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MULŢUMIRI
Sunt recunscătoare multor oameni al căror efort susţinut,mărturie şi rugăciune a făcut
posibilă publicarea acestei cărţi.
Mai întâi,vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că-mi dă oprtunitatea să-L slujesc în
lucrarea Sa.De asemenea,vreau să-I mulţumesc pentru că mi-a dat o biserică cu o viziune –
INTERNATIONAL CHARISMATIC MISSION (MCI) - precum şi păstorilor care au investit
încredere în soţul meu şi în mine.Doresc să le mulţumesc păstorilor Cesar şi Claudia
Castellanos pentru că mi-au dat oportunitatea să fac lucruri noi pentru Domnul şi pentru
provocările noi.Ei m-au inspirat cu credinţa lor personală şi cu mărturia de a te încrede într-un
Dumnezeu Măreţ,un Dumnezeu capabil să schimbe vieţile,să transforme naţiuni,un Dumnezeu
capabil să transforme imposibilul în realitate.
Vreau să mulţumesc celor de la YOUTH OF MCI pentru încrederea acordată.Şi doresc să
mulţumesc tuturor liderilor din biserica noastră care înţeleg semnificaţia consolidării,dăndu-şi
silinţa pentru a păzi fiecare suflet încredinţat de Dumnezeu în mainile noastre.
Mulţumesc soţului meu preaiubit,care şi-a sacrificat timpul pentru fructificarea acestei
cărţi.Cesar,mulţumesc pentru dragostea ta,pentru sfaturile tale,pentru răbdarea ta,pentru ideile
valoroase şi pentru sprijinul tău necondiţionat.Întotdeuna voi fi recunoscatoare lui Dumnezeu
pentru unitatea noastră.Tu eşti cel mai bun dar pe care mi L-a dăruit Dumnezeu.Împreună vom
face lucruri măreţe pentru Domnul şi vom înălţa numele lui peste naţiuni.
Mulţumesc de asemenea dragilor mei copilaşi,Josue si Alejandro,pentru timpul şi dragostea
oferită.Vă iubesc foarte mult şi ştiu că veţi secera tot ce aţi semănat.
În final,îti multumesc Duhule Sfant,Tu fiind sursa mea de inspiraţie,Tu mi-ai dat gânduri şi
strategii pentru a îndeplini lucrarea pe care mi-ai pus-o in inimă s-o fac.Mulţumesc pentru
încrederea acordată mie,pentru dragostea Ta faţă de mine.Tu eşti cea mai scumpa persoană pe
care am cunoscut-o vreodată.Te iubesc Duhule Sfant, şi dorinţa mea cea mai mare este să
îndeplinesc perfect voia Ta.
INTRODUCERE
Trăim într-un timp al renaşterii spirituale.Dumnezeu atinge inimile bărbaţilor şi femeilor
aşa încât ei ajung să cunoască voia Lui în viaţa lor.Astfel biserica se confruntă cu o adevărată
provocare;îndeplinind Marea Trimitere dată de Domnul Isus in Matei 28:19,20 : „Duceţi-vă şi
faceţi ucenici din toate naţiunile…”.
Una dintre cele mai mari dificultăţi cu care ne confruntăm creşterea la momentul actual în
Biserică este îngrijirea fiecărui suflet care are un legământ cu Hristos.Porunca dată bisericii
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este să facă ucenici şi nu decizii.Nu este vorba să facem o singură lucrare,care se poate face
într-o zi,ci este vorba despre formarea unui stil (mod) de viaţă.
Noi,ca Biserică a lui Isus Hristos trebuie să acceptăm responsabilitatea şi seriozitatea
cerinţei a acestui privilegiu, şi trebuie să privim mai profund consolidarea,descoperind ce este
ea cu adevărat şi ce se cere de la noi.
Trebuie să iubim consolidarea şi să fim pregătiţi să facem munca care va crea o consolidare
reală.Pentru acest scop,este indicat să parcurgeţi acest material.Studiaţi amănunţit fiecare
subiect înainte de a merge mai departe.În acest mod,veţi învăţa cum să prezentaţi materialul şi
să-l folosiţi cu cei proaspăt nascuţi din nou.
În fiecare capitol veţi întâlni exerciţii de verificare pentru studiul dumneavoastră
personal.Aceasta vă va ajuta să obţineţi rezultate excelente în slujirea dumneavoastră.
Sunt sigură că după ce veţi studia acest manual,nu doar veţi dobândi puţin mai multă
cunoaştere,ci veţi face consolidarea un mod de viaţă.Va deveni un obicei să consolidaţi pe toţi
cei care-şi dau viaţa pentru Isus fie la servicii duminicale,fie în adunări de celulă.
În primul capitol veţi învăţa despre ceea ce înseamnă cosolidare,importanţa consolidării în
inima lui Dumnezeu,obiectivele ei,şi ce i se cere celui ce consolidează.
Capitolul următor explică importanţa rugăciunii pentru succesul în consolidare,împreună cu
câteva exemple…
Capitolul trei tratează momentul în care o persoană ia o decizie pentru Hristos.Cele cinci
lecţii despre evanghelizare şi verificarea deciziei.
Capitolul patru tratează despre repartizarea noului credincios.
Capitolul cinci iniţierea în convorbirea telefonică,şi slujirea pastorală prin intermediul unei
convorbiri telefonice (sau slujirea pastorală prin mijloacele telefonice).
În capitolul şase găsim un ghid de slujire în timpul unei vizite la domiciliu al un credincios
proaspăt întors la Hristos.În cele din urmă vom parcurge întrebările cele mai des întâlnite la
proaspeţii convertiţi la Hristos.De asemenea am pregătit câteva predici scurte care pot fi
folosite în timpul vizitei la domiciliu.
Aplicând această invăţătură în practică,veţi observa o creştere in biserica dumneavoastră.
Fie ca Domnul să vă sprijine,precum a sprijinit biserica timpurie,adăugând în fiecare zi la
celula dumneavoastră,slujirea sau biserica pe cei ce sunt măntuiţi.
„…DOMNUL ADĂUGA IN FIECARE ZI LA NUMĂRUL LOR PE CEI CE ERAU
MĂNTUIŢI.”
Fapte 2:47

CUVÂNT ÎNAINTE
La seminariile pe care le-am susţinut peste tot în lume,am observat că păstorii de peste tot
vor să cunoască cum ar putea să închidă uşa din spatele bisericii,uşa pe care mulţi din noii
credincioşi pleacă şi nu se mai întorc niciodată.Una dintre cele mai mari dificultăţi cu care ne
confruntăm în toate campaniile evanghelistice este păstrarea roadei.
Această problemă a devenit un cerc vicios pentru multe biserici.În timp ce sunteţi pe teren
în căutarea unor noi credincioşi,alţii din cei convertiţi s-au şi pierdut prin uşa din spatele
bisericii.Tuturor păatorilor care se confruntă cu problema respectivă,eu le prezint o cheie care
cu succes va închide uşa din spatele bisericii.Această cheie se numeşte consolidare.
Cartea pe care o ţineţi in mână nu este doar o carte.Este unul din secretele creşterii solide şi
susţinute.Cred că lucrarea evangheliştilor este foarte importantă şi vina procentajului scăzut de
oameni care rămân în biserică nu constă în ei.Ei şi-au făcut partea sa de lucru aducând fructul
în biserică.Consolidarea generează implicarea şi credincioşia,deoarece fiecare are un rol de
jucat.
Este clar că unii păstori nu au fost pregătiţi corespunzător cum să echipeze până la
maturitate un nou născut din nou (un nou convertit la Hristos).Fiecare păstor are o dorinţă
profundă să-şi vadă biserica crescând, şi devin frustraţi cănd oamenii din congregaţia lor pleacă
în alte biserici.Apar discuţii cu alţi păstori în loc să se întrebe unde au greşit ei personal.
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Consolidarea este ca un ceas în care fiecare parte este egal importantă.În această carte,fără
îndoială veţi găsi învăţătură care pare a fi foarte simplă, şi atunci apare riscul de a o ignora.Şi
un ceas are părţi care sunt foarte simple,dar fără care ceasul va înceta să funcţioneze.Privind
astfel lucrurile,fiecare subiect din această carte este esenţial pentru succesul în consolidare.
Consolidarea este răspunsul la nevoile actuale ale păstorilor.Dacă citiţi această carte în
perioada de pregătire pentru slujire,sau dacă sunteţi un credincios care doreşte să vadă o
creştere solidă şi continuă în biserica sa, vă sugerez să luaţi o copie a acestei cărţi de la păstorul
dumneavoastră,astfel şi încurajându-l să introducă procesul de consolidare în biserica sa.
Sunt sigur că învăţătura din această carte vă va ajuta să vă dezvoltaţi viziunea personală în
ceea ce priveşte creşterea bisericii pe care o păstoriţi.Veţi descoperi potenţial în fiecare
credincios şi modalitatea lor de implicare în această slujire.
Personal o felicit pe Claudia Fajardo pentru efortul depus în această carte;consolidarea este
un proces eficace pentru fomarea ucenicilor.Da,asta e o realitae.Fiecare pagină a urmat nopţi
nedormite,lacrimi,post şi rugăciune.Îi mulţumesc pentru perseverenţa ei,această carte nu este
doar o binecuvântare pentru biserica noastră,ci de asemenea va fi o binecuvântare şi pentru alte
naţiuni.
Cesar Castellanos
Pastor senior la
International Charismatic mission

CONSOLIDARE
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Una din ultimele porunci pe care o dă Domnul Isus ucenicilor săi înainte de a se înălţa la cer
este ca ei să meargă şi să facă ucenici din toate neamurile.Fiecare credincios trebuie să
înţeleagă ce înseamnă a fi ucenicul Domnului Isus şi responsabilitatea ucenicului în ce priveşte
această poruncă.
A fi ucenicul Domnului şi a avea responsabilitatea de a forma alţi ucenici este o poruncă
adresată fiecărui membru din trupul lui Hristos.Biserica este unicul instrument prin intermediul
căruia se înfăptuieşte lucrarea Domnului Isus aici pe pământ.
Marea Trimitere include două aspecte:duceţi-vă şi faceţi ucenici.
A merge la cei care înca nu-L cunosc pe Isus,la cei care n-au auzit încă mesajul mântuirii
prin crucea lui Hristos ca să poată face o decizie pro sau contra lui Isus.
De aceea „A MERGE”este primul pas pe care caută să-l facă biserica pentru a duce mesajul
Domnului Isus,dar reţineţi,este doar primul pas.Chemarea de a face ucenici implică mult mai
mult.Este ceva mai mult decât predicarea Evangheliei.Ucenicizarea este reafirmarea deciziei
luate anterior de a-L urma pe Isus.O decizie care va da naştere unei schimbări veritabile in viaţa
credinciosului,astfel încât el va deveni un vas de cinste in viaţa Trupului lui Isus Hristos.Cel
născut din nou ar trebui să se gândească cum ar trebui să-şi trăiască noua viaţă ca să devină un
martor adevărat a lui Isus.
„DUCEŢI-VĂ ŞI FACEŢI UCENICI DIN
TOATE NEAMURILE…”

Matei 28:20
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.” „…ŞI ÎNVĂŢAŢII SĂ PĂZEASCĂ TOT CE
V-AM PORUNCIT.ŞI IATĂ CĂ EU SUNT CU
VOI ÎN TOATE ZILELE,PÂNĂ LA SFÂRŞITUL
VEACULUI

Matei 28:20

CE ESTE CONSOLIDAREA?
Consolidarea poate fi definită ca: „Grija şi atenţia acordată noilor credincioşi cu scopul de a
reproduce în ei caracterul lui Hristos.”.Procedând astfel,ne asigurăm că ei vor îndeplini voia lui
Dumnezeu în viaţa lor aducâna roadă,”roadă care rămâne-n veac.”(Ioan 15:16).
Această roadă trebuie să fie suficient de evidentă în noua lor viaţă astfel ca să poată
reproduce roadă în viaţa altora.
Apostolul Pavel prin slujirea sa ne oferă un exemplu în ceea ce priveşte îngrijirea
sufletelor.El a relizat lucruri măreţe pentru Dumnezeu şi a dezvoltat o mare slujire.Secretul
succesului său a fost grija deosebită şi dragostea sa mare pentru copiii lui Dumnezeu.Şi tupoţi
fi la fel de eficient pentru împărăţia lui Dumnezeu ca şi Pavel,dar reţine,el şi-a dedicat în
întregime viaţa pentru a infăţişa ucenicii săi desăvârşiţi în Hristos Isus.

