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DESCOPERIREA LUCR RII ÎN BISERIC
CURSUL 301
Efeseni 4:11-12
SESIUNEA 1
Acesta e cel de-al treilea curs din cele patru cursuri de baz . Întrucât aceste cursuri se bazeaz
unul pe cel lalt, pentru a putea participa la acest curs trebuie s fi parcurs mai întâi cursul 101
despre semnifica ia membralit ii în biseric i cursul 201 despre maturitatea spiritual .
Convingerea noastr este c înainte de-a putea fi preg tit pentru lucrare, trebuie mai întâi s
fii membru în familia unei biserici i s fii dedicat obiceiurilor care denot maturitate
spiritual . Membralitatea i maturitatea reprezint fundamentul pentru lucrare.
Întreb ri introductive:
1. De când e ti membru în biserica noastr ?
2. Cum ai crescut în via a de credin de când ai venit la biserica noastr ?
3. Ce î i place cel mai mult cu privire la lucrarea de aici?
4. Ce faci atunci când îi aju i pe al ii?
SCOPUL ACESTUI CURS:
„Dumnezeu a dat pastori i înv tori pentru a-i preg ti pe oamenii lui Dumnezeu pentru
lucr ri de slujire, spre zidirea trupului lui Cristos.” Efeseni 4:11-12
Biblia spune:
* Pastorii sunt _________________________
* Oamenii sunt ________________________
PRINCIPIUL CARE ST LA BAZA ACESTUI CURS:
LUCRAREA MEA ESTE DETERMINAT DE ____________ MEA!
Ceea ce Dumnezeu m-a creat S FIU determin ceea ce El vrea S FAC. Voi în elege scopul
pentru care am fost creat atunci când voi în elege ce fel de persoan sunt. Acesta e secretul
cunoa terii voii lui Dumnezeu pentru via a mea.
Dumnezeu este consecvent în planul S u cu privire la fiecare dintre noi. El nu ne d
temperamente i talente înn scute, daruri spirituale i experien e de via , de care apoi s nu
Se foloseasc . Prin studierea i revenirea asupra acestor factori, putem descoperi lucrarea pe
care Dumnezeu o are pentru noi i modalitatea unic prin care Dumnezeu vrea ca noi s -L
slujim.
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Cele dou rezultate care m ajut s descop r lucrarea pentru care am fost creat sunt
____________________________ i __________________________________.
IDEEA CENTRAL A CURSULUI
În biserica noastr , ne concentr m aten ia asupra unei abord ri individuale a lucr rii, i nu
asupra unei abord ri institu ionale.
Ne vom concentra asupra a cinci factori personali care au concurat pentru a te modela.
Identificând tr s turile specifice pe care le ai în fiecare din aceste domenii, cred c i se va
clarifica lucrarea preg tit de Dumnezeu pentru tine.
SCHI A CURSULUI:
SESIUNEA 1: CREAT PENTRU LUCRARE
•

Ce spune Biblia despre lucrare?

•

Cum m-a modelat Dumnezeu?

•

Procesul de descoperire a lucr rii mele

•

Identificarea FORMEI mele unice

SESIUNEA 2: SLUJIND PRIN BISERICA NOASTR

•

Viziunea noastr pentru lucrare

•

Avanpremiera ocaziilor de lucrare („Meniu de lucrare”)

•

Dezvoltarea unei inimi pentru slujire

•

Ce urmeaz mai departe?

TREI ETAPE NECESARE PENTRU ABSOLVIREA CURSULUI:
1. Participarea la cursul 301
2. Completarea Profilului Personal (FORMA)
3. Întâlnirea cu un pastor sau cu un lider.
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OBIECTIVELE CURSULUI:
1. S ________________________ structura (S.H.A.P.E.) mea unic în vederea lucr rii i s
m dedic _________________ darurilor i aptitudinilor primite de la Dumnezeu i
___________ lor pentru slujirea Lui i a celor din jur prin familia bisericii mele.
2. S _____________________ un domeniu de slujire din biserica mea care ____________
cel mai bine ce m-a creat Dumnezeu s fiu i s încep s _____________________în acel
domeniu.
– Lucrarea mea primar
– Lucrarea mea secundar
CE SPUNE BIBLIA DESPRE LUCRARE.
CE ESTE LUCRAREA?
DEFINI IE: Cuvântul grecesc pentru lucrare este „diakonos” – a sluji.
„LUCRARE ÎNSEAMN S FOLOSESC TOT CE MI-A DAT DUMNEZEU
PENTRU A-L SLUJI PE EL I NEVOILE CELORLAL I.”
NOI LUCR M ÎN TREI DIREC II
•

Pentru __________________ (Fapte 13:3)

•

Pentru__________________ (Evr. 6:10)

•

Pentru __________________ (Matei 5:13)
SLUJIM TREI TIPURI DE NEVOI

• Pentru satisfacerea ____________________ ale oamenilor.
Dumnezeu spune: „Mi-a fost foame i Mi-a i dat s m nânc... Mi-a fost sete i Mi-a i dat s
beau... aveam nevoie de haine i M-a i îmbr cat... am fost bolnav i M-a i îngrijit... am fost în
închisoare i a i trecut pe la Mine... Ori de câte ori a i f cut aceste lucruri unuia dintre cei
mai mici fra i ai mei, Mie Mi le-a i f cut.” (Matei 25:35-36, 40)
„Dac , în calitate de reprezentan i ai Mei, da i chiar i numai un pahar cu ap rece unui
copila , cu siguran c ve i fi r spl ti i.” (Matei 10:42, LB)
•

Pentru satisfacerea nevoilor ________________ ale oamenilor.

„...mustra i-i pe cei lene i; îmb rb ta i-i pe cei timizi, sprijini i-i pe cei slabi, fi i r bd tori cu
to i.” (1 Tes. 5:14, GN)
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Pentru satisfacerea nevoilor _______________ ale oamenilor.

„Dumnezeu ne-a împ cat cu Sine prin Cristos
(2 Cor. 5:18)

i ne-a încredin at slujba împ c rii.”

„Noi Îl proclam m pe Cristos, sf tuindu-l i înv ându-l pe orice om, cu toat în elepciunea,
astfel încât s -l înf i m matur în Cristos.” (Col. 1:28, 29)
SCOPUL LUCR RII
„Exist diverse tipuri de slujire a lui Dumnezeu, dar Îl slujim pe acela i Domn. Duhul Sfânt
manifest puterea lui Dumnezeu prin fiecare dintre noi ca mijloc de ajutorare a întregii
biserici. Voi to i împreun sunte i trupul lui Cristos i fiecare dintre voi e o parte separat i
necesar .” (1 Cor. 12:27)
DUMNEZEU VREA S M FOLOSEASC PENTRU_________________.
PRIORITATEA LUCR RII
(De ce ar trebui s m intereseze lucrarea?)
1. AM FOST ________________________ PENTRU LUCRARE.
„C ci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, crea i în Cristos Isus pentru faptele bune pe care
le-a preg tit Dumnezeu mai dinainte, ca s umbl m în ele.” (Efes. 2:10)
2. AM FOST ________________________ PENTRU LUCRARE.
„El ne-a mântuit i ne-a ales pentru lucrarea Sa sfânt , nu pentru c am fi meritat, ci pentru
c acesta a fost planul Lui înainte de crearea lumii.” (2 Tim. 1:9, LB)
„Mântuit pentru a sluji!”
3. AM FOST ________________________ ÎN LUCRARE.
„Dumnezeu, în harul S u, m-a ales înainte de a m fi n scut i m-a chemat s -L slujesc.”
(Gal. 1:15)
„V îndemn s tr i i o via vrednic de chemarea pe care a i primit-o.” (Efes. 4:1)
„A i fost ale i de Însu i Dumnezeu. Sunte i preo ii Regelui. Sunte i ai lui Dumnezeu. Toate
acestea, ca s le ar ta i celorlal i cum v-a chemat Dumnezeu din întuneric la lumina Sa
minunat . Odinioar nu era i nimic, dar acum sunte i ai lui Dumnezeu!” (1 Pet. 2:9-10)
„Ve i sluji ca preo i sfin i.” (1 Pet. 2:5, GN)
Nu sunt cine cred c sunt,
Nu sunt cine crezi c sunt,
Dar sunt cu adev rat cine spune Dumnezeu c sunt!
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UN ADEV R CARE-MI SCHIMB VIA A – IDENTITATEA MEA PRIMAR :
SUNT UN _____________ AL LUI ISUS CRISTOS!
4. AM FOST _____________ PENTRU LUCRARE.
„Dumnezeu a dat fiec ruia dintre voi aptitudini speciale [încercuie te „aptitudini speciale”];
asigura i-v c le folosi i pentru a-i ajuta pe al ii, dând mai departe feluritele binecuvânt ri
ale lui Dumnezeu.” (1 Pet. 4:10, LB)
5. AM FOST ________________ PENTRU LUCRARE.
Isus a spus: „Toat autoritatea Mi-a fost dat în cer i pe p mânt. De aceea, duce i-v
face i ucenici...” (Matei 28:18-19)

