii mei?”

Răspuns: Aceasta este una dintre scuzele principale folosite de oa-
meni, deoarece acestora le este teamă că vor pierde respectul şi prie-
tenia, mai ales atunci când nu au deloc sau au prea puţini prieteni din 
cadrul bisericii.

Joe, care se gândea să ia o decizie, a spus: „Ce vor spune băieţii dacă 
voi face acest pas?”

Instructorul: „Care băieţi?”
Joe: „Băieţii de la cămin/internat.”
Instructorul: „Haide să facem o listă cu băieţii care ar fi împotriva do-

rinţei tale de a deveni creştin.” Lista conţinea şase nume, toţi mari alco-
olici şi studenţi slabi.

Instructorul: „Ţi-ar plăcea ca viaţa ta să fie condusă de Dumnezeu sau 
de aceşti şase băieţi, care sunt adesea beţi? Pe cine vrei să onorezi? Pe 
Dumnezeu, sau pe şase persoane care nu înţeleg ceea ce ştii tu din Cu-
vântul lui Dumnezeu?”

Joe a realizat că voia lui Dumnezeu era mult mai importantă, mai ales 
în momentul în care nu a putut să se ascundă în spatele prietenilor lui 
pentru luarea unei decizii.

Confruntarea unor obiecţii specifice cu texte:

1. „Dumnezeu este prea bun pentru a permite ca eu să mă pierd.”
1 Ioan 3:10; 1 Corinteni 6:9,10; Apocalipsa 22:14,15; Matei 25:45,46.
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2. „Nu aş putea suporta ridicolul.”

Marcu 8:38; 2 Timotei 3:12; Luca 6:22,23.

3. „Nu îmi pot învinge păcatul care mă apasă.”

1 Corinteni 10:13; Isaia 41:10; 2 Corinteni 12:9.

4. „Nu pot trăi la nivelul acestor învăţături.”

Ioan1:12. 

5. „Există în viaţa mea un lucru (bijuterii, tutun etc.) la care nu pot 
să renunţ.”

Matei 19:16-22; 6:24; Luca 14:33.

6. „Voi mai aştepta până când voi avea sentimentele potrivite.”

Isaia 48:18; 1 Ioan 2:3; Credinţa, nu sentimentele, Îi este plăcută lui 
Dumnezeu. Evrei 11:6.

7. „Nu, nu chiar acum.”

Proverbele 27:1; 2 Corinteni 6:2; Evrei 3:13; Isaia 55:6; Geneza 6:3.

Propoziţii- cheie
1. Sentimente: „Nu este un lucru sigur să vă bazaţi pe sentimente. 

Bazaţi-vă pe Cuvântul lui Dumnezeu!” 
2. Lucruri mărunte: „Lucrurile mici, de care oamenii încă se mai ţin 

legaţi, sunt adesea exact lucrurile care îi jefuiesc de bucuria adusă de 
predarea totală.”

3. Adevărul: „Singura noastră siguranţă reală este păzirea adevărului. 
Greşelile duc întotdeauna la dezamăgire. În cele din urmă, adevărul va 
triumfa. Veţi dori să staţi în tabăra celor ce au biruit.” „Prin păzirea ade-
vărului, aveţi numai de câştigat şi nimic de pierdut.” „Cel mai bun lucru 
pe care îl puteţi face pentru familia dumneavoastră este să o conduceţi 
pe calea adevărului.” „Rămâne de aflat răspunsul la o singură întrebare: 
Este adevărat? Dacă acesta este adevărul, atunci vă doriţi să faceţi acest 
lucru.”
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4. Nu întârziaţi: „Cu cât întârziaţi mai mult după aflarea adevărului, 
cu atât Diavolul are mai multe şanse de a provoca confuzie.” „Nimeni nu 
vrea să se simtă împins/constrâns la ceva, dar e interesant cum oamenii 
îl vor lăsa pe Diavol să îi îndepărteze de la primirea vieţii veşnice.” „Nu 
lăsaţi datoriile să se acumuleze. În viaţă, aceasta este una din regulile efi-
cienţei.” „Nu aveţi nevoie de mai mult timp, ci aveţi nevoie de mai multă 
dragoste pentru Dumnezeu şi determinare pentru a vă lăsa condus de 
El spre binecuvântările pe care le are pregătite pentru dumneavoastră.”

5. Dumnezeu poartă de grijă: „Dumnezeu v-a purtat de grijă înainte 
ca să Îl ascultaţi. Cu siguranţă nu vă va părăsi atunci când vă veţi decide 
să Îl ascultaţi.”

