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Tinteste spre Multiplicare 
 

Daca dorim ca biserica sa creasca mai repede 

decat populatia, atunci trebuie sa ne inmultim.  

 

Daca un evanghelist ar aduce 

1000 de oameni pe zi la Isus 

si ar continua sa aduca zi de 

zi 1 000 de oameni, ar dura 

37.000 de ani ca intreaga 

lume sa fie mantuita.  

 

Pe de alta parte daca ucenicii 

ar aduce cate un singur 

ucenic care la randul lui,  ar 

aduce un alt ucenic si ar face 

asta in mod continuu, am 

putea atinge intreaga planeta 

in doar 37 de ani! 
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Inima Noastră 
 

Simplu  
Tu poti sa faci asta! Principiile sunt atat de 

simple incat atat tinerii cat si cei mai  in varstra , 

educati sau ne-educati, oraseni sau sateni, 

rusinosi sau indrazneti, experti sau incepatori, 

pot sa aiba un impact mare, plantand biserici 

simple care se multiplica.  

 

Dezvoltare de varf 
Tu poti sa ai un impact imens asupra oamenilor 

care sunt departe de Dumnezeu! Plantarea de 

biserici reproductive este una dintre cele mai 

eficiente moduri prin care poti impartasi vestea 

cea buna despre Isus si aceste informatii au fost 

atestate in toata lumea! 
 

Trenul care merge fara oprire!  
Tu poti fi parte din povestea lui Dumnezeu, o 

aventura a Evangheliei. Odata ce incepi, 
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plantarea bisericii se va dezvolta de la sine cu 

capacitatea de a deveni o miscare de plantare de 

biserici. Ei bine, noi nu suntem in control, dar 

Duhul Sfant este pe depin in control. 
 

Superb si divers 
Poti face asta oriunde si cu oricine! Aceste 

biserici au inceput cu diferite grupuri etnice si 

exprimari culturale, in caminele facultatilor, 

printe oamenii care nu pot citi, in satele din 

Africa, in metropolele din Asia, in afaceri si 

cafenele. Oriunde oamenii se intalnesc pot sa se 

intalneasca cu Isus si pot sa aiba biserica chiar 

acolo. 
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Actioneaza pe baza cartii Faptele 

Apostolilor  
Noi traim principiile din Noul Testament. Acest 

model de biserici reproductive provin din 

Evanghelii si din cartea Faptelor Apostolilor. 

Este biblic.  
 

Traieste tu insuti  
Fii parte dintr-o strategie durabila. Incepe o 

lucrare unde investesti in altii ca la randul lor ei 

sa continue lucrarea si sa nu mai fie nevoie de 

ajutorul tau cat de repede se poate . 
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Cinci pasi 
 

1. Rugaciune   
Roaga-te pana cand incepi sa plangi pentru 

oameni. Posteste si roaga-te. Roaga-te mergand. 

Cere-I lui Dumnezeu sa-ti arate ce vede El si sa 

simti ce simte El. Roaga-te pentru oameni ai 

pacii care sa deschida  usa la inimile si mintile 

celor pe care ii evanghelizezi. Roaga-te pentru 

intelegerea culturii si sa poti iubi cultura altor 

oameni. Roaga-te ca Dumnezeu sa iti dea 

strategii specifice.  
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2. Intalnire 
Intalneste oamenii acolo unde sunt ei. Petrece 

timp cu cei ce nu Il cunosc pe Isus. Rezista 

ispitei si nevoilor emotionale de a te folcaliza 

asupra problemelor din echipa ta care iti 

consuma timpul si energia. Cauta grupuri de 

oameni care nu au urmasi ai lui Isus printre ei. 

Cand intalnesti oameni, nu ii scoate din mediul 

lor pentru ai intalnii prietenii tai. Du-te tu si 

intalneste-te cu prietenii lor. 
 

3. Facere de ucenici 
Faceti ucenici! Investeste in vietile oamenilor. 

Nu astepta pana cand ei vor zice o rugaciune sa-

L primeasca pe Isus in viata lor, sau sa spuna ca 

vor sa Il urmeze pe Isus si doar atunci sa 

investesti in ei ca oameni. 