OBIECTIVELE CONSOLIDĂRII:
- grija pentru fiecare nou

-

credincios în parte,conştientizând
valoarea lor în ochii lui Dumnezeu şi asigurarea în cele
din urmă că ei vor aduce continuu roadă pentru împărăţia
lui Dumnezeu.
Reprducerea în ei caracterul lui Isus.
Păzirea în biserică a fiecărui nou credincios pe care ni L-a
incredinţat Dumnezeu în măinile noastre.
Formarea calităţilor necesare în fiecare credincios ca şi ei
la rândul lor să formeze alţi ucenici.
TREBUIE SĂ NE ÎNGRIJIM
CORESPUNZATOR DE OAMENI SĂ-I
APRECIEM LA FEL DE MULT CA ŞI
DUMNEZEU.

Un exemplu demn de urmat găsim în COLOSENI 1:28,29.
„PE EL ÎL PROPOVĂDUIM NOI,ŞI SFĂTUIM PE ORICE OM,ŞI ÎNVĂŢĂM PE ORICE
OM,DESĂVÂRŞIT ÎN HRISTOS ISUS.IATĂ LA CE LUCREZ EU,ŞI MĂ LUPT DUPĂ
LUCRAREA PUTEREI LUI,CARE LUCREAZĂ CU TĂRIE ÎN MINE.”
Cuvintele „MĂ LUPT” menţionează de a depune orice efort,iar primele cuvinte din versetul
29 „Iată la ce lucrez eu” reflectă o muncă minuţioasă pe care o depunea Pavel.

CONSOLIDAREA NECESITĂ MUNCĂ MINUŢIOASĂ…
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Trebuie să muncim sârguincios în procesul de consolidare.Când suntem motivaţi de dragoste
şi adâncă dorinţă de a împlini voia lui Dumnezeu în viaţa noastră,de a îngriji cu dragoste
sufletele încredinţate nouă de El,vom experimenta o mare satisfacţie.

RECAPITULARE
CONSOLIDAREA: UN PROCES EFICACE
OBIECTIV
A demonstra că consolidarea este un proces eficace care produce rezultate excelente.
Putem observa grija şi pastoraţia lui Isus pentru ucenicii Săi,acceptarea şi dragostea Lui
nemăginită pentru ei din momentul chemării lor până-n momentul în care i-a lăsat ca stâlpi ai
Bisericii
Sale.
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1.CHEMAREA
1.1 Conform Marcu 1:16-19,ce lucrau Andrei şi Simon?

1.2 Cine i-a abordat lângă Marea Galileii?

1.3 Cine caută pe cine?

Aceasta a implicat ca Isus să-şi părăseacă ţinutul Său,şi să meargă în acele locuri,unde-i
putea găsi pe cei ce I-a chemat.
1.4 La ce i-a chemat El?

1.5 Cine s-a decis să urmeze pe cine?

2.RUGĂCIUNEA
În slujirea Sa ca preot,Isus a cunoscut privilegiul şi responsabilitatea rugăciunii înaintea lui
Dumnezeu Tatăl pentru echipa Sa,precum şi pentru noii credincioşi câştigaţi de ei.
Citiţi Ioan 17:20 şi răspunde-ţi la urmatoarele întrebări:
2.1 Pentru cine s-a rugat Isus?
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2.2 Prin ce cale vor veni ei la credinţă?

2.3 Conform Ioan 17:15,ce L-a rugat Isus pe Tatăl să facă pentru ucenicii Săi?

3.VIZITA
În Marcu 1:29-31Îl găsim pe Isus petrecând timp cu Petru:
3.1 Unde sunt ei de fapt?

3.2 Ce-a făcut Isus în casa lui Petru?
Petru şi familia sa au fost puternic influenţaţi de ceea ce a făcut Isus,deoarece El le-a împlinit
nevoia şi a manifextat un interes personal pentru ei.

4.INVĂŢĂTURA
Peste tot în cele patru Evanghelii vom observa că Isus permanent Îi învăţa pe ucenicii
Săi.Nu erau lecţii pur teoretice ,ci El petrecea timp cu ei arătându-le cum ar trebui să-şi trăiască
noua viaţă.
4.1 Conform Matei 13:10-12 de ce credeţi că Isus considera de o importanţă vitală să explice
corespunzător ucenicilor Săi lucrurile cu privire la împărăţia lui Dumnezeu şi să facă un efort
ca să se asigure că ei au înţeles ceea ce îi învăţa?

5.TRIMITEREA
De unde ştim că cei trei ani pe care I-a petrecut Isus cu ucenicii Săi învăţându-i,au fost
productivi?Răspunsul este dat prin faptul că Isus şi-a trimis ucenicii să facă exact ceea ce au
văzut făcându-L pe El în timpul slujirii Sale.
5.1 Conform Marcu 6:7-13,cum I-a trimis Isus?

5.2 Ce au luat cu ei?

5.3 Ce au propovăduit ei?
9
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5.4 Cum credeţi,Isus I-a sprijinit în această misiune?

Putem conclude din cele scrise că Isus Hristos ne-a dat cel mai bun exemplu cum să
consolidăm ucenicii.Rezultatele Lui sunt clare pentru toţi,deoarece şi astăzi au un inpact
puternic asupra noastră.
„DIMINEAŢA,SAMĂNĂ-ŢI SĂMÂNŢA,ŞI PÂNĂ SEARA NU LĂSA MÂNA SĂ ŢI SE
ODIHNEASCĂ,FIINDCĂ NU ŞTII CE VA IZBUTI,ACEASTA SAU ACEEA,SAU DACĂ
AMÂNDOUĂ SUNT DEOPOTRIVĂ DE BUNE.”
ECLESIASTUL 11:6
„VENIŢI DUPĂ MINE,ŞI VĂ VOI FACE PESCARI DE OAMENI.”
MATEI 4:19

PRINCIPIILE CONSOLIDĂRII
Când Isus şi-a chemat primii săi ucenici,El le-a spus că-i va face pescari de oameni.
Una dintre cele mai răspândite metode de pescuit în Marea Galileii este pescuitul în echipă
cu două bărci.Fiecare stă în barca sa şi într-o armonie perfectă mânuiesc plasa.Când pescuitul
este mare unul dintre ei îşi întoarce barca şi se apropie de partenerul său.În acel moment ei
lucrează împreună trăgând funia şi aruncând pietre în peştii ce vor să le scape din plasă.Când se
apropie de mal,ei vâslesc de-a lungul lui,trăgând plasa plină de peşti după ei.Odată ajunşi pe
mal,peştii sunt aleşi după soiul lor.
Această metodă de pescuit ne demonstrează adevărata valoare a efortului realizat în
echipă.În timp ce unii vâslesc,alţii trag plasa cu toată forţa.Iar în acelaşi timp,alţi coechipieri
aruncă pietre în aşa fel că nici un peşte nu le scapă din plasă.Fiecare îşi face treaba sa pentru a
realiza obiectivul comun!
Păzirea sufletelor nu este doar munca păstorului,ci fiecăruia în parte din Biserică.Succesul nu
depinde doar de o persoană,ci de întreaga echipă
SUCCESUL NU DEPINDE DOAR
DE O PERSOANĂ,CI DE
ÎNTREAGA ECHIPĂ.
Acum să privim ce principii de consolidare ne oferă biblia,principii care au produs rezultate
excelente în perioada apostolilor.
Fapte 2 ne arată mesajul de mântuire prin Hristos a lui Petru şi rodul lui şi rodul lui de
aproape trei mii de oameni.În continuare putem observa paşii întreprinşi de apostoli pentru a
păstra acest rod.Aplicarea acestor paşi în munca noastră de echipă ne va ajuta în procesul de
consolidare să obţinem astăzi aceleaşi rezultate.
1.VERIFICAREA MÂNTUIRII
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Conform Fapte 2:41 cei care au auzit Cuvântul şi l-au primit s-au botezat.În acea perioadă
era firesc că mântuirea veritabilă să fie testată prin mărturia şi pocăinţa de păcate,şi prin dorinţa
de a intra în apa botezului.
2. ÎNVĂŢĂTURA APOSTOLILOR
În Fapte 2:42 vedem cum apostolii stăruiau în a-i învăţa pe noii convertiţi.ÎN FIECARE ZI ei
se adunau împreună la templu şi CONTINUU şi CONSISTENT învăţau despre Isus.
Astfel,Scriptura se mărturiseşte că ei au devenit atât de influenţi încât se bucurau de favoarea
celor din jur.Aceasta ne relevă faptul că ei aplicau în viaţa de zi cu zi tot ce învăţau.
3.LEGĂTURA FRĂŢEASCĂ
(Fapte 2:46,47)
Versetul 42 ne spune:”Ei stăruiau în învăţătura apostolilor,în legătura frăţească,…”.Prin
natura noastră noi suntem fiinţe sociale şi avem nevoie unul de celălalt pentru a creşte şi a ne
dezvolta.Suntem chemaţi să creăm o ambianţă benefică în care noii credincioşi îşi vor găsi
locul ca membru din familia lui Dumnezeu.
4.SFINŢENIA
„Ei stăruiau…în frângerea pâinii…”
Fapte 2:42
„Căci cine mănâncă şi bea,îşi mănâncă şi bea osânda lui
însuşi,dacă nu deosebeşte trupul Domnului.”
1 Corinteni 11:29
Cea mai importantă cerinţă pentru a participa la cina Domnului este sfinţenia.Când apostolii
administrau cina Domnului,ei accentuau nevoia pentru toţi credincioşii să se păzească de păcat
şi să trăiască în curăţie în aşa fel ca să nu înfrunte judecata şi moartea.Astăzi noii credincioşi
trebuie învăţaţi şi încurajaţi să trăiască în sfinţenie.
5.RUGĂCIUNEA
„Ei stăruiau…în rugăciuni.”
Fapte 2 :42
Ucenicii au fost oameni ai rugăciunii şi au aplicat această învăţătură şi în viaţa noilor
credincioşi.Noi ar trebui să înţelegem cum rugăciunea mişcă mâna lui Dumnezeu;eliberează
puterea lui şi revarsă ungerea peste noi ca să vedem rezultatele.
1.VERIFICAREA MÂNTUIRII
Ea trebuie făcută într-un mod în care noul credincios reafirmă decizia luată odată şi învinge
ideile preconcepute pe care le poate avea.
2.ÎNVĂŢĂTURA
A-i învăţa pe noii credincioşi noul mod de viaţă.
3.LEGĂTURA FRĂŢEASCĂ
A promova unitatea creştină în familia lui Dumnezeu.
4.SFINŢENIA
Consacrarea prin participarea la Cina Domnului.
5.RUGĂCIUNEA
- eliberează puterea lui Dumnezeu
- revarsă ungerea lui Dumnezeu
- produce rezultate
Făcând aceste lucruri vom constata că la fel ca în perioada apostolilor: DOMNUL VA
ADĂUGA ÎN FIECARE ZI LA NUMĂRUL NOSTRU PE CEI MÂNTUIŢI.
ÎN CONCLUZIE: principiile aplicate de biserica primară în procesul de consolidare a noilor
credincioşi sunt:
1. VERIFICAREA MÂNTUIRII
2. ÎNVĂŢĂTURA APOSTOLILOR
11
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3. LEGĂTURA FRĂŢEASCĂ
4. SFINŢENIA
5. RUGĂCIUNEA
Întrebarea este,dacă aceste principii pot funcţiona astăzi?Răspunsul poate fi găsit în Fapte
2:47: „…Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”.Aceste cuvinte
demonstrează că era o creştere continuă.Dacă vom aplica aceleaşi principii,vom obţine cu
siguranţă aceleaşi rezultate ca şi biserica primară şi Domnul va adăuga în fiecare zi la numărul
nostru pe cei ce vor fi mântuiţi.