i

„A adar, suntem ambasadori ai lui Cristos.” (2 Cor.5:20)
6. MI S-A ______________ S SLUJESC.
Isus a spus: „Atitudinea voastr trebuie s fie ca a Mea, pentru c Eu, Mesia, n-am venit s
fiu slujit, ci s slujesc” (Matei 20:28, LB).
Pavel i-a spus lui Arhip: „Ia seama la slujba pe care ai primit-o de la Domnul i împline te-o.”
(Col. 4:17, KJV).
7. TREBUIE S FIU _____________ PENTRU LUCRARE.
„Dumnezeu a dat pastori i înv tori pentru a-i preg ti pe oamenii lui Dumnezeu pentru
lucr ri de slujire, spre zidirea trupului lui Cristos.” (Efes. 4:11-12)
8. TRUPUL LUI CRISTOS _____________ DE LUCRAREA MEA.
„Voi to i împreun sunte i trupul lui Cristos i fiecare dintre voi e o parte separat
necesar .” (1 Cor. 12:27, LB)

i

Lucrarea este întotdeauna un rezultat al func ion rii în contextul________________.
„Când a v zut Isus mul imile, I s-a f cut mil de ele, pentru c erau nec jite i neajutorate,
ca ni te oi care n-au p stor. Apoi a spus: «Mare este seceri ul, dar pu ini sunt lucr torii.
Ruga i-L pe Domnul seceri ului s trimit lucr tori la seceri ul Lui.»” (Matei 9:36-37)
9. EU SUNT __________________ DE LUCRAREA MEA.
„A a c fiecare din noi are s dea socoteal despre sine însu i lui Dumnezeu.” (Rom. 14:12)
Pilda talan ilor (Matei 25:14-30)
10. VOI FI ____________ PENTRU LUCRAREA MEA.
„Orice face i, s face i din toat inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care
ti i c ve i primi de la Domnul r splata mo tenirii.” (Col. 3:23, 24)
„Bine lucrat, rob bun i credincios. Ai fost credincios în pu ine lucruri, te voi pune peste
multe lucruri. Vino i împ rt e te bucuria st pânului t u!” (Matei 25:23:)
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MODALITATEA PRIN CARE ÎMI POT DESCOPERI LUCRAREA
(ROMANI 12:1-8)
PASUL 1. DEDICAREA _________________________
„V îndemn s v aduce i pe voi în iv ca o jertf vie, sfânt
aceasta este închinarea voastr spiritual .” (v. 1)

i pl cut lui Dumnezeu;

PASUL 2. ELIMINAREA _________________________
„Nu v mai conforma i modelului acestei lumi, ci transforma i-v
voastre.” (v. 2)

prin înnoirea min ii

PASUL 3. EVALUAREA _________________________
„S nu ave i p reri exagerate despre voi în iv sau despre importan a voastr , ci încerca i s
ave i o p rere echilibrat cu privire la capacit ile voastre, în lumina credin ei pe care v-a
dat-o Dumnezeu.” (v. 3, Ph)
PASUL 4. COOPERAREA CU AL I CREDINCIO I
„Tot a a cum fiecare dintre noi are un trup cu mai multe membre i aceste membre nu au
toate aceea i func ie, la fel i noi, care suntem mul i, alc tuim un singur trup în Cristos i
fiecare suntem membre unii altora.” (v. 4-5)
Implica ii ce decurg din lec ia de anatomie inut de Pavel
(Vezi i 1 Corinteni 12:1-31)
1. Fiecare membru e un lucr tor în cadrul trupului lui Cristos.
2. Fiecare membru are o func ie diferit .
3. Lucrarea fiec rui membru e important .
4. Fiecare membru le apar ine tuturor celorlal i.
„Fiecare dintre noi e o parte a singurului Trup al lui Cristos. Ochiul nu-i poate spune
niciodat mâinii: N-am nevoie de tine. Capul nu le poate spune picioarelor: N-am nevoie de
voi. Iar unele din p r ile care par mai slabe i mai lipsite de importan sunt, de fapt, cele
mai necesare. Tot a a, Dumnezeu a pus trupul laolalt într-un a a mod, încât cinstea i grija
s le fie oferite acelor p r i care altfel ar p rea mai pu in importante.” (1 Cor. 12:13, 21-22,
24b, LB)
PASUL 5. ACTIVAREA ___________________
„Avem daruri diferite, potrivit cu harul pe care ni l-a dat Dumnezeu... darul prorociei... al
slujirii... al înv turii... al încuraj rii... al d rniciei... al conducerii... al milosteniei.” (Rom.
12:6-8)
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DESCOPERIREA MODULUI ÎN CARE DUMNEZEU
M-A MODELAT PENTRU LUCRARE
CUM M-A MODELAT DUMNEZEU?
„Mâinile Tale m-au format i m-au modelat.” (Iov 10:8a, GN)
Dumnezeu te-a format i te-a modelat pentru lucrare chiar de la na tere. De fapt, Dumnezeu a
început s te modeleze într-un mod unic chiar înainte de a te fi n scut!
„Mul umesc pentru c m-ai f cut atât de extraordinar de complex! E uimitor s te gânde ti
c lucrarea mâinilor Tale este minunat . Tu erai acolo în timp ce eu eram format. M-ai v zut
înainte s m nasc i ai pl nuit fiecare zi din via a mea înainte s încep s respir.” (Ps. 139:
14-16, LB)
1. Am fost _________________ pentru un scop.
2. Sunt ____________________!
3. Sunt ____________________.
„Ce drept ai tu, omule, s Îl interoghezi pe Dumnezeu? Vasul nu are nici un drept s -i spun
olarului: «De ce m-ai f cut a a?» Olarul poate face tot ce vrea cu lutul.” (Rom. 9: 20-21)
În lucrare... Func ia decurge din form !
LUCRAREA ESTE DETERMINAT DE MAI MUL I FACTORI
„Sunt diverse tipuri de DARURI SPIRITUALE, dar acela i Duh le d pe toate. Exist diverse
MODALIT I DE SLUJIRE, dar acela i Domn este slujit. Exist diverse APTITUDINI
pentru realizarea unei slujbe, dar acela i Dumnezeu d fiec ruia aptitudinea necesar slujbei
lui. Prezen a Duhului este ar tat ÎNTR-O OARECARE M SUR în fiecare, pentru binele
tuturor.” (1 Cor. 12:4-7, GN)
FORMA MEA VA DETERMINA LUCRAREA PE CARE O VOI FACE.
(în englez , SHAPE, de la Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)
1. _______________________
„Fiecare om are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.” (1 Cor. 7:7b)
CE DAR AM EU?
2. _______________________
„C ci Dumnezeu le-a pus în inim s -I aduc la îndeplinire planul.” (Apoc. 17:17)
„C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi i v d atât voin a, cât i înf ptuirea,
pentru scopul ales de El.” (Filip. 2:13, NEB)
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CE ÎMI PLACE S FAC?
3. _______________________
„Exist diferite abilit i pentru a realiza o slujb .” (1 Cor. 12:6)
„Eu [Dumnezeu] i-am dat pricepere, îndemânare i tiin
(Exod. 31:3)

pentru tot felul de lucr ri.”