Semnale ale deciziei
Agenţii de vânzări ştiu că secretul pentru finalizarea vânzării este să 

te concentrezi pe încheierea ei. Observaţi privirea, limbajul trupului şi 
comentariile. Învăţaţi să recunoaşteţi semnalele deciziei, cum ar fi urmă-
toarele: „Mă întreb dacă credinţa mea este suficient de puternică?” „Nu 
ar fi grozav dacă soţul meu ar fi de acord să devin membră a bisericii?” 
„Va trebui să renunţ la fumat?” „Credeţi că mi-aş pierde slujba dacă aş 
cere Sabatul liber?” „Sunt obişnuit/ă să fac cumpărăturile sâmbăta. Ce 
voi face toată ziua?” „Cât timp (sau câte studii biblice trebuie să parcurg) 
înainte de a putea fi botezat/ă?”

Solicitaţi luarea unei decizii în momentul de aur, când aţi clarificat 
răspunsurile date la semnalele deciziilor.

Nu folosiţi forţa
Trebuie să ne facem lucrarea sârguincios, alături de Duhul Sfânt, dar 

să ştim că este lucrarea Sa să convingă şi nu a noastră. Nu încercaţi să-I 
faceţi lucrarea. „Cinstiţi pe toţi oamenii” 1 Petru 2:17. Respectaţi liber-
tatea de alegere a persoanei. Atunci când tânărul bogat a venit plin de 
zel înaintea lui Isus şi s-a îndepărtat cu tristeţe, Isus l-a privit îndepărtân-
du-se, purtând o durere de nedescris în sufletul Său. Dar El nu a alergat 
după el, încercând să-Şi impună voinţa Sa în viaţa acestuia, să Îşi coboare 
standardele sau să mărească tensiunea. Cu toate acestea, trebuie să per-
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severăm şi să nu renunţăm niciodată. Gabriel a perseverat timp de 21 de 
zile (se găseşte scris în Daniel 10).

Înălţaţi-L pe Isus întotdeauna ca măreţul Creator şi biruitor în Marea 
Luptă. Subliniaţi întotdeauna privilegiul minunat pe care îl avem, putând 
să ne decidem pentru această Persoană minunată, care are toată pute-
rea să ne ajute în orice nevoie. Ilustraţi cu putere triumful adevărului şi 
frumuseţile cerului!

Aşteptaţi rezultate importante
„Vor căuta să obţină rezultate din ce în ce mai mari în lucrarea lor. 

Când aceasta va fi experienţa lucrătorilor noştri, roadele se vor vedea. 
Multe suflete vor cunoaşte adevărul.”30 „Atunci când depun eforturi se-
rioase pentru ducerea mai departe a soliei, membrii bisericii vor trăi în 
bucuria Domnului şi vor avea succes. Triumful vine întotdeauna în urma 
sforţărilor hotărâte.”31 

Primii creştini „nu încetau” (Faptele 5:42). Dacă lucraţi cu stăruinţă, 
căutând mereu înţelepciunea şi călăuzirea Duhului Sfânt, cerând de la 
Isus aceeaşi dragoste pe care o are pentru elev şi dacă nu veţi renunţa 
niciodată, veţi avea bucuria de a vedea pe copiii lui Dumnezeu pregătiţi 
şi cuprinşi de emoţii pentru revenirea cât mai curând a lui Isus. Dumne-
zeu doreşte să aveţi un succes enorm în cea mai importantă lucrare din 
univers.

Note
1 Divina vindecare, p. 143.
2 Calea către Hristos, p. 10 (p. 12, în orig.).
3 Evanghelizare, p. 667.
4 Solii pentru tineret, p. 88 (p. 149, în orig.).
5 Evanghelizare, p. 441. 
6 Ibidem, p. 229.
7 Hristos, Lumina lumii, p. 322.
8 Selected Messages, cartea 2, p. 16.
9 Parabolele Domnului Hristos, p. 241 (p. 328, în orig.).
10 Selected Messages, cartea 1, p. 118.
11 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 292 ( p. 361, în orig.).
12 Hristos, Lumina lumii, p. 446 ( p. 535, în orig.).
13 Evanghelizare, p. 441.
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14 Parabolele Domnului Hristos, p. 172 (p. 235, în orig.).
15 Divina vindecare, p. 143.
16 Evangelizare, p. 141.
17 Educaţie, p. 62 ( p. 80, în orig.).
18 Ibidem, p. 60 (p. 78, în orig.).
19 Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 63 (p. 67, în orig.).
20 Minte, Caracter, Personalitate, vol. 2, p. 68 (p. 434, în orig.).
21 În engleză, Eo – Expectations of relevant others.
22 În engleză, Mc – Motivation to comply.
23 Solii pentru tineret, p. 149.
24 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 400.
25 Evangelizare, p. 57.
26 Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 65 (p. 69 în orig.).
27 Hristos, Lumina lumii, p.187.
28 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 400.
29 Evanghelizare, p. 228.
30 Lucrătorii Evangheliei, p. 95.
31 Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 28 (p. 30, în orig.).