RECAPITULARE
PRINCIPIILE CONSOLIDĂRII
OBIECTIV
A aplica principiile folosite de biserica primară în viaţa noilor credincioşi.
1.VERIFICAREA MÂNTUIRII
Are drept scop ca noul credincios să rămână cu Isus şi să persevereze în umblarea lui cu
Hristos.
1.1 Conform Fapte 2:38 ce era necesar să ştie omul pentru iertarea păcatelor?

1.2 Cum îi faci pe oameni conştienţi de necesitatea de a primi iertarea păcatelor?

2.ÎNVĂŢĂTURA APSTOLILOR PENTRU NOII CREDINCIOŞI
Formarea caracterului lui Hristos în viaţa noilor convertiţi necesită continuitate şi
perseverenţă.
2.1 Conform Fapte 2:46 în ce stăruiau noii credincioşi?

2.2 Citiţi Evrei 13:17 şi explicaţi motivele pentru care trebuie să frecventăm adunarea?

2.3 Pe baza experienţei personale ce i-ai învăţa pe noii credincioşi în ceea ce priveşte
importanţa şi beneficiile frecventării bisericii sau a celulei?

12
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3.LEGĂTURA FRĂŢEASCĂ
Apostolii au fost foarte conştienţi de importanţa de a dezvolta spiritul unităţii dintre noii
credincioşi,fără a lua în calcul vârsta lor de credinţă.
3.1 Din Fapte 2:44 completaţi propoziţia de mai jos:
cei ce credeau
şi aveau toate de obşte

3.2 Care este înţelesul la Proverbe 18:24 şi ce învăţătură ne poate oferi în procesul nostru de
consolidare?

3.3 În Fapte 2:46,în ce loc şi pentru ce se adunau laolaltă noii credincioşi?

4.SFINŢENIA
Biserica primară punea accent puternic pe sfinţenie şi doar cei curaţi înaintea lui Dumnezeu
erau invitaţi să participe la Cina Domnului.Unul din rezultatele sfinţeniei era faptul că oamenii
din afară vedeau purtarea lor.
4.1 Citiţi Fapte 2:46,47 şi explicaţi semnificaţia cuvintelor „…şi erau plăcuţi înaintea
întregului norod.”.

4.2 Citiţi 1 Timotei 3:7.Cum trebuia să se comporte un credincios faţă de cei din afară şi de
ce?

4.3 Credeţi că există vreo conexizune între a fi plăcuţi înaintea oamenilor şi a avea o bună
mărturie din partea lor?

De ce?

13
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GATA PENTRU CONSOLIDARE
Un paraşutist înainte de salt îşi pliază paraşuta cu maximă atenţie,urmărind fiecare detaliu cu
scopul de a evita orice accident ce-i poate pericuta viaţa în timpul saltului.
În acelaşi mod,fiecare dintre noi care vrea să promoveze cu succes consolidarea ar trebui să
se instruiască pe sine însuşi în conformitate cu cele mai înalte exigenţe.Este o necesitate să ne
angajăm total şi când noi ne facem partea noastră,Dumnezeu nu întârzie să-şi facă partea Sa. Ba
chiar,El va face nespus mai mult decât i-am cerut sau ne-am gândit.
(Efeseni 5:20)
PREGĂTIREA SE BAZEAZĂ PE:
1.SFINŢENIE
Oricine aspiră să fie folosit de Dumnezeu trebuie să trăiască în sfinţenie.Dumnezeu nu
amestecă sfinţenia cu necurăţia.El niciodată nu-şi va revărsa prezenţa (ungerea) Sa într-un vas
murdar.
Sfinţenia nu este ceva alternativ,ci este o cake prin care prezenţa lui Dumnezeu ne va însoţi
tot restul vieţii noastre.
Osea 10:12
„SĂMĂNAŢI POTRIVIT CU NEPRIHĂNIREA ŞI VEŢI SECERA POTRIVIT CU
ÎNDURAREA.DEŞTELENIŢI-VĂ UN OGOR NOU!ESTE VREMEA SĂ CĂUTAŢI PE
DOMNUL,CA SĂ VINĂ ŞI SĂ VĂ PLOAIE MÂNTUIRE.”
Pe un ogor lăsat în paragină cresc spini şi buruiene.Ca acest ogor să fie semănat din nou,el
trebuie mai întâi deştelenit.
Reţineţi,unicul lucru ce depărtează autoritatea şi sprijinul lui Dumnezeu din viaţa ta,este
păcatul ascuns şi nemărturisit.Dacă te confrunţi cu o astfel de situaţie în viaţa ta,atunci nu
încerca să le justifici sau să dai vina pe altcineva,ci mai degrabă vino înaintea lui Dumnezeu şi
pune-ţi viaţa în orânduială.
2.MILĂ
Dragostea a fost cheia lui Isus către succes.El şi-a arătat dragostea prin faptul că Şi-a părăsit
gloria cerească ca să fie asemenea nouă,mergând la cei nevoiaşi,împârtăşind cu ei necazul şi
problemele,astfel identificându-se cu ei..Prioritatea Lui a fost să împlinească nevoile celor ce
veneau la El.
3. CUNOAŞTEREA CUVÂNTULUI
Toţi oamenii prin care a lucrat Dumnezeu de-a lungul istoriei,au dat prioritate în viaţa lor
Cuvântul lui Dumnezeu.Veţi găsi în cuvântul lui Dumnezeu toată înţelepciunea şi creşterea
spirituală.De aceea trebuie să rămânem complet dependenţi de cuvântul lui Dumnezeu.Dar prin
Cuvânt putem da răspuns celor ce caută un sfat şi ajutor.Marele predicator Spurgeon după ce a
citit biblia de peste 100 de ori a afirmat: „Citind Biblia ultima dată,am găsit-o mult mai
frumoasă decât prima dată.”
Reţineţi,întotdeauna răspundeţi la întrebările noilor credincioşi doar din Cuvântul lui
Dumnezeu.
(Matei 4:4)
4.ATITUDINE CORECTĂ
14
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„ORICE FACEŢI,SĂ FACEŢI DIN TOATĂ INIMA,CA PENTRU DOMNUL,NU CA
PENTRU OAMENI.”
Coloseni 3:23
Unul din lucrurile plăcute lui Dumnezeu cel mai mult este când noi ne facem lucrarea pentru
El şi nu pentru cei din jurul nostru.Noi ar trebui să lucrăm ca şi cum Dumnezeu ar lucra şi
trbuie s-o facem cu înflăcărare şi pasiune,ca şi cum viaţa noastră ar depinde de asta.
Atitudinea noastră ar trebui să fie una determinată de petrecerea timpului cu Dumnezeu
ascultând vocea lui şi fiind receptivi la direcţia Lui.Astfel vom evita să punem mâna pe slujirea
altora sau să impulsionăm o slujire proprie,care nu face nimic altceva decât cauzează frică şi
confuzie între noii credincioşi.
5.RUGĂCIUNE
Dacă există vreun lucru în care trebuie să devenim specialişti atunci acel lucru este
rugăciunea.Orice luptă pe care dorim s-o câştigăm pe pământ,trebuie mai întâi câştigată în
locurile cereşti.
Să facem din rugăciune cel mai important timp al zilei noastre.Să ne rugăm,evitând
plictiseala,formele şi monotonia,deoarece astfel de rugăciune nu ne poate oferi nimic.Doar o
rugăciune venită din inimă este primită înaintea lui Dumnezeu.
Reţineţi faptul că vorbiţi cu însuşi Dumnezeu,cea mai înţeleaptă persoană din
univers.Gândiţi-vă la ceea ce vorbiţi cu El,vorbiţi simplu şi la subiect.În Ioan 6:37 este scris:
„…Şi pe cel ce vine la Mine,nu-l voi izgoni afară.”.Ce promisiune mare avem!De aceea fi
sincer şi încrede-te in Dumnezeu,deoarece El te ascultă.

1.SFINŢENIA
„Deşteleniţi-vă
ogorul”.Sfinţenia este o
cerinţă fundamentală pentru
a putea fi folosit de
Dumnezeu.
Doar păcatul nemărturisit
din viaţa ta poate îndepărta
autoritatea şi sprijinul lui
Dumnezeu.
3.CUNOAŞTEREA
CUVÂNTULUI
Muller a descoperit o
greşeală gravă în faptul că
citea mult despre Biblie şi
mai nimic din Biblie.

2.MILA
Dragostea a fos cheia in
slujirea lui Isus.

4.ATITUDINEA
Am auzit glasul
Domnului,întrebând: „Pe cine
să trimit şi cine va merge
pentru Noi?” Eu am răspuns:
„Iartă-mă,trimite-mă!”

5.RUGĂCIUNEA
Rugăciunea rupe toate lanţurile!
„Cheamă-mă,şi-ţi voi răspunde;şi îţi voi vesti lucruri
mari,lucruri ascunse,pe care nu le cunoşti.”
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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RECAPITULARE
GATA PENTRU CONSOLIDARE
OBIECTIV
A demonstra că toţi bărbaţii şi femeile de care s-a folosit Dumnezeu de-a lungul istoriei
biblice şi în istoria umanităţii au dat dovadă de aceleaşi calităţi în viaţa lor.
1.SFINŢENIA
Samuel a fost închinat Domnului de mi şi drept dovadă creştea mereu în sfinţenie.Conform 1
Samuel 2 care sunt rezultatele creşterii?
1.1
1 Samuel 2:26

1.2 1 Samuel 3:19

1.3 1 Samuel 3:20

Această creştere continuă s-a manifestat iniţial în sfinţenia lui Samuel.Sfinţenia i-a dat
dreptul de a aduce prezenţa lui Dumnezeu nu numai în Silo,ci şi în tot Israelul.