„...competen a noastr vine de la Dumnezeu.” (2 Cor. 3:5B)
CE FEL DE TALENTE I ÎNZESTR RI NATURALE AM EU?
4. _______________________
„Nimeni nu poate ti cu certitudine ce gânde te cel lalt sau cum este el în realitate, decât
persoana în cauz .” (1 Cor. 2:11, LB)
ÎN CE DOMENIU DE SLUJIRE M AJUT CEL MAI BINE
PERSONALITATEA MEA?
5. _______________________
1. Ce fel de experien e ____________ am avut?
„A trecut destul timp ca s pute i fi înv tori, DAR înc ave i nevoie s fi i înv a i. Nu ave i
nici o experien în privin a a ceea ce înseamn bine i r u.” (Evr. 5:12-13)
2. Ce fel de experien e _____________ am avut?
„Uneori este nevoie de câte o experien dureroas pentru a ne schimba c ile” (Prov. 20:30, GN).
„Dumnezeu ne ajut în necazurile noastre, ca s putem s -i ajut m pe al ii care trec prin tot
felul de încerc ri, folosind acela i ajutor pe care noi în ine l-am primit de la Dumnezeu.”
(2 Cor. 1:4, GN)
3. Ce fel de experien e ____________ am avut?
„Nu uita niciodat ce ai înv at. Înv tura este via a ta; p ze te-o bine.” (Prov. 4:13, GN)
4. Ce experien e am avut ____________?
„A a c dovada dat de voi prin slujirea aceasta îi face pe oameni s -L laude pe Dumnezeu
pentru ascultarea ce înso e te m rturisirea Evangheliei de c tre voi.” (2 Cor. 9:13)
Lucrarea ta va fi mai eficient i mai plin de împliniri dac î i vei folosi DARURILE i
APTITUDINILE în domeniul DORIN EI INIMII, într-un mod care s exprime cel mai
bine PERSONALITATEA i EXPERIEN A ta!
SUCCES ÎNSEAMN S FAC LUCRURILE PENTRU CARE M-A CREAT
DUMNEZEU!
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MODUL ÎN CARE A FOST „MODELAT ” LUCRAREA LUI PAVEL
DARURILE SPIRITUALE ALE LUI PAVEL
„Am fost numit predicator, apostol i înv tor al acestei Evanghelii.” (2 Tim. 1:11)
INIMA LUI PAVEL
„Ambi ia mea constant a fost de a predica Evanghelia acolo unde nu se mai auzise de
Numele lui Cristos i de a evita s construiesc pe temelia altcuiva.” (Rom. 15:20, Ph)
„C ci Dumnezeu, care a fost la lucru în lucrarea lui Petru ca apostol al evreilor, a fost la
lucru i în lucrarea mea ca apostol al na iunilor.” (Gal. 2:8)
„Via a n-are nici o valoare dac nu fac lucrarea pe care mi-a încredin at-o Domnul Isus.”
(Fapte 20:24, LB)
APTITUDINILE LUI PAVEL
„Pavel a mers la ei. i, fiindc î i câ tiga existen a din facerea corturilor, a r mas la ei i
lucra cu ei... Pavel vorbea în sinagog în fiecare zi de Sabat, încercând s -i conving atât pe
Iudei, cât i pe Greci.” (Fapte 18:2b-4, GN)
PERSONALITATEA LUI PAVEL
„C ci a i auzit de trecutul meu. Am persecutat biserica, fiind împins de un zel fanatic. Am
f cut tot ce mi-a stat în putin s-o distrug. Eram mai înaintat în religia iudaic decât
majoritatea contemporanilor mei, fiind însufle it de un entuziasm f r margini.” (Galateni
1:13-14, Ph)
EXPERIEN ELE LUI PAVEL.
EXPERIEN ELE LUI SPIRITUALE
•

Martor la omorârea cu pietre a lui tefan Fapte 8:1

•

Convertirea lui pe drumul Damascului (Fapte 9:1-20)

•

Cei trei ani de maturizare în Arabia (Gal. 1:18)

•

Viziunea special primit din partea lui Dumnezeu (2 Cor. 12:2-7)

EXPERIEN ELE LUI DUREROASE?
„Am fost întemni at de mai multe ori, adesea în primejdii de moarte, de cinci ori am primit de
la Iudei patruzeci de lovituri f r una, de trei ori am fost b tut cu nuiele de romani, o dat
am fost împro cat cu pietre, de trei ori s-a sf râmat corabia cu mine, o noapte i o zi am fost
în adâncul m rii. În c l toriile mele am fost în pericole pe râuri, în pericole din partea
tâlharilor, în pericole din partea celor din neamul meu, în pericole din partea p gânilor, în
pericole în cet i, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole între fra ii mincino i.
Am slujit adesea ore în ir, f r s dorm i f r s m nânc, f r s am un ad post i ducând
uneori lips chiar i de îmbr c minte!” (2 Cor.11:23-27)
„ i ca s nu m umflu de mândrie, din pricina str lucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus
un epu în carne, un sol al Satanei, ca s m p lmuiasc i s m împiedice s m îngâmf.”
(2 Cor. 12:7)
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EXPERIEN ELE EDUCA IONALE ALE LUI PAVEL
„Am înv at la picioarele lui Gamaliel i am fost educat s respect cu stricte e Legea
p rin ilor no tri.” (Fapte 22:3, Ph)
EXPERIEN ELE SALE DIN LUCRARE
Cite te cartea Faptele Apostolilor!

IDENTIFICAREA FORMEI MELE UNICE
Am preg tit i adaptat mai multe instrumente de lucru pentru a te ajuta s descoperi i s
reflectezi asupra celor cinci factori care î i arat cine e ti. Vei completa chestionarele acas ,
înainte de a te întâlni cu un îndrum tor pentru lucrare.
1. „____________________ DARULUI” î i va oferi o privire de ansamblu asupra
darurilor spirituale i te va ajuta s identifici darurile pe care Dumnezeu i le-a dat ie
personal.
2. „____________ B T ILOR INIMII” te va ajuta s - i clarifici lucrurile care î i place
s le faci.
3. „____________ APTITUDINILOR” te va ajuta s - i evaluezi talentele naturale i
abilit ile profesionale.
4. „____________ PERSONALIT II” te va ajuta s vezi cum poate fi folosit cel mai
bine în lucrare temperamentul pe care i l-a dat Dumnezeu.
5. „______________ EXPERIEN ELOR” te va ajuta s - i analizezi trecutul i s
descoperi cum te-a preg tit Dumnezeu pentru o lucrare unic , pe care doar tu o po i
duce la îndeplinire.
NU UITA:
1. Nu te speria! Bucur -te de ceea ce vom face! Aceste evalu ri nu au valoare de examen. Nu
exist r spunsuri corecte sau gre ite. Nu trebuie s - i faci griji din pricina lor. Scopul este s - i
demonstreze c e ti o fiin unic !
2. Te vei evalua singur. Nimeni nu- i va da o not . Nimeni nu te va judeca. Suntem interesa i
de sentimentele tale, nu de ale altora. Totu i, dup ce ai completat singur chestionarele de
evaluare în aceste cinci domenii, poate te-ar ajuta s cuno ti i p rerea celor mai apropia i ie.
3. Valoarea fiec rui chestionar de evaluare va fi diferit în func ie de vârsta pe care o ai, de
maturitatea ta spiritual , de mediul din care provii, de sinceritatea ta, de timpul pe care e ti
gata s -l investe ti în ele i de seriozitatea cu care vei medita la ele.
4. Pe m sur ce completezi fiecare chestionar, trece rezultatele la sec iunea „Profilul
Personal”. Vei aduce cu tine acest profil când vei avea interviul cu liderul.
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CE SPUNE BIBLIA DESPRE DARURILE SPIRITUALE.
O scurt privire de ansamblu
„În ce prive te darurile spirituale, nu vreau s fi i ne tiutori.” (1 Cor.12:1)
UN DAR SPIRITUAL: Este o înzestrare special dat de Duhul Sfânt fiec rui credincios, în
momentul convertirii, pentru a-i sluji pe al ii i, astfel, pentru zidirea Trupului lui Cristos.
ZECE ADEV RURI privind darurile spirituale:
1. Numai ___________________ au daruri spirituale. (1 Cor. 2:14)
2. Fiecare cre tin are cel pu in ___________________ dar. (1 Cor. 7:7)
3. Nimeni nu prime te ___________________ darurile. (1 Cor. 12:27-30)
4. Nici un dar nu este dat___________________ (1 Cor. 12:29-30)
5. Nu po i ___________________ un dar spiritual, nici ___________________ pentru el.
(Efes. 4:7)
6. ___________________ decide ce fel de daruri prime te fiecare. (1 Cor. 12:11)
7. Darurile pe care le primesc sunt ___________________ (Rom. 11:29)
8. Trebuie s ___________________ darurile pe care mi le d Dumnezeu. (1 Tim. 4:14)
9. Este un p cat s ___________________ darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. (1 Cor.
4:1-2; Matei 25:14-30)
10. Folosirea darurilor ___________________ s cresc i s Îl ___________________ pe
Dumnezeu. (Ioan 15:8)
SCOPUL DARURILOR SPIRITUALE
1. NU SUNT PENTRU FOLOSUL MEU, CI___________________________.
„Fiecare dintre voi, ca un bun administrator al darurilor felurite ale lui Dumnezeu, trebuie
s foloseasc darul pe care l-a primit de la Dumnezeu pentru binele celorlal i.” (1 Pet. 4:10,
GN)
„Duhul Sfânt manifest puterea lui Dumnezeu prin fiecare dintre noi ca mijloc de ajutorare a
întregii biserici.” (1 Cor. 12:7, LB)
2. S PRODUC _______________ I _________________ ÎN FAMILIA BISERICII.
„El a dat oamenilor daruri, pentru a zidi trupul lui Cristos, astfel ca noi s venim cu to ii la
acea unitate în credin i s devenim maturi. Atunci nu vom mai fi copii, purta i încoace i
încolo de orice vânt de înv tur .” (Efes. 4:11, 12, 13, GN)
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AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA DARURILE SPIRITUALE
1. Nu confunda darurile cu talentul înn scut.
2. Nu confunda darurile cu roada Duhului. Galateni 5:22-23
•
•

Roada Duhului indic maturitatea mea.
Darurile indic lucrarea mea.