  

"Facerea ucenici" este un alt mod de a descrie 

evanghelizarea si de incepe relatii 

seminificative. A face ucenici inseamna a-i 
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aduce pe oameni la Isus intr-un mod in care 

acestia sa Il cunoasca in mod personal si in ai 

invata sa Il iubeasca si sa Il asculte pe Isus. 

Scoateti in evidenta privilegiul de a merge la alte 

natiuni astfel incat misiunea lui Dumnezeu sa 

devina parte din AND-ul lor spiritual. 
 

4. Adunare  
Lasa-i pe cei care ii intalnesti si sunt deschisi 

spiritual sa se intalnesca cu alti crestini pentru 

distractie, partasie, practicand hobbyuri comune, 

rugaciune si studiu Biblic. E mai bine cateodata 

sa ii lasi pe ei sa aleaga cu cine si cand vor sa se 

intalneasca. Concentreaza-te la cuvintele si 

istorisirile lui Isus. Nu astepta ca ei sa-ti spuna 

ca vor sa fie urmasi a lui Cristos si ca vor sa faca 

parte dintr-o comunitate crestina. Sa luati masa 

impreuna cu altii este una din cele mai bune 

metode de a forma o comunitate. Isus a spus ca 

acolo unde doi sau trei sunt impreuna in Numele 

Lui, El va fi acolo. Asta este "Biserica", in 
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forma ei cea mai simpla si esentiala. Nu ai 

nevoie de nimic altceva pentru “a fi biserica”. 

Sunt mai multe lucruri care pot contribui pentru 

a creste o Biserica sanatoasa, vibranta (citeste 

Fapte 2:42-47), dar intalnirile cu oamenii este 

inceputul plantarii unei biserici. 

 

5. Multiplicare 
Fa un plan de crestere. De la inceput invatati-i 

pe crestinii noi sa isi asume responsabilitati 

pentru intalnire si evanghelizare. Incearca sa stai 

deoparte si sa incurajezi pe altii sa creasca, 

folosindu-se de darurile lor spirituale. Cand 

ajungi la un numar prea mare ca "trup a lui 

Cristos" sanatos, fa un plan pentru a incepe un 

alt grup! 
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Lucreaza in grupuri deja formate 
 

Incurajaza noii crestini sa ramana prieteni cu 

prietenii de dinainte. In loc sa ii aduci pe noii 

convertiti in lumea ta, du-te si fa partea din 

lumea lor. In loc sa le faci cunostinta cu prietenii 

tai, du-te tu si cunoaste-i pe prietenii lor. In loc 

sa le areti locurile unde tu iti petreci timpul, vezi 

unde isi petrec ei timpul si du-te cu ei.  

 

Un procentaj destul de mic dintre oameni au 

probleme severe de dependenta astfel incat sa 

trebuiasca sa renunte la prietenii mai vechi, dar 

majoritatea nu au. Cauta oamenii care te vor 

introduce pe tine si pe Isus la retele lor de 

prieteni. Bucura-te  in procesul de a intalni 

prieteni noi!  
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Lanturi de mentorare 

 
In loc sa aduni oameni in jurul tau cauta sa faci 

lanturi de mentorare cum zice in 2 Tim. 2:22 

"Si, ce-ai auzit de la mine in fata multor martori, 

incredinteaza la oamenii de incredere, care sa fie 

in stare sa invete si pe altii".  
 

Paul Tu 
  

Timothy  Ucenicul tau 

  

Oameni de încredere Ucenicul ucenicului 

tau 

  

Alții Ucenicul ucenicului 

ucenicului tau 
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Imputerniceste pe altii 
 

In loc sa zidesti Biserica in jurul lucrarii tale, 

imputerniceste pe altii sa faca lucrarea din 

Efeseni 4:11-13: “Si El a dat pe unii apostoli; pe 

altii, proroci; pe altii, evanghelisti; pe altii, 

pastori si invatatori, pentru desavarsirea sfintilor, 

in vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea 

trupului lui Hristos, pina vom ajunge toti la 

unirea credintei si a cunostintei Fiului lui 

Dumnezeu, la starea de om mare, la inaltimea 

staturii plinatatii lui Hristos;"  