2.MILA
Mila izvorăşte din inima omului şi se manifestă cu putere prin sentimente ca
dragostea,compasiunea,milă faţă de oamenii afectaţi…
De unde ştim că apostolul Pavel a manifestat milă faţă de oameni?
2.1 Galateni 4:12

16
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2.2 Galateni 4:19

2.3 Filipeni 1:8

2.4 Mişcat de milă,ce a făcut Pavel?
Romani 15:19,20

3.CUNOŞTINŢE
3.1 Ce ne face să spunem că Petru avea cunoştinţe profunde despre Scriptură?Fapte 2:14-35

3.2 Ce a produs cunoştinţele lui Petru din Scriptură asupra celor ce-l ascultau?Fapte 2:37

4.ATITUDINEA CORECTĂ
4.1 Conform Iona 1:1-3 care a fost reacţia lui Iona la prima chemare a lui Dumnezeu ca să
meargă la Ninive şi să vestească Cuvântul lui Dumnezeu?

17
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4.2 Citiţi Iona 3:1-3 şi scrieţi mai jos cum s-a comportat Iona când Domnul i-a dat a doua
şansă să predice Cuvântul?

4.3 Care au fost consecinţele pentru Ninive în urma atitudinii lui Iona?Iona 3:4-10

5.RUGĂCIUNEA
5.1
Isus este cel mai mare exemplu pentru noi în ceea ce priveşte importanţa rugăciunii
în viaţa noastră.În Marcu 1:35 ce a făcut Isus înainte de a propovădui?

5.2 Ce-L motiva pe Isus să petreacă timp în rugăciune?Marcu 1:38,39.
„EU ÎMI VOI PUNE UN PREOT CREDINCIOS,CARE VA LUCRA DUPĂ INIMA MEA ŞI
DUPĂ SUFLETUL MEU;ÎI VOI ZIDI O CASĂ STĂTĂTOARE ŞI VA UMBLA
TOTDEAUNA ÎNAINTEA UNSULUI MEU.”
1 Samuel 2:35

Cap.II

RUGĂCIUNEA CARE ÎNVINGE

Cea mai puternică armă dată de Dumnezeu copiilor Săi este rugăciunea.Noi trebuie să ne
rugăm cu pricepere cu scopul de a obţine rezultate.
Daniel,capitolul 9 este un bun exemplu biblic în ceea ce poate face rugăciunea în viaţa unui
om şi a unei naţiuni întregi.Vom examina patru principii practice de bază:
1. AFECŢIUNEA PERSONALĂ PENTRU OAMENI
Daniel 9:3
„Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu,ca să-L caut cu rugăciune şi cereri,postind în sac
şi cenuşă.”
2. IDENTIFICĂ-TE CU PĂCATELE CELOR DIN JURUL TĂU
Daniel 9:5
„Noi am păcătuit,am săvârşit nelegiuire,am fost răi şi îndărătnici,ne-am abătut de la poruncile
şi orânduirile Tale.”
3. CAUTĂ ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU
Daniel 9:18
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„Pleacă urechea,Dumnezeule,şi ascultă!Deschide ochii,şi priveşte la dărâmăturile noastre,şi la
cetatea peste care este chemat Numele Tău!Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi
cererile noastre,ci pentru îndurările Tale cele mari.”
4. PERSEVEREAZĂ ÎN RUGĂCIUNE-O LUPTĂ ÎN LUMEA SPIRITUALĂ
„Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile…”
Daniel 10:13
Însuşind aceste principii putem adopta următoarele metode în rugăciunea noastră personală:

1.INTERES PERSONAL
Manifestă dragoste pentru cei din jurul tău şi identifică lucrurile cei orbesc,înrobesc şi-i distrug.
2.MĂRTURISEŞTE PĂCATELE OAMENILOR CA ŞI CUM AR
FI PERSONALE
Mărturiseşte că păcatele personale,ale celor din jurul tău şi păcatele
guvernului ţării.
3.CERE ÎNDURARE
Revendică-ţi promisiunile biblice.Ca exemplu,2Corinteni 10:5 şi
Ioan 16:8
4.DECLARĂ RĂZBOI ÎN LUMEA SPIRITUALĂ
EZECHIEL 22:30
ANGAJAMENTUL ZILNIC PENTRU RUGĂCIUNEA DE
MIJLOCIRE
MIJLOCIREA SĂPTĂMÂNALĂ ÎN ECHIPĂ
RUGĂCIUNEA ÎN TREI
În rugăciunea de mijlocire ne înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu pentru binele altora.În fiecare
zi ar trebui să mijlocim pentru alţii înaintea lui Dumnezeu.Fie că te rogi singur,fie în grup de
trei persoane,trebuie să ne rugăm în unitate şi în acord cu planul şi viziunea bisericii.Scopul
este să ne rugăm pentru cei ce Dumnezeu Îi vrea salvaţi,după care să-i învăţăm şi să ne îngrijim
de ei prin procesul de consolidare.În mijlocire,putem aplica principiile învăţate din cartea lui
Daniel.
RUGĂCIUNEA ÎN TREI
DATA ÎNCEPERII
LOCUL ŞI TIMPUL RUGĂCIUNII ÎN UNITATE

DATA PRIMEI ÎNTÂLNIRI
DATA ŞI LOCUL ÎNTÂLNIRII SECUNDE

DATA INVITAŢIEI LA BISERICĂ
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RUGĂCIUNEA ÎN TREI / NUMELE CELOR TREI RĂZBOINICI
CARE SE ROAGĂ

1

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
REŢINE:
Cu rugăciunea unuia,o mie vor fugi.
Cu rugăciunea celor doi,zece mii vor fugi.
Atunci câţi vor fugi când trei se roagă?
RUGĂCIUNEA ÎN UNITATE A CELOR TREI:
Acordul de a se ruga în trei pentru nouă oameni timp de o lună –tu de unul singur zi de zi şi
odată o săptămână ca un grup de trei.
„Cum ar urmări unul singur o mie din ei,şi cum ar pune doi pe fugă zece mii,dacă nu i-ar fi
vândut stânca?dacă nu i-ar fi vândut Domnul?”
Deuteronom 32:30

RECAPITULARE
RUGĂCIUNEA CARE ÎNVINGE
Când devenim conştienţi de existenţa războiului dintre împărăţia întunericului şi Impărăţia
lui Dumnezeu,atunci ne implicăm activ în această confruntare pe viaţă şi pe moarte tot mai
mult până realizăm că victoria este de partea noastră.
1.DRAGOSTE PENTRU CEI DIN JUR
Citiţi Daniel 9:1-3 şi răspundeţi la următoarele întrebări:
1.1
Cum l-a căutat Daniel pe Domnul?(v.13)

20
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1.2

Care era starea Ierusalimului în acea vreme?

1.3

De ce dorea Daniel să vadă Ierusalimul restaurat?

2. MĂRTURISEŞTE PĂCATELE OAMENILOR CA ŞI CUM AR FI PERSONALE
Conform Daniel 9:5-15
2.1 Ce mărturiseşte Daniel în rugăciunea sa?(v.5,6)

2.2 Credeţi că Daniel a fost părtaş la păcatele pe care le mărturiseşte?Argumentaţi răspunsul.

Mărturisind păcatele altor oameni ca şi cum ar fi personale,manifestăm prin asta milă faţă de
aceşti oameni,şi asta ne motivează să luăm parte în soluţionarea problemei.
3.CERE ÎNDURARE
Citiţi Daniel 9:16-19
Nu este nici unul neprihănit,nici unul măcar.Atitudinea corectă ne apropie de Dumnezeu şi
asta datorită îndurării lui.
3.1 Pedeapsa celor care sufereau a fost justificată?

3.2 Conform versetului 18,în cine şi-a pus Daniel încrederea?

5.PERSISTĂ ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL ŞI ÎN RUGĂCIUNE
În lumina celor din Daniel 10:12,13 răspundeţi la următoarele întrebări:
4.1
Din ce moment Dumnezeu l-a ascultat şi i-a răspuns rugăciunii lui Daniel?

4.2 Ce s-a întâmplat când răspunsul a fost trimis?
21
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4.3 Cine i-a venit în ajutor lui Gavril?

4.4 Ce credeţi că s-a întâmplat între Gavril,Mihail şi căpetenia împărăţiei Greciei?

Ce a cauzat victoria împotriva căpeteniei împărăţiei Persiei?Când ne rugăm Domnului cu o
atitudine corectă,El ne răspunde imediat.Dacă duşmanul se împotriveşte ,atunci prin rugăciune
purtăm război în locurile cereşti.
CÂŞTIGÂND LUCRURILE ÎN LUMEA SPIRITUALĂ
ADUCEM RĂSPUNSURILE ÎN LUMEA MATERIALĂ.

Cap. III

VERIFICAREA

În realitate procesul de verificare începe îndată ce predica s-a sfârşit şi toată lumea îşi
apleacă capetele.Se roagă rugăciunea salvării şi se adresează o invitaţie celor ce s-au rugat
această rugăciune să vină în faţă.
Odată ce noii credincioşi au mers în camera de consolidare,cei care consolidează trebuie să
explice foarte clar lucrarea lui Hristos.El sau ea vor aplica cele cinci lecţii despre
evanghelizare(priviţi mai jos).Scopul este ca noii credincioşi să înţeleagă exact ce fac.Matei
13:19 cum duşmanul fură Cuvântul care a fost sămănat,atunci când oamenii nu-l înţeleg.
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5 CINCI LECŢII
DESPRE EVANGHELIZARE

1.
2.
3.
4.
5.

ÎNVĂŢĂTURA DESPRE DRAGOSTE
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE PĂCAT
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE HRISTOS
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE POCĂINŢĂ
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ACCEPTAREA LUI HRISTOS

5 LECŢII
1. ÎNVĂŢĂTURA DESPRE DRAGOSTE
Trebuie să folosim exemple biblice pentru a reda dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare
om în parte.De exemplu:
Ieremia 31:3
„Domnul mi se arată de departe: <<Te iubesc cu o iubire veşnică;de aceea îţi păstrez
bunătatea Mea!>>”
sau Ioan 16:27,Ioan 10:10.