3. Nu confunda darurile cu rolurile cre tine.
4. Fii con tient de tendin a de „proiec ie a darurilor”. (Atunci când te a tep i ca al ii s
slujeasc la fel ca tine i s aib rezultate similare).
5. S nu ai sentimentul c darul t u te face superior celorlal i. 1 Corinteni 12:21
6. Trebuie s în elegi c folosirea darurilor f r dragoste este inutil .
„Chiar dac a vorbi în limbi omene ti i îngere ti, chiar dac a vorbi în limbi, chiar dac
a avea darul predic rii, chiar dac a avea toat cuno tin a, chiar dac a avea toat
credin a încât s mut i mun ii, dar n-a avea dragoste, nu sunt nimic. Nu folose te la nimic.”
(1 Cor. 13:1-3, GN)
7. Trebuie s recuno ti c ai atât o lucrare primar , cât i una secundar în biserica ta.
•
•

LUCRAREA mea PRIMAR trebuie s se desf oare în domeniul în care
________________.
LUCRAREA mea SECUNDAR include slujirea în oricare alt domeniu din cadrul
trupului, unde __________ de mine.
CUM S - I DESCOPERI DARUL
Începe!

S ______________________________
E ______________________________
Sluje te efectiv în diverse domenii de slujire.
A ______________________________
Folose te sec iunea intitulat „Despachetarea darului meu”.
Ch ______________________________
Întreab -i pe cei din jurul t u ce daruri v d în tine.
I ______________________________
Profit de cursul de instruire a liderilor.
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TREI MODALIT I ÎN CARE DUMNEZEU VREA S - I
FOLOSE TI DARURILE:
1. Printr-o lucrare constant s pt mânal sau bilunar .
2. Prin proiecte pe termen scurt.
3. Prin situa ii spontane.
E MAI U OR S - I DESCOPERI DARUL PRIN LUCRARE,
DECÂT S - I DESCOPERI LUCRAREA PRIN DAR

DESPACHETAREA DARURILOR MELE
Biblia nu ne impune restric ii severe cu privire la num rul darurilor spirituale, nici chiar cu
privire la defini iile lor. Cele patru liste majore cu daruri se g sesc în Romani 12:8, 1
Corinteni 12:1-11, Efeseni 411-12 i 1 Petru 4:9-11, dar exist i alte pasaje care men ioneaz
sau ilustreaz daruri ce nu sunt incluse pe aceste liste.
Toate darurile sunt date pentru a ajuta biserica s - i împlineasc scopul. De aceea, noi am
împ r it darurile spirituale în patru categorii, potrivit cu patru din cele cinci scopuri ale
noastre.
În timp ce parcurgi aceast list , fii atent la prima impresie pe care o vei avea privitor la tine
însu i. Nu uita c po i avea mai multe daruri.
DARURI CARE TRANSMIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
(atât credincio ilor, cât i necredincio ilor.)
PREDICAREA („Prorocia”) (1 Cor. 14:3)
Este capacitatea de a comunica în mod public Cuvântul lui Dumnezeu într-o manier inspirat
care îi convinge pe necredincio i i îi provoac i mângâie pe credincio i, capacitatea de a
declara cu convingere voia lui Dumnezeu.
EVANGHELIZAREA (Fapte 8:26-40)
Este capacitatea de a comunica Vestea Bun a lui Isus Cristos necredincio ilor, într-o manier
pozitiv , f r a exercita presiuni; capacitatea de a intui ocaziile prielnice pentru a-L m rturisi
pe Cristos i a-i determina pe oameni s r spund cu credin .
MISIUNEA (1 Cor. 9:19-23, Fapte 13:2-3)
Capacitatea de a te adapta la o alt cultur cu scopul de a ajunge la cei necredincio i i de a-i
ajuta pe credincio ii din cultura respectiv .
APOSTOL (Rom. 15:20)
Capacitatea de a începe biserici noi i de a supraveghea evolu ia lor.
DARURI CARE EDUC POPORUL LUI DUMNEZEU
ÎNV
TURA (Efes. 4:12-13)
Este capacitatea de a educa poporul lui Dumnezeu prin explicarea i aplicarea clar a Bibliei
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într-un mod care s -i determine pe oameni s înve e. Capacitatea de a-i echipa i de a-i preg ti
pe ceilal i credincio i pentru lucrare.
ÎNCURAJAREA („Îndemnul”) (Fapte 14:22)
Este capacitatea de a-i motiva pe oamenii lui Dumnezeu s aplice i s ac ioneze pe baza
principiilor Bibliei, mai ales atunci când sunt descuraja i sau se clatin pe cale. Capacitatea de
a scoate ce e mai bun din ceilal i i de a-i provoca s - i dezvolte poten ialul.
ÎN ELEPCIUNEA (1 Cor. 2:1, 6-16)
Este capacitatea de a în elege perspectiva lui Dumnezeu cu privire la situa iile vie ii i de a
împ rt i aceste lucruri într-o manier simpl i clar . Capacitatea de a explica ce trebuie s
se fac i cum trebuie s se fac un anumit lucru.
DISCERN MÂNTUL (1 Ioan 4:11-16)
Este capacitatea de a distinge binele de r u, adev rul de gre eal , i de a oferi o evaluare
imediat bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Capacitatea de a discerne dac sursa unei
experien e este Satan, eul nostru sau Duhul lui Dumnezeu.
CUNOA TEREA (Daniel 1:17)
Este capacitatea de a descoperi, aduna, analiza i organiza informa iile vitale pentru
credincio i ca indivizi sau pentru întreaga familie a bisericii. Este capacitatea de a aduna
multe informa ii i de a le folosi pentru luarea unor decizii.
DARURI CARE DEMONSTREAZ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
SLUJIREA (Fapte 6:1-7)
Este capacitatea de a recunoa te nevoi nesatisf cute în familia bisericii i de a lua ini iativa
pentru a oferi asisten practic , i aceasta foarte repede, cu inima vesel i f r a te a tepta s
fii apreciat.
MILOSTENIA (Luca 10:30-37)
Este pacitatea de a-i descoperi pe cei r ni i i de a sim i împreun cu cei care sufer în familia
bisericii. Capacitatea de a oferi sprijin plin de compasiune i de bun dispozi ie celor care trec
prin suferin e, crize sau dureri.
OSPITALITATEA (1 Pet. 4:9-10)
Este capacitatea de a-i face pe al ii, mai ales pe str ini, s se simt primi i cu c ldur i
accepta i în familia bisericii. Este capacitatea de a coordona factorii ce promoveaz p rt ia.
P STORIREA (1 Pet. 5:2-4)
Este capacitatea de a te îngriji de nevoile spirituale ale unui grup de credincio i i de a-i
echipa pentru lucrare. Aceasta este capacitatea de a cre te spiritual un grup i de a- i asuma
responsabilitatea pentru binele lor.
D RNICIA (2 Cor. 8:1-7)
Este capacitatea de a contribui cu resurse materiale i/sau bani peste zeciuial , astfel încât
trupul s creasc i s fie înt rit. Este capacitatea de a câ tiga i administra banii, astfel încât
ace tia s fie da i pentru sprijinirea lucr rii altora.
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DARURI CARE CELEBREAZ PREZEN A LUI DUMNEZEU
(Daruri de închinare sau daruri legate de rug ciune)
CÂNTAREA (Ps. 150)
Este capacitatea de a celebra prezen a lui Dumnezeu prin cântare, vocal sau instrumental , i
de a conduce familia bisericii în închinare.
ARTELE I LUCRUL MANUAL (Exod. 31:3-11)
Este capacitatea de a zidi, de a între ine i de a înfrumuse a locul de închinare pentru gloria lui
Dumnezeu. Este capacitatea de a exprima închinarea printr-o varietate de forme artistice.
Patru daruri legate de rug ciune
MIJLOCIREA (Col. 1:9-12)
Este capacitatea de a te ruga regulat i pe termen lung pentru nevoile altor membrii din
familia bisericii. Capacitatea de a persevera în rug ciune i de a nu descuraja pân la primirea
r spunsului.
VINDEC RILE (Iac. 5:14-16)
Este capacitatea de a te ruga cu credin pentru cei care au nevoie de vindecare fizic ,
emo ional sau spiritual i de a vedea r spunsul lui Dumnezeu. Capacitatea de a în elege
când te îndeamn Dumnezeu s te rogi acest gen de rug ciune.
MINUNILE (Marcu 11:23-24)
Este capacitatea de a te ruga cu credin , în mod specific, pentru interven ia supranatural a
lui Dumnezeu într-o situa ie imposibil i de a vedea r spunsul lui Dumnezeu. Capacitatea de
a sim i când te îndeamn Dumnezeu s te rogi acest gen de rug ciune.
RUG CIUNEA CU DUHUL („Limbile/Interpretarea lor”) (1 Cor. 14:13-15)
Este capacitatea de a m ruga într-o limb în eleas numai de Dumnezeu sau de cel care, în
moment respectiv, are darul interpret rii limbilor.
DE CE NU PERMITEM MANIFESTAREA ACESTUI DAR ÎN CADRUL
SERVICIILOR NOASTRE?
Darul acesta a produs o asemenea problem în biserica din Corint, încât Pavel a fost nevoit s
scrie un capitol întreg – 1 Corinteni 14 – pentru a le da corintenilor câteva principii
c l uzitoare.
1. Acest dar este pentru zidirea personal , nu pentru toat biserica.
„Cel care vorbe te într-o alt limb se zide te pe sine, dar cel care predic zide te întreaga
biseric .” (1 Cor. 14:4)
2. Trebuie s ne concentr m asupra zidirii altora, nu a zidirii personale.
„Dac nu spune i cuvinte inteligibile, vorbi i în vânt. Încerca i s excela i în darurile care
zidesc biserica.” (1 Cor. 14:9, 12)
3. Îi tulbur pe necredincio ii prezen i în biseric .
„...dac ar intra vreun necredincios, nu ar spune c v-a i ie it din min i?” (1 Cor. 14:23)