 

 
 

Nu-i face pe oameni sa astepte pana trec anumite 

cursuri ca sa le dai responsabilitati sau sa ii 

trimiti sa-L impartaseasca pe Isus cu altii. 
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Dumnezeu foloseste tineri si imaturi in moduri 

deosebite. Nu-i face pe cei tineri in credinta sa 

creada ca ei nu pot martutisi povestea lor despre 

Cristos si sa ii cheme  pe altii  la Isus. De fapt, ei 

trebuie incurajati sa impartaseasca altora 

povestea lor cu Cristos imediat! 

  

Nivelurile mai mari de responsabilitati vin mai 

tarziu , dar noi trebuie sa ne intrebam 

intotdeauna "cum pot sa imputernicesc aceasta 

persoana ca sa faca ceva azi?" 
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Grupuri - D 
 

Format A, B, C, 
Este foarte important sa urmati aceasta metoda 

numita "ABC" cand va intalniti impreuna (puteti 

sa o numiti cum vreti voi). Impartiti intalnirea 

in  trei parti egale si ramaneti credinciosi la 

scopul partii. Grupul D va ajuta pentru formarea 

bazei ucenicizarii. Metoda este usor de invatat, 

usor de urmat si foarte usor de dat mai departe. 
 

A- Intreaba (dare de socoteala prin 

inchinare verbala si rugaciune unul 

pentru altul) 
  

1. Intreaba: Care este un lucru pentru care 

esti multumitor? Apoi, "Multumiti lui 

Dumnezeu prin scurte rugaciuni de 

multumire".  

2. Intreaba: Ai vreo cerinta vreun pacat pe 

care vrei sa l impartasesti?  Apoi, 
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"Haideti sa spunem rugaciuni scurte 

unul pentru celalalt". 

3. Intreaba: Ce ai invatat in ultima 

saptamana studiind Biblia  si cum ai 

aplicat in viata ta? 
 

B- Studiu Biblic 
Intreaba trei lucruri simple: 

1. Ce ne spune acest pasaj despre 

Isus/Dumnezeu? 

2. Ce ne spune acest pasaj despre noi? 

3. Ce vom face cu ceea ce am inteles? 

Cum ni se va schimba viata bazat pe 

ceea ce am invatat? 

 

C- Ia-ti un angajament (sa te rogi si sa 

asculti) 

 

1. Roaga-te. "Care sunt trei oameni cu care 

sa impartasesti aceste adevar? 

(preferabil oameni care nu Il urmeaza 
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inca pe Isus )" Haideti sa ne rugam 

pentru ei in grupuri de cate doi." 

 

2. Asculta.  Cum mi se va schimba viata ca 

rezultat a ceea ce am invatat azi aici? 

O sa______________. Impartaseste 

acest lucru cu cineva si pecetluieste 

angajamentul tau pritr-o  rugaciune. 

 

3. Pune in Practica.  Este important sa se 

petreaca cateva minute la sfarsitul 

fiecarei sesiuni practicand ca adevarul  

invatat sa fie impartasit  cu cei trei 

oameni pentru care te rogi. 
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Probabil vei incerca sa omiti punctul "C'  sau vei 

gasi scuze de ce aceasta parte din lectie nu este 

buna pentru grupul tau. Dar daca vei face asta 

biserica ta nu va creste asa cum ai vrea. 
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Trei niveluri de autoritate 
 

 

 

 

 

 

 

Daca inveti noii credinciosi cele trei niveluri de 

autoritate, ii vei ajuta sa ia decizii intelepte 

pentru ei  insasi. 
 

PRIMUL NIVEL   
Poruncile din  Noul Testament 

 
Asculta poruncile lui Dumnezeu fara sa te 

comentezi. El este Comandantul Suprem. O 

biserica este complet plantata atunci cand face 
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toate slujirile, lucrarile esentiale cerute de 

Cristos si apostolii Lui in Noul Testament. 
 