2. ÎNVĂŢĂTURA DESPRE PĂCAT
Folosiţi versetele care arată că toţi fără excepţie au păcătuit.De exemplu:Romani 3:23 şi
Romani 3:10-12
Deşi Dumnezeu ne iubeşte nespus de mult,oamenii L-au părăsit şi nu L-au proslăvit ca
Dumnezeu,ci s-au dedat la gânduri deşarte şi au făcut ce este urât înaintea Lui.
Romani 3:12
23
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„Toţi s-au abătut,şi au ajuns nişte netrebnici.Nu este nici unul care să facă binele,nici unul
măcar.”
3.ÎNVĂŢĂTURA DESPRE HRISTOS CA UNICUL MÂNTUITOR
Ioan 14:16;Galateni 3:13;Efeseni 2:8,9;Isaia 53:5;1 Ioan 1:7.
Miezul evanghelizării noastre trebuie întotdeauna să-L reflecte pe Hristos răstignit pentru
păcatele nostre.Nici un mesaj evanghelic nu va fi complet dacă nu menţionează acest act
suprem de răscumpărare.
Romani 5:8
„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că,pe când eram noi încă
păcătoşi,Hristos a murit pentru noi.”
4.ÎNVĂŢĂTURA DESPRE POCĂINŢĂ
Fapte 3:19;1 Ioan 1:9;Isaia 1:18;Proverbe 28:13.
Accentuaţi-i noului credincios că dacă-L roagă pe Dumnezeu din toată inima să-i ştergă
trecutul păcătos,El o va face.Explicaţii lui Dumnezeu se uită la inima omului şi răspunde unei
pocăinţe sincere.
Fapte 3:19 ne arată că pocăinţa implică schimbarea modului de gândire şi adaptarea ei la
standardele lui Dumnezeu.Noul credincios ar trebui să devină conştient de faptul că schimbarea
modului de gândire atrage după sine schimbarea priorităţilor,atitudinii de a privi lucrurile şi în
ansamblu modul de viaţă.(Romani 12:1,2)
5.ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ACCEPTAREA SAU PRIMIREA LUI

HRISTOS
Matei 7:13,14;Ioan 1:12.
Acesta este punctul culminant!Trebuie să fim inventivi în abordarea noastră.Explicaţi că
doar cei curajoşi sunt capabili să accepte provocarea deschizându-şi inma pentru
Hristos.Motivaţi-i s-o facă.Spuneţi-le că acum este momentul să spună:
„Doamne,eu recunosc modul meu de viaţă greşit pe care l-am trăit,şi recunosc nevoia mea
după Tine.Vino şi condu-mă de aici înainte.Fii Tu,Domnul inimii mele.”
„Iată Eu stau la uşă şi bat.Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa,voi intra la el,voi
cina cu el,şi el cu Mine.”
Apocalipsa 3:20
Puteţi folosi de aesmenea pasajele din Romani 10:9,10;Matei 7:13,14 şi Ioan 1:12.
Nu uita să păstrezi o inimă deschisă şi să te laşi călăuzit de Duhul Sfânt.La sfârşit roagă-te
rugăciunea credinţei,dar fi sigur că persoana care se roagă îşi recunoaşte păcatele,cerându-şi
iertare pentru ele şi prin credinţă îl acceptă pe Isus ca Domn şi Salvator.
În rugăciunea pocăinţei accentuaţi patru lucruri :
1. nevoia personală după Dumnezeu: „Eu am nevoie de Tine,Doamne.”
2. starea personală: „Eu sunt un păcătos.”
3. pocăinţa personală: „Iartă-mă,eu nu mai vreau să trăiesc în păcat.”
4. acceptarea personală: „Eu te primesc!Eu cred în Tine!”
RUGĂCIUNE MODEL
Dragă Isuse,eu cred în Tine.Eu recunosc că am nevoie de iertarea Ta şi se dragostea
Ta.Vino şi spală-mă de toate păcatele mele,deoarece eu nu mai vreau să fiu robul lor şi
de azi înainte călăuzeşte-mi Tu paşii.Acum,eu Te accept ca Mântuitor şi Domn al
vieţii mele ca să mă pot bucura din belşug de viaţa pe care mi-ai dăruit-o la cruce.
Când cineva s-a decis să-l urmeze pe Isus,verifică dacă decizia este veritabilă.
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CINCI LECŢII DESPRE EVANGHELIZARE
1. Învăţătura despre dragoste
Ioan 3:16;Ieremia 31:3;Ioan 10:10
2. Învăţătura despre păcat
Romani 3:23;Romani 3:10-12
3. Învăţătura despre Hristos ca unicul Mântuitor
Ioan 14:6;Galateni 3:13;Efeseni 2:8,9;
Isaia 53:5;1 Ioan 1:7
4. Învăţătura despre pocăinţă Fapte 3:19;1 Ioan 1:9;Isaia 1:18;Proverbe
28:13.
5. Învăţătura despre primirea sau acceptarea lui Hristos.
Apocalipsa 3:20;Matei 7:13,14;Ioan 1:12
VERIFICÂND MÂNTUIREA LOR
OBIECTIVE
1.Arată-le şi confirmă dragostea lui Dumnezeu pentru ei.
2.Asigură-te că ei l-au primit pe Isus şi că au înţeles că El este acum în inimile lor.
3.Descoperă nevoile lor şi arată-le că Hristos poate împlini toate nevoile lor.
Acum este timpul să confirmi şi să întăreşti mântuirea noului credincios.
1.PREZINTĂ-TE
Fii spontan şi încearcă să le câştigi încrederea.Fii prietenos,zâmbeşte-le şi fă cunoştinţă cu
ei.Memorează-le numele.Aceşti paşi îi va face să se simtă respectaţi!
2.SPARGE GHEAŢA
Reţine că tu eşti la cârma situaţiei şi ţie îţi aparţine iniţiativa.Pune întrebări simple,de
exemplu:Cum aţi ajuns la adunare?Cum vă simţiţi între noi?
3.PUNE ÎNTREBĂRI SIMPLE DE VERIFICARE
Conform ghidului liderului pune următoarele întrebări:
Î:Unde este Hristos acum?
R:În inima mea.
Î:De ce crezi că El este în inima ta?
R:Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune acest lucru şi eu îl cred.
Î:Ce a făcut Hristos pe cruce?
R:El a murit pentru păcatele mele.
Î:Ce ar trebui să faci ca să fii salvat?
R:Să cred în Hristos şi să-L accept în inima mea.
4.PREZINTĂ ORI CONSOLIDEAZĂ ACELE PUNCTE ALE ÎNVĂŢĂTURII CARE SUNT
RELEVANTE PENTRU PERSOANA PE CARE O CONSOLIDAŢI.
Dacă nu simt nevoia să se pocăiască,aplică învăţătura despre păcat.
Dacă simt că nu pot fi iertaţi pentru păcatele lor,atunci prezintă-le şi consolidează învăţătura
despre Hristos ca unicul Mântuitor.
5.COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE VERIFICARE
Dacă este posibil oferi-ţi-le nişte gustări şi completaţi un formular de verificare cu ei.Această
informaţie va fi de folos ulterior,dacă datele vor fi înregistrate cu acurateţe.Nu uitaţi să notaţi
nevoile lor,deoarece ele vă pot servi drept o uşă deschisă pentru un eventual telefon sau vizită.
6.ROAGĂ-TE PENTRU EI
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Roagă-te pentru nevoile lor,pentru protecţia şi binecuvăntările lor şi pentru zidirea lor în
trupul lui Hristos,care este biserica.
În final întrebaţi-i dacă doresc să cunoască mai mult despre Hristos.Dacă da,puneţi-i în
contact cu persoana potrivită,dacă nu,puteţi s-o faceţi personal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

REZUMATUL VERIFICĂRII
PREZINTĂ-TE
SPARGE GHEAŢA
PUNE ÎNTREBĂRI SIMPLE DE VERIFICARE
PREZINTĂ ORI CONSOLIDEAZĂ CELE MAI RELEVANTE ÎNVĂŢĂTURI
COMPLETEAZĂ FORMULARULDE VERIFICARE
ROAGĂ-TE PENTRU EI

ŞCOALA

FORMULAR DE VERIFICARE
DATA

COD

LIDERUL

NUMELE

ORAŞUL

ADRESA

TEL:

TIMPUL VIZITEI

Cap.IV

VÂRSTA

SEX:

REPARTIZAREA

Îndată ce formularele de verificare au fost completate se vor distribui la echipa desemnată să
întregească lucrarea.
Noul credincios va fi alocat la cea mai apropiată celulă de domiciliul său.S-ar putea ca într-o
zonă sau alta să nu existe nici o celulă.În cazul dat aveţi oportunitatea să înfiinţaţi una
nouă.Astfel vestea bună a Evangheliei se va răspândi în tot oraşul.
Important e să alegeţi oameni cu caracter,devotaţi lui Dumnezeu,capabili să câştige oraşul
pentru Hristos.Suntem conştienţi că fiecare suflet este preţios înaintea Domnului,de aceea
întregirea lucrării trebuie încredinţată unor lideri capabili să dea tot ce au mai bun,şi astfel nici
un suflet nu va fi pierdut.
Nu uitaţi să folosiţi formularele de verificare sau să amânaţi pentru mult timp un
telefon.Fiecare formular din mâna ta reprezintă un suflet pentru care s-a plătit un preţ mult prea
scump,într-adevăr un preţ inestimabil:SÂNGELE LUI ISUS.
În Fapte 9:10,11 putem vedea cât de preţios este sufletul lui Pavel pentru
Dumnezeu.Observăm dorinţa lui Hristos să-l viziteze.Astfel,El i-a dat lui Anania adresa
exactă:casa lui Iuda,strada-Dreaptă,oraşul Damasc.Văzând dragostea lui Isus pentru sufletele
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oamenilor,nu mai este dubiu că El are aceeaşi dragoste pentru fiecare credincios şi astăzi.Grija
Lui faţă de noi trebuie să se reverse în grija noastră faţă de fiecare nou credincios.
Acceptaţi provocarea-jertfind tot ce aveţi mai bun Domnului.Faceţi tot ce puteţi face pentru
cei care v-au căzut la împărţeală,şi astfel veţi culege rod.
„Izbăveşte pe cei târâţi la moarte,şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiaţi.Dacă
zici:<<Ah,nu am ştiut!>>…crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra
sufletului tău?Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?”
Proverbe 24:11,12.
Cineva a spus odată: „Dacă nu acum,atunci cănd?Dacă nu aici,atunci unde?Dacă nu
eu,atunci cine?”

Cap.V

CONVORBIREA TELEFONICĂ

Convorbirea telefonică este de fapt „o vizită prin telefon”.Este o cheie pentru o
evanghelizare reuşită,de aceea trebuie abordată cu toată excelenţa pentru beneficiul noului
credincios în vederea consolidării şi confirmării mântuirii lui.Telefonul este un mijloc care ne
ajută să comunicăm de la distanţă,şi noi ar trebui să utilizăm tehnologia de astăzi pentru a
extinde Împărăţia lui Dumnezeu.În timpul apostolului Pavel erau folosite scrisorile ca mijloc de
comunicare.Oricare ar fi mijlocul,scopul este să descoperim starea spirituală ori împrejurimile
personale ale noului credincios în vederea ajutorării şi slujirii lui.
SCOPUL CONVORBIRII TELEFONICE
1. A manifesta un interes vital pentru persoană şi nevoile ei.
2. A căştiga încrederea noului credincios.
3. A lăsa o uşă deschisă pentru vizită.
ETAPA DE PREGĂTIRE
1. În rugăciune.
2. Stabiliţi locul potrivit pentru vizită.
3. Stabiliţi timpul.
CUM SĂ VORBIM LA TELEFON
1. Salutul
Salutul trebuie făcut prietenos.Dacă vorbeşti cu o persoană nouă nu uita să spui din ce
biserică faci parte.
2. Începe conversaţia
Începe conversaţia natural şi cu entuziasm,spunându-i că te-ai rugat pentru nevoile lui şi că
ai vrea să ştii ce face.
3. Apreciază starea spirituală
Întreabă-l cum a găsit adunarea şi care este relaţia lui cu Dumnezeu de când a vizitat
biserica.
4. Confirmă vizita la domiciliu
Stabileşte o întâlnire fermă:locul,data,timpul.Oferă-i diverse
alternative:domiciliul,cafenea,dar nici o dată la biserică.
5. Roagă-te pentru el(ea)
Întotdeauna termină convorbirea printr-o rugăciune cerând călăuzirea Duhului Sfânt.
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STRATEGII PENTRU SUCCES

-

1. Întotdeauna fii plăcut şi prietenos.
2. Evită: - să fii sever ori nerăbdător în timpul conversaţiei
presiunea asupra noului credincios
să vorbeşti mai mult decât este necesar
să te cerţi sau să vorbeşti contradictoriu
să afişezi interesele personale mai presus decât ale altora.