Cursul 301 Descoperirea lucr rii în biseric
Ghid de studiu

22

4. La modul ideal, nu este destinat s fie folosit în serviciul de închinare.
„În biseric prefer s spun cinci cuvinte inteligibile pentru a da înv tur , decât s spun
zece mii în limbi. Fra ii mei, nu mai gândi i ca ni te copii!” (1 Cor. 14:19-20)
„Darul expunerii mesajului lui Dumnezeu trebuie supus controlului vorbitorului, deoarece
Dumnezeu nu vrea s tr im în dezordine, ci în armonie i în pace.” (1 Cor. 14:32-33)
DARURILE CE SPRIJIN ACESTE PATRU SCOPURI
CONDUCEREA (Evr. 13:7, 17)
Este capacitatea de a clarifica i comunica scopul i direc ia, viziunea unei lucr ri, astfel încât
s -i atrag pe al ii s se implice. Capacitatea de a-i motiva pe al ii prin puterea exemplului
pentru a lucra împreun la realizarea unui scop al lucr rii.
ADMINISTRAREA („Organizarea”) (1 Cor. 14:40)
Este capacitatea de a recunoa te darurile altora i de a-i recruta în lucrare; capacitatea de a
organiza i administra oamenii, resursele i timpul pentru o lucrare eficient . Este, de
asemenea, capacitatea de a coordona numeroasele detalii i de a duce la îndeplinire planurile
conducerii.
CREDIN A (Rom. 4:18-21)
Este capacitatea de a te încrede în Dumnezeu pentru ceea ce nu se vede i de a ac iona pe baza
promisiunilor lui Dumnezeu, f r a ine cont de împrejur ri. Este disponibilitatea de a risca s
pierzi când urm re ti o viziune dat de Dumnezeu, a teptându-te ca Dumnezeu s înl ture
obstacolele.
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DESCOPERIREA LUCR RII ÎN BISERIC
CURSUL 301
SESIUNEA 2
MONITORIZAREA B T ILOR INIMII
Defini ie: „INIM ”
a. Este organul care pompeaz sângele.
b. Este constitu ia ta emo ional sau dispozi ia ta.
c. Este impulsul vital sau for a motrice.
Biblia folose te inima cu sensul de centru al motiva iilor, dorin elor i înclina iilor omului.
„Domnul s - i fie desf tarea i El î i va da tot ce- i dore te inima.” (Ps. 37:4 etc.)
Inima mea determin :
• motivul pentru care spun lucrurile pe care le spun
„Din prisosul inimii vorbe te gura.” (Matei 12:34, GN)
• motivul pentru care simt a a cum simt
„Cuvântul lui Dumnezeu examineaz gândurile i motivele inimii.” (Evr. 4:12, Ph)
• motivul pentru care ac ionez în felul în care ac ionez
„P ze te- i inima, c ci din ea ies izvoarele vie ii.” (Prov. 4:23)
INIMA REPREZINT ADEV RATA MEA PERSOAN !
Din punct de vedere fiziologic, fiecare dintre noi are un ritm unic al inimii. Fiecare om are un
model u or diferit. Tot a a, Dumnezeu ne-a dat fiec ruia un ritm unic al inimii i din punct de
vedere emo ional, ce se înte e te atunci când ne confrunt m cu activit i, subiecte sau
împrejur ri care ne intereseaz . Instinctiv, avem sentimente puternice cu privire la anumite
lucruri i nu sim im aproape nimic cu privire la altele.
Aceast motiva ie dat de Dumnezeu sluje te ca sistem intern de c l uzire pentru via a
noastr . Ea î i precizeaz motiva iile i lucrurile care î i vor aduce cea mai mare satisfac ie i
împlinire. De asemenea, te motiveaz s te orientezi spre anumite activit i, subiecte i medii.
DE CE A DAT DUMNEZEU FIEC RUI OM O „B TAIE A INIMII” UNIC ?
„C ci Dumnezeu le-a pus în inim s aduc la îndeplinire planul Lui.” (Apoc. 17:17)
Dumnezeu a avut un scop atunci când i-a dat preocup rile cu care te-ai n scut. De fapt,
pulsul t u emo ional dezv luie un element foarte important pentru în elegerea planului i
inten iei lui Dumnezeu pentru via a ta.
Biblia spune foarte clar c inima ta a fost proiectat de Dumnezeu, dar tu alegi s o folose ti
pentru bine sau r u, pentru scopuri egoiste sau pentru slujire.
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S-ar putea...
s ai o „ambi ie egoist în inima ta” (Iac. 3:14).
Sau s-ar putea...
„s sluje ti pe Domnul cu toat inima ta” (1 Sam. 12:20);
„s faci voia lui Dumnezeu din inim ” (Efes. 6:6).
Cum pot eu s fac voia lui Dumnezeu i s slujesc scopului S u?
L sând ca b taia inimii mele s m motiveze pentru lucrare!
„Este destul de adev rat c dac un b rbat dore te s fie lider într-o biseric , dore te un
lucru bun.” (1 Tim. 3:1, Ph)
MODALITATEA DE A FACE UN EKG SPIRITUAL
Dac e ti la fel ca majoritatea oamenilor, niciodat nu i-ai f cut timp s cau i i s identifici
lucrurile la care e ti bun i pe care e ti motivat s le realizezi. Prin urmare, este pu in probabil
c î i folose ti toate talentele i c le folose ti la un randament maxim. Secretul pentru a
în elege ritmul inimii tale const în analizarea realiz rilor tale din trecut.
Urm torul exerci iu a fost adaptat dup cartea G sirea unei slujbe care s - i plac de Ralph
Mattson i Arthur Miller (Nelson, 1982). Î i recomand din toat inima s cite ti aceast carte!
PASUL 1: ENUMER
I DESCRIE REALIZ RILE TALE ÎNCEPÂND CU
PERIOADA COPIL RIEI.
Ce vei include?
•
•
•
•
•

Realiz ri de acas , de la coal , de la locul de munc etc.
Activit i pe care le-ai îndeplinit cu pl cere.
Activit i pe care crezi c le-ai îndeplinit bine.
D detalii specifice despre ce ai f cut.
Nu lua în seam p rerea altor oameni despre ceea ce ai f cut.