AL DOILEA NIVEL 
Practicile din Noul Testament, nu 

poruncile 
 

Un crestin are libertatea sa urmeze sau sa nu 

urmeze aceste practici, deoarece ele nu sunt 

porunci. Nu le interzice sa le urmeze, avand in 

vedere ca apostolii le practicau si erau de acord 

cu ele. 
  

AL TREILEA NIVEL 
Traditii care nu sunt bazate pe Noul 

Testament 
 

Niciodata nu impune ascultare, supunere fata de  

traditie. Majoritatea traditiilor sunt bune. 

Interzice traditiile care constituie o piedica in a 

asculta poruncile nou testamentale. 
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Sapte porunci de baza 
 

Invata-i pe noii convertiti cele sapte porunci de 

baza. Isus a avut de fapt 150 de porunci, dar 

acestea sapte sunt suficiente pentru a-i tine pe 

oameni pe drumul cel bun. Poti sa intri in mai 

multe detalii mai tarziu. 

 

1. Pocaieste-te (si crede) 

2. Fii botezat 

3. Cina Domnului (frangerea painii si  

partasie) 

4. Iubeste (iarta) 

5. Roaga-te 

6. Daruieste 

7. Du-te si fa 

ucenici 
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D.A.V.E. 

 
Aduceti-va aminte ca lucrarea voastra este ca sa 

ii imputerniciti pe ceilalati si apoi sa va 

continuati drumul. Urmarind acest tipar va va 

ajuta sa ramaneti pe drumul cel bun. 

 

Demonstra 
Cineva care este mai experimentat intr-un 

domeniu sau are mai multe cunostinte ii arata 

noului convertit cum sa faca un anumit lucru sau 

ii impartaseste din cunostintele lui pentru a-l 

conduce pe acesta intr-o ascultare, supunere mai 

mare. Scopul ultim al ucenicizarii este ascultarea 

de poruncile lui Isus. 
 

Asista 
Apoi noul convertit il asista pe cel matur in 

conducere. Acest stadiu poate sa inceapa imediat 

ce tanarul convertit a vazut sau a fost expus 

chiar si doar o singura data. 
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Credinciosul matur poate sa se intalneasca cu 

noul convertit si sa il instruiasca. Noul convertit 

nu trebuie sa predea materialul in acelasi mod ca 

credinciosul matur. Nu te ingrijora daca noul 

convertit nu face o treaba prea buna prima oara. 

Continua sa lucrezi cu el daca inima lui e 

deschisa si invatabila. 

 

 
 

Vedere 
Crediniosul matur urmareste pe cel mai tanar 

conducand. Cel matur ar trebui sa faca tot ceea 

ce ii sta in putinta pentru a-i da incredere celui 

mai tanar si sa il laude in fata celorlalti pentru ca 
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a fost destul de curajos sa iasa in fata si sa dea 

mai departe comunitatii. Cel matur si noul 

convertit se vor intalni dupa aceea, cel matur 

ajutandu-l sa creasca pe noul convertit dandu-i 

feedback.  
 

Exit 
Credinciosul matur iese din scena si merge mai 

departe spre un nou domeniu de slujire. Acum 

noul convertit este in stare sa se descurce singur 

avand sprijinul si dragostea unui frate sau sora 

mai matura fara sa depinda de acestia. 

Credinciosul matur si cel imatur continua relatia, 

dar mai mult ca egali din acest moment.  

 

Poate sa dureze mai mult timp sa treceti prin toti 

pasii (un an sau doi), dar pot sa fie doar cateva 

luni pana cand noul convertit (chiar si unul 

proaspat intors la Domnul) este capabil sa se 

descurce singur.  Ritmul in care progresezi 

depinde de fiecare situatie in parte. Gandeste-te 
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ca pre-credinciosi pot sa inceapa sa cunoasca 

invatatura biblica chair daca nu inteleg toate 

lucrurile inca. 
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Informatii in plus: 

Ca sa comandati mai multe copii dupa 

aceasta brosura sau sa aflati cum puteti 

incepe, contactati-ne! 
 

 

 

 

All Nations Family, Inc. 

P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 

816-216-1353 

www.allnations.us 

info@allnations.us 
 

  

http://www.allnations.us/
mailto:info@allnations.us
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