REŢINE OBIECTIVELE
Manifestă interes vital pentru persoană şi nevoile ei.
Câştigă încrederea persoanei.
Lasă o uşă deschisă pentru vizită.
„Într-adevăr,vei chema neamuri,pe care nu le cunoşti şi
popoare care nu te cunosc vor alerga la tine,pentru
Domnul,Dumnezeul tău,pentru Sfântul lui Israel,care te
proslăveşte.”
Isaia 55:5

RECAPITULARE
MÂNTUIREA,REPARTIZAREA ŞI CONVORBIREA
TELEFONICĂ
Cuvântul ne spune în 2 Corinteni 6:2: „Căci El zice:<<La vremea potrivită,te-am ascultat,în
ziua mântuirii,te-am ajutat.Iată că acum este vremea potrivită;iată că acum este ziua
mântuirii.>>”.
Când decidem să începem procesul de consolidare,ar trebui să căutăm timpul şi data
potrivită,şi atunci toate vor decurge excelent.
Răspunde la următoarele întrebări pe baza celor învăţate:
1.Care sunt obiectivele în partea de verificare pentru noul credincios?

2.Care sunt cele cinci lecţii despre evanghelizare?Arătaţi câte un verset biblic pentru fiecare
lecţie în parte.
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3.Luând în considerare cele cinci lecţii despre evanghelizare:
3.1
Ce ai spune unei persoane care nu simte nevoia să se pocăiască?

3.2

Ce ai spune unei persoane care îţi spune că el nu a greşit cu nimic în faţa lui
Dumnezeu?

3.3

Cine ne poate aduce în prezenţa lui Dumnezeu?

3.4

Ce inimă poate fi mântuită?

3.5

Ce trebuie să facă cel ce vrea să primească binecuvântările lui Dumnezeu?

4.Care sunt cele patru lucruri care necesită importanţa în etapa de verificare a mântuirii?

5.Care două din următoarele patru afirmaţii sunt corecte?
a) Repartizarea este făcută pe baza informaţiei diverse şi cu scopul de a înfiinţa o
nouă celulă în acea zonă.
b) Repartizarea este făcută în ideea în care celula să se adune în cel mai apropiat
loc de domiciliul noului credincios.
c) Repartizarea este făcută la întâmplare.
d) Repartizarea este făcută pe baza intereselor comune ale celulei.
6. Notează cele trei obiective ale convorbirii telefonice.
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7. Care sunt trei dintre cele mai importante lucruri luate în calcul atunci când pregătim
convorbirea telefonică?

8. Bifează următoarele afirmaţii pe care le consideri de succes în convorbirea telefonică:
a) fii plăcut
b) nu fi nerăbdător în timpul rugăciunii terminând-o în grabă
c) nu vorbi mai mult decât trebuie
d) nu-l ofensaţi pe noul credincios
e) voi suna în timpul mesei sau în timpul de odihnă.
„ORICE FACEŢI,SĂ FACEŢI DIN TOATĂ INIMA,CA PENTRU DOMNUL,NU CA
PENTRU OAMENI.”
Coloseni 3:23

Cap.IV

VIZITA LA DOMICILIU

Isus ştia cât de important este să-i vizitezi pe alţii.El însuşi a vizitat mulţi oameni.În Matei
8:14,15 Îl vedem pe Isus în casa soacrei lui Petru.El s-a atins de mâna ei şi a vindecat-o de
friguri.
În Luca19:1-10,Isus vizitează casa lui Zacheu.După vizita lui Zacheu nu a mai continuat să
trăiască în păcat ca înainte.Domnul Isus a adus mântuirea în casa lui.
Vizitele lui Isus în casa Mariei,Martei şi a lui Lazăr au fost cu totul deosebite.El a fost atât de
apropiat de familia lor încât alţii au scos în evidenţă dragostea nespus de mare a lui Isus pentru
Lazăr.
Vizitele la domiciliu au fost extrem de importante în slujirea lui Isus,şi drept dovadă şi-a
instruit şi ucenicii în privinţa aceasta,trimiţându-i doi câtedoi să aplice în practică (Marcu 6:711).Chiar după înălţarea Sa la cer,El continuă să caute oameni care vor să dezvolte în
continuare această lucrare.Iată de ce L-a ales pe Anania şi L-a trimis să-l viziteze pe Saul.
Cu toate acestea în gând,vreau să vă provoc ca vizitele la domiciliu să facă parte din modul
vostru de viaţă.Vizitele la domiciliu ar trebui să fie la fel de obişnuite ca şi mersul la biserică.
Trebuie să ne angajăm să fim ascultători faţă de Dumnezeu ca şi Anania,învingând orice
temere inhibiţie sau prejudecată – fie intelectuală,socială,culturală sau de vârstă.
Vizitând o persoană singuratică pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu poate aduce aceleaşi
rezultate ca şi vizita lui Anania la Saul.Şi astfel vom fi zidiţi şi întăriţi de Duhul Sfânt atât în
adunările de celulă cât şi la cele din biserică.
Aceasta este cheia succesului.
Dacă vrei să devii un slujitor de real folos,atunci trebuie să devii preocupat de nevoile
oamenilor.Când faci o vizită la un nou credincios care recent L-a primit pe Hristos,tu nu câştigi
un suflet,ci un prieten – chiar poate o familie şi noi membri în celulă.
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SCOPUL VIZITEI
1. A descoperi impresiile trăite în urma vizitei la biserică.
2. A descoperi nevoile şi împlinirea lor sub călăuzirea Duhului Sfânt.
3. Includerea noului credincios într-o celulă şi încurajarea lui să se implice în activităţile
bisericii,în special să continue frecventarea Adunării.
CUM SĂ PREGĂTIM VIZITA
1. Contactaţi persoana,explicaţi motivul vizitei şi rugaţi-vă pentru ea.
2. Confirmaţi data şi timpul vizitei.
3. Meditaţi,pregătiţi ceva ralavant ce veţi împărtăşi cu persoana în cauză în timpul
conversaţiei.Sursă de inspiraţie vă poate sluji formularul de verificare şi convorbirea
telefonică anterioară.
4. Întâlniţi-vă cu persoan care este gata să vă însoţească.Rugaţi-vă împreună pentru
sprijinul lui Dumnezeu.
VIZITA
În timpul vizitei,altcineva ar trebui să vă însoţească.Isus a trimis pe cei 12 şi pe cei 70 doi
câte doi (Matei 10:5-15 şi Luca 10:1).
Îndată ce aţi intrat în casă trebuie să:
1. VĂ PREZENTAŢI
Dacă nu cunoaşteţi persoana,prezentaţi-vă personal şi persoana care vă însoţeşte,fiţi amabili
şi sinceri.
2.DESCOPERIŢI STAREA LOR SPIRITUALĂ
Întrebaţi-l cum s-a simţit la biserică în adunare.Discutaţi despre problemele lor personale şi
cauzele lor.
3.PĂRTĂŞIA
Conversaţi.Ajutaţi-i să-şi împlinească nevoile cu ajutorul Cuvântului
Lui Dumnezeu.Citiţi Cuvântul,promisiunile lui Dumnezeu care împlinesc orice
nevoie.Explicaţi puterea Cuvântului şi credincioşia Lui.Astfel îi ajutaţi să creadă în Izbăvitorul
lor care nu va întârzia să-şi împlinească promisiunile.
4.RUGAŢI-VĂ
Rugaţi-vă specific nevoilor lor.Slujiţile în rugăciune – aduceţi înaintea lui Dumnezeu
promisiunile Lui care reflectă caracterul Său (Numele Său).Folosiţi Cuvântul lui Dumnezeu
care poatre atinge inima noului credincios.Rugaţi-vă din toată inima şi evitaţi orice jargon
religios.
5. IMPLICAŢI-I.Discuţia despre activităţile bisericii şi încurajaţii să meargă.Este o bună
oportunitate să-i faceţi conştienţi de faptul să meargă la întâlnirile de celulă.De
asemenea încurajaţi-i sa meargă la Adunare.
6. DĂRUIŢI PACEA.La sfârşit rugaţi-vă pentru noul credincios şi pentru familia lui declarând
binecuvântările şi pacea lui Dumnezeu în viaţa lor.
ŞANSELE NOULUI
CREDINCIOS DEA RĂMÂNE ÎN
BISERICĂ SE DUBLEZĂ
ÎN TIMPUL VIZITEI:
VENIND
A DOUA OARĂLA
1. PREZENTAŢI-VĂ
ADUNARE.
2. INVESTIGAŢI
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NOILOR CREDINCIOŞI PRIN

EU LE DAU VIAŢA VEŞNICĂ,ÎN VEAC NU
VOR PIERI,ŞI NIMENI NU LE VA SMULGE
DIN MÂNA MEA.TATĂL MEU,CARE MI LEA DAT,ESTE MAI MARE DECÂT TOŢI;ŞI
NIMENI NU LE POATE SMULGE DIN
MÂNA TATÂLUI MEU.
ÎMPLINIREA NEVOILOR PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
IOAN 10:28,29
1. MINTEA LOR
- înnoirea minţii (Romani 12:2)
- orice gând îl facem rob ascultării deHristos (2 Corinteni 10:3-5)

-

2. INIMA LOR
simţămintele (Proverbe 4:23;2 Timotei 2:22)
frica (1 Ioan 4:18;Evrei 13:5)
depresiunea (Ieremia 33:3;Matei 11:28;Evrei 13:5)

3. SPIRITUL LOR
- mărturisirea şi pocăinţa (1 Ioan 1:9;Fapte 3:19)
- Creşterea spirituală (Efeseni 2:20-22;2 Petru 1:5-8)

-

4. TRUPUL LOR
sănătatea (Isaia 55:5;Marcu16:17,18)
templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:18-20;2 Corinteni 6:16)

-

5. RELAŢIILE LOR
cu familia (Efeseni 5:21;Efeseni 6:4)
cu alţii (Efeseni 6:5-9;Tit 2:3-5)
restaurare (Eclesiastul 6:5-9;Isaia 43:18)
iertarea (Matei 5:21-26;Efeseni 6:12)

-

6. FINANŢELE LOR
prosperitatea prin zeciuială (Maleahi 3:10-12;Matei 23:23)
eliberarea din criza financiară (Galateni 3:13;Genesa 3:17)
înţelepciune pentru administrarea bannilor (Iacov 1:5)
prosperitate prin dărnicie (Luca 6:38)