1. Nu uita c trebuie s - i aminte ti lucruri pe care le-ai f cut cu pl cere i pe care le-ai f cut
bine, realiz ri, nu doar experien e pl cute.
EXEMPLU GRE IT: Am avut o vacan excelent la Marea Neagr .
EXEMPLU CORECT: În vacan , am f cut ni te fotografii superbe. Asta a fost o realizare.
Mi-a pl cut s le fac i cred c au ie it destul de bine.
2. Nu trebuie s acoperi fiecare domeniu al vie ii tale, concentreaz -te doar asupra lucrurilor
care crezi c sunt cele mai remarcabile din câte ai f cut.
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LUCRURILE CELE MAI REMARCABILE PE CARE LE-AM F CUT
ÎN TIMPUL ANILOR DE COAL
1.
2.
ÎN ADOLESCEN
1.
2.
3.
ÎN FACULTATE SAU LA 20 DE ANI
1.
2.
3.
4.
LA 30 I 40 DE ANI
1.
2.
3.
4.
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COMPLETEAZ PÂN ÎN PREZENT:
1.
2.
3.
4.
Cu cât pui mai multe lucruri pe list , cu atât e mai bine. Ia- i o alt foaie de hârtie!
PASUL 2: DESCOPER DIREC IA MOTIVAT A INIMII TALE
Analizeaz - i realiz rile i încearc s descoperi o motiva ie comun . S-ar putea s g se ti o
expresie cheie care se repet . Vezi dac i se potrive te vreuna din „b t ile inimii” prezentate
mai jos ca exemple.
Nu uita c TOATE aceste motiva ii sunt date de Dumnezeu. Ele sunt p c toase numai dac
sunt folosite în mod egoist. Fiecare din ele poate fi folosit eficient în lucrare. Nu te sim i
jenat s identifici un ritm de baz al inimii ce nu pare a fi spiritual. Aproape fiecare din cele
15 „b t i ale inimii” prezentate mai jos poate fi identificat în lucrarea unuia sau altuia din cei
doisprezece apostoli.
ÎMI PLACE...
S PROIECTEZ I S
ceva de la zero.

DEZVOLT – Îmi place s fac ceva din nimic. Îmi place s încep

S INI IEZ – Îmi place s testez i s încerc concepte noi. Nu m tem de e ec.
S ORGANIZEZ – Îmi place s aduc ordine în haos. Îmi place s organizez ceva ce exist
deja.
S ADMINISTREZ I S ÎNTRE IN – Unora dintre voi v place s între ine i anumite
lucruri ce sunt deja organizate.
S SLUJESC SAU S AJUT – Îmi place s -i asist pe al ii în responsabilit ile lor. Îmi place
s -i ajut pe al ii s reu easc .
S OB IN I S DE IN – Îmi place s cump r, s adun sau s ob in lucruri. Îmi place s
ob in cea mai bun calitate la cel mai bun pre .
S EXCELEZ – Îmi place s fiu cel mai bun i s fac tot ce pot ca echipa mea s fie cea mai
bun . Îmi place s -mi impun i s ating cel mai înalt standard.
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S INFLUEN EZ – Îmi place s -i convertesc pe oameni la modul meu de gândire. Îmi
place s modelez atitudinile i comportamentul altora.
S INTERPRETEZ – Îmi place s m aflu pe scen
m aflu în lumina reflectoarelor.

i s fiu în centrul aten iei. Îmi place s

S ÎMBUN T ESC – Îmi place ca lucrurile s fie mai bune, iar eu s contribui la aceasta.
Îmi place s iau ceva ini iat sau conceput de altcineva i s îmbun t esc lucrul respectiv.
S REPAR – Îmi place s repar un lucru stricat sau s schimb ceva expirat.
S CONDUC I S FIU RESPONSABIL – Îmi place s conduc, s supraveghez i s
supervizez. Îmi place s determin modul în care vor decurge lucrurile.
S PERSEVEREZ – Îmi place s v d c lucrurile ajung la un final. Îmi place s perseverez
în ceva pân când lucrul respectiv este încheiat.
S URMEZ REGULILE – Îmi place s operez conform unor norme i proceduri. Mie, de
exemplu, îmi place s îndeplinesc a tept rile unei organiza ii sau ale unui ef.
S IZBÂNDESC – Îmi place s lupt pentru ce e bine i s m opun r ului. Îmi place s
înving nedreptatea.
Ar trebui s - i po i sus ine alegerea cu exemple luate din realiz rile tale.
AI G SIT ÎN ACEAST LIST PRINCIPALA DIREC IE MOTIVAT
CONSEMNEAZ-O ÎN PROFILUL PERSONAL.

A INIMII TALE?

APLICAREA APTITUDINILOR MELE
„Exist diverse aptitudini pentru a realiza o lucrare.” (1 Cor. 12:6)
„Eu [Dumnezeu] i-am dat pricepere, îndemânare i cuno tin
(Exod. 31:3)

pentru tot felul de lucr ri.”

Una din scuzele cele mai frecvente pe care o aduc oamenii care nu sunt implica i în lucrare
este: „N-am nici o aptitudine pe care s o pot folosi în lucrare.” Afirma ie total neadev rat .
Secretul e s potrive ti aptitudinile tale cu lucrarea corespunz toare.
CINCI CONCEP II GRE ITE DESPRE APTITUDINI
(Îndemân rile i talentele)
1. MIT: Oamenii nu se nasc cu nici un fel de îndemân ri. Toate îndemân rile trebuie
dobândite prin experien . Nu este adev rat! Exist o serie de îndemân ri care sunt
înn scute i se dezvolt foarte devreme, înc în copil rie. Când oamenii spun: „Are un talent
înn scut pentru...”, s-ar putea s aib dreptate.
2. MIT: Îndemân rile care trebuie înv ate se înva mai ales în sala de clas . De fapt,
unele din îndemân rile de baz le-ai înv at acas , „pe strad ” sau altundeva în afara clasei.
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3. MIT: Dac ai anumite aptitudini, e ti cât se poate de con tient c le ai. Din nou, acest
lucru nu este adev rat. Probabil c te folose ti de mai multe talente sau îndemân ri de care
nici m car nu e ti con tient. Ai nevoie de o metod oarecare prin care s - i identifici
îndemân rile!
4. MIT: Îndemân rile pe care le folosesc la locul de munc pot fi folosite doar în mediul
respectiv. Nu le-a putea folosi în lucrare. Sper c la finele acestui curs vei recunoa te
falsitatea acestei idei. Fii creativ.
5. MIT: Majoritatea oamenilor au doar câteva aptitudini. Adev rul este c multe studii
efectuate la scar na ional au dovedit c un om obi nuit are între 500 i 700 de îndemân ri
diferite.
CUM S - I DESCOPERI APTITUDINILE MOTIVATE
Uit -te din nou peste lista realiz rilor tale i încercuie te verbele care arat ac iunile ce au
dus la ob inerea acelor realiz ri. Acum compar -le cu lista de mai jos i verific aptitudinile
pe care crezi c le ai.
26 DE APTITUDINI SPECIALIZATE
Capacitatea de a-i distra pe al ii: a juca un rol, a interpreta, a dansa, a vorbi, a avea farmec
Recrutarea: a-i înrola i a-i motiva pe oameni s se implice
Intervievarea: a descoperi cum sunt ceilal i în realitate
Cercetarea: a citi, a aduna informa ii, a strânge date
Arta: a conceptualiza, a reprezenta, a desena, a picta, a fotografia
Grafica: a schi a, a concepe, a crea machete sau banere
Evaluarea: a analiza informa ii i a trage concluzii
Planificarea: a elabora strategii, a concepe i a organiza programe i evenimente
Managementul: a-i supraveghea pe oameni la îndeplinirea unei sarcini sau la realizarea unui
eveniment i a coordona detaliile implicate
Consilierea: a asculta, a încuraja i a îndruma cu sensibilitate
Predarea: a explica, a instrui, a demonstra, a medita
Scrierea: a scrie articole, scrisori, c r i
Editarea: a corecta sau a rescrie
Promovarea: a face publicitate sau a promova evenimente i activit i
Repararea: a repara, a reface, a între ine
Gastronomia: a organiza mese pentru grupuri mari sau mici
Memoria: a- i aminti numele i fe ele oamenilor
Manevrarea mecanismelor: a manevra aparatur , utilaje sau ma ini
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C utarea de resurse: a c uta i a g si materiale sau resurse ieftine
Num rarea: a lucra cu numere, informa ii sau bani
Clasificarea: a clasifica i a arhiva (fi a) c r i, informa ii, înregistr ri i materiale pentru a
putea fi g site mai u or
Rela ii cu publicul: a trata plângerile i clien ii nemul umi i cu grij

i amabilitate

Ospitalitatea: a degaja c ldur , a ini ia i a cultiva rela ii, a-i face pe al ii s se simt
confortabil
Compunerea: a scrie muzic sau versuri
Gr din ritul: a te ocupa cu gr din ritul i cu plantele
Decorarea: a înfrumuse a un anumit loc pentru un eveniment special

Scrie care sunt aptitudinile tale specializate în PROFILUL PERSONAL.
FOLOSIREA PERSONALIT II
Scrie- i numele în chenarul de mai jos.

