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Sesiunea a cincea: Mișcarea de ucenici a lui Isus 

În această sesiune, veți avea o privire de ansamblu a felului în care Isus a zidit o mișcare de 
ucenici care se multiplică, având conducători al căror număr se multiplică, care duc viziunea 
Împărăției Sale tuturor națiunilor.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? Cum pui în practică această rămânere în El prin 
intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 
5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică nouă în această lună? 

 

 
EXPUNERE CRONOLOGICĂ A LUCRĂRII DE SLUJIRE A LUI ISUS  

PERIOADA ÎNTÂI: PREGĂTIREA  

Devenind persoana pe care cauți să o multiplici, pregătirea pentru o viață evlavioasă și 
mișcarea de multiplicare a ucenicilor  

 Rezultat: 
 Pasiune: 
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 Scop 
 Proces 
 Oameni 

 
PERIOADA A DOUA: TEMELIA LUCRĂRII DE SLUJIRE  

Așezarea unei temelii relaționale, centrate pe Dumnezeu, pentru a face ucenici. Isus a arătat 
în El însuși misiunea Tatălui și viața unei persoane care face ucenici chemându-i pe alții să Îi 
urmeze exemplul.  

 Dependența de Duhul Sfânt 
 Rugăciune 
 Ascultare față de planul Împărăției 
 Cuvântul 
 Preamărirea Tatălui 
 Relații intenționate 

 

PERIOADA A TREIA: INSTRUIRE PENTRU LUCRAREA DE SLUJIRE ȘI PERIOADA A PATRA: 
EXTINDEREA LUCRĂRII  

Perioadele a treia și a patra au loc simultan, dar reprezintă două perioade distincte. Îl vedem 
pe Isus formând și instruind o echipă de misiune care crește, dar și mobilizând mai multe 
persoane pentru un seceriș mai mare și pentru a face noi ucenici. Isus s-a concentrat pe 
câțiva și i-a mobilizat pentru extinderea lucrării de slujire.  

 Casă nouă 
 Chemarea de a urma 
 Călătorii pentru a pescui 
 Popularitate și conflict 

PERIOADA A CINCEA: MULTIPLICAREA CONDUCĂTORILOR  

Această perioadă se întinde din momentul numirii celor 12 Apostoli, până la ridicarea înapoi 
la Ceruri a lui Isus. Durează aproximativ 15 luni. Priorotățile erau: alegerea celor ce fac 
ucenici și care s-au dovedit a fi de încredere, dezvoltarea abilităților lor de a conduce și 
trimiterea lor pentru a continua planul și misiunea Împărăției Tatălui. Îl vedem pe Isus 
numind, instruind, dând mai departe mișcarea de ucenici următoarei generații de persoane 
care multiplică.  

 Toamna anului 28 d.Hr. - Numirea celor 12 spostoli – o evoluție strategică a multiplicării 
conducătorilor (apostol înseamnă “Trimis”):  

 

 Începutul anului 29 d.Hr. - Execuția lui Ioan, după 1 - 1,5 ani în temniță: Matei 14:3-12 
(Marcu 6:17-29) 
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 Martie 30 d.Hr. - Punctul culminant al lucrării și voii Tatălui la ultimul Paște și săptămâna 
patimilor - crucificare/răscumpărare/înviere/ridicare la ceruri: Luca 19:29-24:53 (Matei 
26:6-28:20; Marcu 11:1-16:20; Ioan 11:55-Ioan 21:25; Fapte 1:1-11) 

 

După perioada a cincea: Multiplicarea mișcării de ucenici. Aprilie 30 d.Hr. – Pentecost  

 Isus cel înviat îi mandatează pe urmașii Săi trimițându-i să continue aceeași misiune așa cum 
a fost și El trimis de Tată: Ioan 20:19-25 

 Biserica este începută prin puterea Duhului Sfânt și trimisă să facă „lucrări mai mari” (Ioan 
14:12) care continuă aceeași misiune a lui Isus de a multiplica mișcări de multiplicare a 
ucenicilor în mai multe părți ale lumii și în toate timpurile. (Fapte 1:8; Fapte 2:5; 22-24; 37-
47) 

 

1. Ce ți s-a părut util atunci când ai văzut evoluția lucrării de slujire a lui Isus? 
2. Ce anume te surprinde? 
3. Ce întrebări ai în urma acestei imagini de ansamblu? 
4. Isus a slujit într-o anume cultură, loc și moment din istorie. Ce anume se aplică și ce nu în 

lucrarea ta de slujire ca lider în contextul de astăzi? 

 

 

Eu voi _______________ până __________________  

 