SLUJIŢI PRIN RUGĂCIUNE
FOLOSIŢI NUMELE LUI DUMNEZEU
CONFORM NEVOILOR LOR
Ieremia 23:6
Iehova Ţidkenu
Domnul neprihănirea mea.
32
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rugaţi-L pe Dumnezeu să restabilească neprihănirea şi integritatea Sa în viaţa lor.
Exodul 31:13
Iehova M’Kaddesh
Domnul care mă sfinţeşte.
Dumnezeul păcii să-i sfinţească in duh,suflet şi trup. (1 Tesaloniceni 5:23)
Judecătorii 6:24
Iehova Shalom
Domnul este pacea mea.
Cereţi ca pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să le păzească inima şi gândurile
în Hristos Isus. (Filipeni 4:9)
Ezechiel 48:35
Iehova Şama
Domnul care este prezent.
Rugaţi-văpentru prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor de zi cu zi şi în tot ce fac.
Exodul 15:26
Iehova Rafa
Domnul care mă vindecă.
Declaraţi că Dumnezeu vindecă orice boală.Prin rănile lui Isus suntem vindecaţi. (Isaia 53:5)
Rugaţi-vă şi declaraţi vindecarea pe care o avea în Isus Hristos.
Geneza 22:13,14
Iehova Jire
Domnul care-mi poartă de grijă.
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să împlinească toate nevoile lor după bogăţia Sa,în slavă în Isus
Hristos. (Filipeni 4:19)
Psalmul 23:1
Iehova Rohe
Domnul este păstorul meu.
Cereţi protecţia,grija şi călăuzirea lui Dumnezeu în viaţa lor.
Exodul 17:15
Iehova Nissi
Domnul este steagul meu.
Cereţi eliberarea lui Dumnezeu din mâna celui rău conform Isaia 59:19.Declaraţi că dacă
duşmanul vine ca un râu,atunci Domnul se va ridica ca un dapel împotriva lui.
Isaia 1:3
Iehova Savaot
Domnul oştirilor.
Declaraţi că toată oştirea cerului este disponibilă să-i vină în ajutor.
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Exodul 15:26
Iehova El Şadai
Dumnezeul cel atotputernic.
Mărturisiţi că Domnul este Cel care-i îmbărbătează,mângâie,întăreşte şi înmputerniceşte.
Scopul vizitei este de a împărtăşii cu noul credincios viziunea bisericii.De
asemenea,impălicarea lor în activităţile bisericii potrivit cu grupa lor de vârstă şi cu timpul lor
disponibil.
Liderul trebuie să-l integreze pe noul credincios care a fost vizitat într-o celulă în care
procesul de ucenicie poate fi continuat.Astfel se vor crea şi relaţii de prietenie,şi un mediu
favorabil pentru a cerşte spiritual.
ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN TIMPUL VIZITEI
1. Aveţi grijă de aspectul exterior,şi nu uitaţi că sunteţi ambasadorii împuterniciţi a lui
Dumnezeu şi bisericii Lui. (2 Corinteni 5:20)
- să aveţi o inimă curată,un cuget bun şi un trup spălat. (Evrei 10:22)
2.Bateţi la uşă în mod natural.Când vi se deschide uşa,salutaţi-i politicos.
3.Vorbiţi şi ascultaţi.
- nu predicaţi ci discutaţi,astfel se va crea o conversaţie constructivă.
- Evitaţi exagerarea limbajului trupului.
- Nu contraziceţi persoana care văînsoţeşte,aceasta poate crea o impresie negativă noului
credincios.
- Nu vorbiţi în acelaşi rimp,nu vă întrerupeţi partenerul când vorbeşte.
4. Mergeţi în vizită doar la ora stabilită.
- dacă nu dispuneţi de timp,atunci este mai bine să amânaţi vizita.Stabiliţi împreună o altă zi şi
oră.
- nu este indicat să-i vizitaţi în timpul mesei.
- Lăsaţi un manifest sau literatură.

RECAPITULARE
VIZITA LA DOMICILIU
OBIECTIV
A explica lucrurile referitoare unei vizite la domiciliu atât vizitatorului precum şi noului
credincios.
Citiţi Fapte 9:1-31,după care răspundeţi la următoarele întrebări:
1. ÎNTÂLNIREA
1.1

Pe ce nume l-a strigat Saul pe Isus?(v.5)

1.2

Care a fost starea emoţională şi fizică a lui Saul în urma întâlnirii cu Isus?(v.9)
34
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La fel cei care-şi predau vieţile lui Isus,Îl recunosc ca domn şi o frică de Dumnezeu se naşte în
ei din acel moment.
2. CHEMAREA
2.1

Ce i-a poruncit Dumnzeu lui Anania să facă? (v 10 şi 12)

Care a fost răspunsul lui Anania la chemarea lui Dumnezeu? (v.13 şi 14)

Indiferent de scuze,când Dumnezeu ne chemă să facem ceva,trebuie să conştientizăm că
însuşi Dumnezeu este cel care ne trimite şi ne va însoţi peste tot,deoareceEl are un scop special
pentru noi.
3.VIZITA
3.1 Ce a făcutAnania?

3.2 Ce i s-a întâmplat lui Saul când Anania s-a rugat pentru el? (v. 18 şi 19)
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Putem fi siguri că Dumnezeu nu face diferenţă între oameni şi ceea ce a făcut El prin Anania
când l-a vizitat pe Saul,poate face şi prin noi astăzi.El poate face nespus mai mult decât îi
cerem sau gândim noi pentru că puterea Lui lucrează în nooi după cum ne învaţă Cuvântul lui
în Efeseni 3:20.
4.REZULTATUL
4.1 Ce a făcut Saul? (v.20)

4.2

Care a fost efectul vizitei lui Anania asupra Bisericii?

4.3 Cum a aplicat această experienţă Pavel în slujirea sa?Fapte 15:36.

O persoană căştigată pentru Domnul în urma unei vizite este capabilă să schimbe o naţiune
întreagă mărturisind ce a dăcut Dumnezeu în viaţa lui:
„…De la Ierusalim şi ţările de primprejur ,până la Iuric,am răspândit cu prisosinţă Evanghelia
lui Hristos.” Romani 15:19.
Aşa că,să mergem!

Cap VII
„Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale
înţelepciunii,ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere.”
1 Corinteni 2:4
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PREDICI SCURTE
Unul dintre cele mai importante aspecte care poate asigura succesul unei vizite poate fi
predica scurtă pe care o veţi împărtăţi cu noul credincios.În acest scop trebuie să pregătiţi bine
predica căutând călăuzirea Duhului Sfânt să vă dea Cuvântul potrivit nevoilor lor.Asftel
studiaţi şi meditaţi asupra Cuvântului dat.
1 Corinteni 2 ne învaţă cum să mânuim Cuvântul.
1. Nu învăţaţi şi nu propovăduiţi cu vorbiri înduplecătoare ale înţelepciunii lumeşti ci
învăţătura voastră s fie dovada puterii Duhului Sfânt.Nu încercaţi să scoateţi în evidenţă
calităţile personale ori să urmăriţi aplauzele oamenilor.Dimpotrivă,prezentaţi-L pe
Dumnezeul cel viu şi adevărat,cel care schimbă toate lucrurile,pentru că a Lui este
puterea,şi slava şi gloria în veci.
2. Mergeţi în frică şi cutremur.Mergeţi într-o dependenţă totală de Dumnezeu,încredinţaţi
că tot ce spuneţi vine de la Hristos şi nu din fire.
3. Căutaţi călăuzirea Duhului Sfânt.El este Cel care cunoaşte inima noului credincios,Cel
care ne poate revela lucrurile adânci ale inimii lor,astfel să putem atinge viaţa lor cu
puterea lui Dumnezeu.Cele mai indicate predici scurte pentru o vizită la domiciliu sunt
cele bazate fie pe un text,fie pe o temă.Unde este folosit textul,să fie un verset ori un
scurt pasaj din Scriptură.Textul ales terbuie să fie clar,direct şi uşor de aplicat la nevoile
nouluicredincios.
Predica scurtă ar trebui să cuprindă câteva versete relevante pentru nevoile persoanei şi
explicată până-n zece minute.Accentuaţi influenţa Cuvântului asupra vieţii lor.El poate reda un
nou sens vieţii şi oferi răspuns la orice situaţie particulară.
Un mesaj expus simplu va avea un efect mai mare.Cuvântul lui Dumnezeu să fie baza
explicaţiilor şi sfaturilor voastre.
Pregătiţi un număr de predici scurte pe teme de familie,sănătate fizică,creştere
spirituală,finanţe,…Ele pot fi adptate la nevoia fiecărui credincios în parte.Urmăriţi ca mesajul
să fie simplu,uşor de aplicat şi întotdeauna centrat în Hristos.
Nu comandaţi,ci mai degrabă inspiraţi dragoste,curaj,credinţă,aducând restaurare,şi nu uitaţi
că mesajul Evangheliei este mântuirea prin Hristos.
Întotdeauna întăriţi cerdinţa în inma ascultătorului,accentuând că noi suntem copiii lui
Dumnezeu care ne iubeşte,şi vrea să ne binecuvinteze,să ne vindece,şi să ne crească.Evitaţi
orice fel de critică sau acuzaţii care creează o stare negativă în inima ascultătorului,mai degrabă
motivaţi-i şi încurajaţi-i.Reţineţi: o conversaţie lipsită de dragostea lui Dumnezeu şi de
credinţă în El,nu va zidi viaţă în inma noului credincios,nici nu-l va încuraja să-L urmeze pe
Isus.
Încheiaţi prin a invita noul credincios să aplice în viaţă cele învăţate,motivând-ul s-o
facă.Explicaţi beneficiile asculltării de Dumnezeu şi îndrăzniţi să-i arătaţi că El niciodată nu-i
va dezamăgi pe cei ce se încred în El.

REŢINE:
Ai puterea lui Dumnezeu să faci acesată lucrare,iată de ce
El te-a ales şi te-a trimis pe tine.Crede în El.El nu trimite pe
nimeni ca să eşşueze.Dumnezeu te va sprijini şi te va folosi
şi vor fi mulţi care vor vorbi despre minunile lui
Dumnezeu,mulţumind pentru ascultarea şi atitudinea de
care ai dat dovadă.

ÎN PREDICA TA:
ZIDEŞTE
INSPIRĂ
CREDINŢĂ
ÎNCURAJEAZĂ
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MOTIVEAZĂ
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FRICA
OBIECTIV
A motiva oamenii posedaţi de orice fel de frică să se încreadă în Dumnezeu ca unica lor
sursă de ajutor.
1. Frica se naşte atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu după cum putem vedea în
Geneza 3:.8-10.Alunecând,frica ne învăluie şi ne distruge relaţia nostră cu Dumnezeu.
2. Frica limitează abilităţile noastre (Proverbe 29:25).Ea va cauza să pierdeţi orice
oportunitate,să aveţi atitudine negativă,să credeţi că orice lucru vă este imposibil de
realizat.
Soluţia este să te încrezi din nou în Dumnezeu.
3. Cum să restaurăm prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră?
a. primeşte-L pe Isus în inma ta (confirmă mântuirea noului credincios)
b. acceptă şi crede că Isus este cu tine (Evrei 13:5,6).Doar prezenţa lui Dumnezeu
poate îndepărta orice frică.Prezenţa Lui ne dă putere,valoare şi
credinţă,îndepărtând orice gând negativ.

COMENTARIU
Încurajaţi noul vredincios,nu lăsaţi ca gândirea negativă să-l domine.Motivaţi-l
să mărturiseacă că acum el este în Isus.El va merge înaintea Lui şi nici un rău nu-l
va atinge.Rugaţi-vă împreună,accentuaţi faptul că Isus este în el şi cu el.