Acum, scrie- i numele cu cealalt mân :

CE S-A ÎNTÂMPLAT?
Când ai încercat s faci ceva nenatural, ai constatat trei lucruri.
1. Nu te-ai sim it în largul t u.
2. i-a luat timp i efort în plus.
3. Tot n-ai f cut o treab bun .
La fel se întâmpl i atunci când încerc m s lucr m în domenii care nu se potrivesc cu
personalitatea noastr . Dumnezeu a conceput temperamentul t u într-un mod unic. Acest
factor e foarte important pentru a te putea implica în lucrarea ce i se potrive te.
E evident c Dumnezeu nu a folosit un instrument de t iat fursecuri pentru a-i tan a pe
oameni într-un proces de uniformizare. Lui Îi place diversitatea. Prive te în jurul t u. Nu
exist temperament bun sau r u. Avem nevoie de contrarii pentru a p stra un echilibru în
biseric .
De i exist multe teste bune ( i extrem de detaliate!) de personalitate, pentru scopul
PROFILULUI PERSONAL, te rog s iei în considerare numai cinci aspecte:
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CUM M V D EU PE MINE ÎNSUMI?
INTROVERTIT
3
2
extrem

1
moderat

1
moderat

RA IONALIST
3
2
extrem

1
moderat

1
moderat

2

SENTIMENTAL
3
extrem

RUTINA
3
extrem

1
moderat

1
moderat

2

DIVERSITATEA
3
extrem

2

EXTROVERTIT
2
3
extrem

RE INUT
3
extrem

2

1
moderat

1
moderat

2

EXPRESIV
3
extrem

COOPERANT
3
extrem

2

1
moderat

1
moderat

2

COMPETITIV
3
extrem

TRECE R SPUNSURILE TALE ÎN PROFILUL PERSONAL.

EXAMINAREA EXPERIEN ELOR
„ i tim c Dumnezeu lucreaz în TOATE lucrurile spre binele celor care Îl iubesc, a celor
care au fost chema i dup planul S u.” (Rom. 8:28)
„Acum, vreau s ti i, fra ilor, c ce mi s-a întâmplat a slujit într-adev r la înaintarea
Evangheliei.” (Filip. 1:12)
Unul din factorii trecut adesea cu vederea în determinarea lucr rii pe care Dumnezeu o are
pentru cineva se refer la experien ele din trecut, mai ales la necazurile i problemele pe care
persoana respectiv le-a dep it cu ajutorul lui Dumnezeu. Întrucât cele mai importante
mesaje pe care le primim în ce prive te via a provin din sl biciunile noastre, i nu din
momentele de putere, ar trebui s d m mai mare aten ie lec iilor înv ate în „ coala loviturilor
dure.”
DUMNEZEU NU LAS NICIODAT ASUPRA NOASTR NECAZURI F R UN
SCOP ANUME!
EL VREA S FII TOT TIMPUL DESCHIS I RECEPTIV FA
DE OAMENII DIN JURUL
T U, AJUTÂNDU-I PE CEI CARE TREC PRIN CEEA CE TU AI TRECUT DEJA!
„Dumnezeu ne mângâie i ne înt re te în mod minunat în greut ile i încerc rile noastre. i
de ce face El asta? Pentru ca atunci când al ii sunt în necazuri, i au nevoie de mila i
încurajarea noastr , s le putem da acela i ajutor i aceea i mângâiere pe care noi le-am
primit de la Dumnezeu!” (2 Cor. 1:3-4, LB)
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ÎN PROFILUL T U DE LUCRARE NOTEAZ URM TOARELE EXPERIEN E:
•

Experien ele tale spirituale
Decizii / vremuri reprezentative împreun cu Dumnezeu

•

Experien ele tale dureroase
Probleme, necazuri, încerc ri din care ai înv at ceva

•

Experien ele tale educative
Care au fost materiile tale preferate la coal ?

•

Experien ele tale din lucrare
Cum ai slujit în trecut?

CONSEMNEAZ ACESTE DATE ÎN PROFILUL PERSONAL.
DECLARA IA NOASTR DE LUCRARE
(Filozofia noastr în ce prive te lucrarea)
CE CREDEM NOI...
DESPRE LUCRARE
Mântuirea prin Isus Cristos implic în mod automat o chemare în lucrare. Fiecare credincios
este creat, mântuit, chemat, înzestrat, autorizat i i se porunce te s slujeasc .
________________ este esen a vie ii cre tine. (Matei 20:28)
În lucrare __________________ decurge din form . Modul în care m-a creat Dumnezeu
determin ceea ce inten ioneaz El cu via a mea. Dumnezeu a modelat în mod unic fiecare om
pentru o lucrare specific .
Dumnezeu le-a dat tuturor copiilor S i daruri ce pot fi dezvoltate i folosite în lucrare. Fiecare
e de nota „10” într-un anumit domeniu. Fiecare are ceva de oferit. Dezvoltarea i folosirea
darului t u este un act de bun _________________ i de ___________________.
Î i descoperi darul prin lucrare, i nu î i descoperi lucrarea prin identificarea darurilor pe care
le ai.
Dovada concordan ei dintre FORM
i ___________.

i lucrarea pe care o fac const în _________________

Membralitatea i maturitatea preced lucrarea. A adar, înainte de a putea sluji prin biserica
Saddleback, î i solicit m prezen a la cursuri i încheierea unui angajament în aceste dou
domenii.
DESPRE TRUPUL LUI CRISTOS
Dumnezeu vrea ca lucrarea s fie dus la îndeplinire în contextul bisericii locale.
Membralitatea include un angajament pentru lucrare.
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Duhul Sfânt a purtat de grij ca trupul bisericii noastre s aib to i oamenii înzestra i spiritual,
de care este nevoie pentru a duce la îndeplinire tot ce El vrea s facem. Sarcina noastr este de
a-i descoperi, înrola, preg ti i sprijini pe ace ti oameni în lucrare.
Biserica trebuie s opereze pe baza darurilor spirituale, mai degrab decât pe baza func iilor
alese. Niciodat nu __________ oameni pentru anumite lucr ri. „Darurile unui om îi fac loc
pentru slujire”. (Prov. 18:16, NAS)
Biserica e un _______________, nu o afacere; un ________________, nu o organiza ie. Prin
urmare, c ut m s cizel m structura pentru a eficientiza lucrarea i a mic ora între inerea. Nu
îngrop m lucr rile sub un morman de proceduri.
Mobilizarea fiec rui membru ca lucr tor este secretul cre terii echilibrate a bisericii.
Binele ce prive te trupul ca întreg trebuie întotdeauna s aib prioritate fa de nevoile
oric rei lucr ri individuale. _______________ nu- i g se te locul în familia lui Dumnezeu.
DESPRE ROLUL PASTORILOR ÎN BISERIC
Prioritatea num rul unu a colectivului pastoral este echiparea membrilor pentru lucrare.
Oamenii sunt lucr torii, iar pastorii sunt administratorii. (Efeseni 4)
Obiectivul Centrului de dezvoltare a lucr rilor este de _____________ o armat de lucr tori
care s - i foloseasc la maxim darurile unice, inima, aptitudinile, personalitatea i
experien ele într-un loc efectiv de slujire prin biserica noastr .
Fiecare membru merit s beneficieze de asisten personal pentru a- i descoperi un loc util
în slujire. Punem mai mare pre pe individ decât pe lucrare.
Cei implica i în lucrare au dreptul la un lider competent din partea conducerii. Prin urmare,
fiecare lucrare are un supraveghetor capabil care î i ia r spunderea pentru succesul lucr rii
respective.
Fiecare supraveghetor de lucrare trebuie s le ofere lucr torilor afla i în grija sa preg tire,
încurajare, c l uzire, feedback i resurse.
DESPRE RESPONSABILITATE
Lucrul c ruia ne-am dedicat via a determin devenirea noastr . Prin urmare, încuraj m
cre terea în devotamentul fa de Cristos i de biserica Sa.
În l area sau pr bu irea unei lucr ri depinde de ______________ ei. Nici o lucrare nu poate
dep i dedicarea celor care o conduc.
Unul din semnele unei biserici care se maturizeaz
conduc torilor se ridic în fiecare an.