În dragoste nu este frică;ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica;pentru că frica are cu ea
pedeapsa;şi cine se teme,nu a ajuns desăvârşit în dragoste.
1Ioan 4:18

CREŞTEREA SPIRITUALĂ
OBIECTIV
A învăţa noul credincios ce trebuie să facă ca să crească în Hristos.
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„De aceea,daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta;cu
fapta,cunoştinţa;cu cunoştinţa,înfrânarea;cu înfrânarea,răbdarea;cu răbdarea,evlavia;cu
evlavia,dragostea de fraţi;cu dragostea de fraţi,iubirea de oameni.Căci,dacă aveţi din belşug
aceste lucruri în voi,ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi,nici neroditori în ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.”
2 Petru 1:5-8
1. Discutaţi cu noul vredincios despre nevoia lui de a fi ucenic şi nu doar un simplu
vizitator la biserică.Explicaţi că a fi ucenic înseamnă să-L urmezi în ascultare pe Hristos
în fiecare zi.
2. Învăţaţi-i să-şi rezerve timp pentru biblie în fiecare zi,începând cu Noul
Testament.Învăţaţi-i să mediteze asupra celor citite punându-şi trei întrebări:
a. Ce-mi spun aceste cuvinte despre Dumnezeu?(personalitatea şi caracterul şi
Lui).
b. Ce-mi porunceşte El să fac?Ce vrea Dummnezeu să fac în ascultare de El?
c. Ce-mi promite Dumnezeu?Astăzi sunt chemat de El să reve ndic ce fel de
promisiuni?
Explicaţi deiversele aspecte ale rugăciunii,cum ar fi închinarea,cererea,mărturisirea şi
mijlocirea.

COMENTARIU
Încurajaţi noul credincios să înceapă ziua cu citirea Bibliei,meditând asupra
Cuvântului şi rugându-se.Chiar dacă pentru început petrece doar cincisprezece
minute în Cuvântul lui Dumnezeu,aceasta va fi un început bun pentru el.Rugaţivă pentru el,ca să fie călăuzit cum s-o facă şi oferiţi-i oportunitatea să se alăture
în rugăciune dacă doreşte.

„Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi,ele nu v vor lăsa să fiţi nici leneşi,nici
neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.”
2 Petru 1:8

PROBLEME FAMILIALE
OBIECTIV
A provoca noul credincios să învingă orice obstacol în faţa reconcilierii familiei.
1. Orice problemă familială provoacă tensiuni între membrii de familie şi creează o
ambianţă de tensiune şi nesiguranţă.
2. Este necesar să ierte cu scopul de a aduce prezenţa lui Hristos în familie (Matei 5:2126).
3. Învingerea mândriei şi făcând primul pas spre reconcoliere este o adevărată faptă
creştină care-i place lui Dumnezeu (Matei 18:32-35)
4. Învăţaţi-i că rugăciunea ne poate ajuta să cedăm şi să ne schimbăm.

COMENTARIU
Nu încercaţi să-i forţaţi pe alţii să se împace.Mai bine lăsaţi-L pe Duhul Sfânt
să lucreze în fiecare din ei.
Rugaţi-vă pentru fiecare membru din familie,cu un spirit de iertare,restaurare,şi
dragoste să vină peste ei.
Dacă este cu cale,căutaţi o modalitate prin care persoana ofensată să se roage şi
să binecuvânteze pe cea care l-a ofensat,deoarece aceasta va aduce o iertare
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DACĂ ŢI-AI ÎNVINS
MÂNDRIA,AI FĂCUT PRIMUL
PAS SPRE RECONCILIERE.
DEPRESIUNEA
OBIECTIV
A aduce nădejdea noului credincios,a reînnoi gândurile lui şi a-l ajuta să-şi încredinţeze
problemele în mâna lui Dumnezeu.
1. Depresiunea este o stare mintală care cauzează în oameni un mod negativ de a privi
lucrurile.Ei sunt copleşiţi de tristeţe,eşec,se simt respinşi şi incapabili de a aprecia
realitatea.Trăiesc cu ideea că Dumnezeu i-a abandonat.
2. Trebuie să le arătaţi că ei nu sunt singuri.Citiţi Evrei 13:5 şi accentuaţi faptul că
Dumnezeu este cu ei şi că ar trebui să-L caute.
3. Încurajaţi-i să-şi reînnoiască mintea (Romani 12:2).Schimbându-şi modul de gândire
vor putea să vadă planul minunat pe care-L are Dumnezeu pentru viaţa lor.
4. Invitaţi-i să-şi arunce îngrijorările asupra lui Isus (Matei 11:28).Este voia Lui ca noi să-i
dăm toate îngrijorările noastre,şi astfel să găsim odihnă în El.
5. Rugăciunea terbuie să fie o mărturisire a victoriei,o declaraţie a lucrurilor minunate a
lui Dumnezeu pregătite pentru noi,şi ar trebui să accentueze cât de mult ne iubeşte şi
crede Dumnezeu în noi.

COMENTARIU
Încurajaţi noul credincios să nu se lase apăsat de problemele
lui.Încurajaţi-l să se încreadă în Isus şi să-i aducă toate problemele cu care
se confruntă.Rugaţi-vă împreună accentuând suveranitatea lui Dumnezeu şi
faptul că este în controlul tuturor lucrurilor.

„…PRIN ÎNNOIREA MINŢII
VOASTRE…”
ROMANI 12:2

CĂLĂUZIREA DIVINĂ
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OBIECTIV
A învăţa noul credincios să fie călăuzit de Dumnezeu şi cum să ia decizii.
1. Dumnezeu este izvorul oricărei înţelepciuni pe care o dă copiilor săi.Proverbe 2:6,7 ne
învaţă că fiecare decizie luată de noi va contura viitorul nostru.
2. Trebuie să ne încredem în căile lui Dumnezeu şi nu în înţelepciunea noastră (Proverbe
3:5-8).
Cuvântul lui Dumnezeu are răspuns la toate îngrijorările noastre şi Duhul Sfânt ne
convinge în inmile nostre atunci când cu adevărat ne supunem călăuzirii Lui.
3. Trebuie să ascultăm de sfatul lui Dumnezeu.Isus a fist exemplul perfect de ascultare
faţă de Tatăl Său,în orice lucru,drept pentru care El este prietenul şi ajutorul celor care
ascultă de El. (Ioan 15:10,14)
4. Căutarea şi ascultarea de sfatul lui Dumnezeu întotdeauna aduce
binecuvântarea.Proverbe 3:13-18 ne învaţă că câştigul înţelepciunii este mai de preţ
decât cel material,în dreapta ei este o viaţă lungă,în stânga ei,bogăţie şi slavă.

COMENTARIU
Accentuaţi modul de călăuzire a lui Dumnezeu pentru cei care se încred în El din
toată inima.Încurajaţi noul credincios să citească Biblia,să caute răspunsurile pentru
nevoile lui,să se roage Duhului Sfânt ca să-i reverse pacea în inima lui.Mărturisiţi că
Dumnezeu deţine controlul absolut asupra situaţiei şi acceptaţi voia Lui,crezând din
toată inima că El vă oferă soluţia cea mai bună.

„ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL DIN TOATĂ
INIMA TA,ŞI NU TE BIZUI PE
ÎNŢELEPCIUNEA TA.” Proverbe 3:5

.

FINANŢELE
OBIECTIV
A încuraja noul credincios să creadă că însuşi Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile lui.
1. Dumnezeu prin natura Sa se îngrijeşte de noi.Explicaţi fiecare nume al lui Dumnezeu
prin care El ne revelează caracterul Său.De exemplu,în Geneza 22:14 El se descoperă
ca Iehova Jire,care înseamnă:Domnul poartă de grijă.
2. Blestemul sărăciei financiare începe odată cu căderea omului în păcat (Geneza 3:1719).Explicaţi că datorită păcatului lui Adam,blestemul sărăciei financiare a cuprins
întreaga omenire.
3. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii (Galateni 3:13,14),Când Hristos a murit pe
cruce,coroana de spini simbolizează că El a purtat blestemul din Geneza 3:17.De aceea
astăzi când îl acceptăm în viaţa nostră (conformă mântuirea sa),sunem eliberaţi de
blestemul sărăciei.
4. Dumnezeu promite să împlinească toate nevoile nostre.El s-a angajat să îngrijească de
toţi copiii Lui şi ceicare ascultă de El.

COMENTARIU
Încurajaţi persoana să creadă în jertfa deplină de
răscumpărare a lui Hristos şi în dotinţa Lui de a se îngriji de
toate nevoile nostre.Învăţaţi-l să înalţe zilnic rugăciuni
specifice nevoilor lui.Spuneţi-i să se roage în numele mui
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„HRISTOS NE-A RĂSCUMPĂRAT DIN
BLESTEMUL LEGII,FĂCÂNDU-SE
BLESTEM PENTRU NOI, - FIINDCĂ
ESTE SCRIS: „BLESTEMAT ESTE
ORICINE ESTE ATÂRNAT PE LEMN.””
GALATENI 3:13
VINDECAREA
OBIECTIV
A învăţa noul credincios să creadă că Isus a purtat în trupul Său boala lui şi că prin rănile Lui
este vindecat.
1. Boala nu este scopul lui Dumnezeu (Ioan 10:10).Explicaţi că Dumnezeu nu vrea să-şi
vadă copiii bolnavi.Dimpotrivă,Lui este să vindece ca ei să se bucure de o viaţă
împlinită.
2. Isus a venit să moară pe cruce oferindu-ne mântuirea (confirmă mântuirea în noul
credincios la acest punct) şi de asemenea a purtata bolile noastre în Trupul Său (Isaia
53:4).Moartea lui Isus pe cruce ne-a eliberat de neputinţele noastre.De aceea El are
puterea să vindece pe cei ce cred în El.
3. Promisiunea lui Isus pentru noi este aceasta:dacă credem,vom pune mâinile peste
bolnavi şi ei se vor vindeca.Explicaţi că mâinile nu au nimic deosebit – Isus este Acela
care vindecă prin ele (Marcu 16:17,18).

COMENTARIU
Nu vă fie frică să vă rugaţi prin telefon: Isaia 53:.4,5 şi
Exodul 15:26.
Determinaţi persoana cu care vorbiţi să creadă în
Hristos şi să-L urmeze.
„Cu adevărat El a purtat
suferinţele nostre şi a luat supra
Lui durerile noastre.”
Isaia 53:4

CUM SĂ ÎNVINGEM ISPITA
OBIECTIV
A da noului credincios mijloacele necesare pentru a învinge necazurile şi păcatul şi a trăi în
victorie.
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„Nu v-a ajuns nici o ispită,ca să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.Şi
Dumnezeu,care este credincios,nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi peste puterile voastre;ci,împreună
cu ispita,a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea,ca s-o puteţi răbda.”
1 CORINTENI 10:13
1. Dumnezeu ne cunoaşte şi nu va îngădui să fim ispitiţi peste puterile noastre.
2. Dumnezeu ne oferă şi calea de scăpare din ispită.
3. Pentru că Isus Însuşi a fost ispitit în toate lucrurile,şi a învins,El vine în ajutorul nostru
atunci când suntem ispitiţi şi ne ajută să ieşim biruitori din ea.
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