const

în faptul c

standardele

Trebuie s existe evalu ri periodice ale tuturor lucr rilor. Nu lucr m doar dup a tept rile
oamenilor, ci verific m situa iile. Inten iile bune nu sunt de ajuns.
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DESPRE INSTRUIRE
Fiecare lider e un ____________________. În momentul în care încetezi s mai înve i,
încetezi s mai conduci.
Noi punem un accent mai mare pe preg tirea din timpul slujirii, decât pe cea de dinaintea
slujirii. Cel mai bine înv m un lucru practicându-l. Deleg m oamenii ca ei s se dezvolte.
DESPRE DIVERSITATEA LUCR RII
Noi avem unitate f r uniformitate. Credem c diversitatea lucr rilor ilustreaz pur i simplu
înzestrarea unic a indivizilor.
Orice membru care a absolvit cursul 301 poate începe o lucrare nou , cu asisten a pastorului
i a liderilor.
Fiecare lucrare trebuie s serveasc unul sau mai multe scopuri de baz ale bisericii, altfel
n-are rost s o facem.
Lucr rile au _____________. Dac o lucrare nu mai satisface nici o nevoie, îi vom asigura o
înmormântare decent . În biserica noastr nu exist lucr ri sacre!
Implicarea în majoritatea lucr rilor necesit un angajament de un an, dar le oferim oamenilor
posibilitatea de a schimba lucr rile în care slujesc, f r s se simt vinova i. Nu for m pe
nimeni s stea permanent într-un loc.
În buletinul bisericii noastre sunt prezentate numai lucr rile oficiale, desf urate sub
supravegherea liderilor recunoscu i.
Lucrarea ta primar trebuie s fie într-un domeniu pentru care e ti _____________. Lucrarea
secundar cuprinde slujirea în orice alte domenii din trup în care este _____________ de tine.
Atâta timp cât nu e ti dispus s sluje ti i în alte domenii, nu e ti preg tit pentru lucrare.
DESPRE PERFORMAN
În lucrare ne a tept m la m iestrie, nu la ______________. M iestrie înseamn s dai tot ce
po i. Dumnezeu merit ce avem mai bun.
Noi încuraj m creativitatea i inova ia în lucrare, ceea ce înseamn c vor exista i gre eli.
Dac nu faci gre eli, înseamn c nu cre ti sau c nu încerci nimic nou. În biserica noastr nu
exist e ecuri în lucrare, doar experimente nereu ite.
Un proiect nereu it nu înseamn o persoan ratat . Nu exist oameni nepotrivi i, doar oameni
potrivi i într-o lucrare nepotrivit .

Cursul 301 Descoperirea lucr rii în biseric
Ghid de studiu

34

Avanpremiera ocaziilor de lucrare
CÂTEVA IDEI I OCAZII DE LUCRARE
ADOPT –UN–BUNIC: Aceast lucrare se concentreaz asupra b trânilor dintr-o
comunitate, pentru a-i încuraja i ajuta s vad în Isus sursa speran ei lor, prin vizite, prin
servicii de închinare i prin manifestarea unei griji deosebite fa de ei în perioada
s rb torilor.
AFI IER DE RESURSE: Afi ierul de resurse cuprinde diverse materiale destinate elevilor
i p rin ilor acestora. Un grup de oameni se ocup de aranjarea, administrarea i c utarea de
materiale pentru afi ier.
ALTERNATIVE DE VIA : Este un centru maternal care caut s ofere o alternativ de
via pentru mamele care nu doresc s avorteze, prin întâmpinarea diverselor nevoi ale
acestora, ca de exemplu, cazare temporar , asisten medical , sau ajutor la procedurile de
adop ie.
BIRUITOARELE: Sunt grupuri ce asist femeile care se confrunt cu abuzul de alcool i de
substan e stupefiante.
CASA ELI: Lucrare prin care li se ofer un c min femeilor i copiilor abuza i.
CASET /VIDEO: Lucrare în cadrul c reia se produc casetele audio i video pentru cei care
fie au lipsit de la un serviciu divin, fie locuiesc mai departe.
CLUBURI AWANA: Întâlniri s pt mânale destinate colarilor din clasele primare, în cadrul
c rora se organizeaz jocuri, memorarea Scripturii, lucru manual i misiuni în ar i
str in tate.
CLUBURI BIBLICE: Cluburi biblice pentru copii în timpul verii, desf urate pe o perioad
de cinci zile, timp de 2-3 ore pe zi. Este nevoie de oameni care s ajute la preg tirea
activit ilor cu copiii i care s ofere spa iu pentru întâlniri.
COMPOZITORII: Compozitori care se întâlnesc lunar pentru a compune cânt ri spre slava
lui Dumnezeu.
CONSILIERI ÎN TABERE: Echipe care lucreaz în tabere cre tine cu grupuri de câte apte
copii din clasele a IV-a – a VI-a, evanghelizându-i pe copii i încurajându-i s creasc
spiritual.
CONTROLUL TRAFICULUI: Prin aceast lucrare sunt ajuta i s - i parcheze ma inile în
condi ii optime cei care vin i pleac duminica de la biseric .
CORUL DE COPII: Grup muzical alc tuit din copii cu vârsta cuprins între 7-12 ani, cu
repeti ii s pt mânale, care cânt duminica i în cadrul activit ilor comunitare.
DOAMNELE DE AUR: Grup de femei în vârst care se întâlnesc duminicile, fac vizite la
spital, ajut la secretariatul bisericii i la buc t ria caritabil .
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ECHIPA DE PRIMIRE: O echip care ureaz bun venit tuturor celor care vin la biseric
printr-o strângere de mân i un zâmbet. Ace ti oameni dau o prim impresie de prietenie,
acceptare i dragoste membrilor, participan ilor i vizitatorilor.
ECHIPA GAZDELOR: O echip care ajut familiile oaspete s g seasc s lile de coal
duminical , intrând personal cu fiecare în clas . Ei fac cuno tin p rin ilor cu înv torii, iar
apoi îi conduc pe p rin i în sala bisericii, urându-le un timp pl cut în casa Domnului.
ELEVII: O echip de oameni care ajut la activit i regulate organizate pentru elevi de liceu.
Aceast echip ajut cu alimente, coordoneaz activit ile sociale, întâmpin , conduce sau
ofer asisten unor grupuri mici de 10-15 elevi.
EXCELEN
ÎN COMUNICARE: Aceast echip are misiunea de a analiza i îmbun t i
toate materialele scrise i vizuale care sunt publicate de biseric .
FANFARA BISERICII: Un ansamblu instrumental care cânt în timpul serviciilor de
închinare, la diferite întâlniri i activit i comunitare.
GRUPUL DE RUG CIUNE: Grupul care se roag pentru diverse nevoi i care î i înnoie te
lista de rug ciune pe baza solicit rilor venite prin intermediul biletelor special destinate. Acest
grup coordoneaz toate lan urile de rug ciune i evenimentele de rug ciune.
GRUPUL VOCAL DE ÎNCHINARE: Un ansamblu vocal care particip atât la serviciile de
închinare, cât i la programe civice. Cânt re ii de la Saddleback sunt selecta i din acest grup
pentru a conduce serviciile de închinare.
HABITAT PENTRU UMANITATE: O organiza ie interna ional care are scopul de a
elimina condi iile neadecvate de locuit i care lucreaz cu oameni ai lui Dumnezeu la
construirea de locuin e modeste, dar adecvate.
HERUVIMI: Grup muzical alc tuit din pre colari care fac repeti ii în timpul s pt mânii i
cânt duminica în biseric sau la diverse evenimente.
INIM SENSIBIL : E o echip de femei care vin în ajutorul altor femei care trec prin crize
sau perioade dificile, oferindu-le încurajare personal .
INVESTIGA II PENTRU PASTORI: Aceast echip de cercet tori adun informa ii
biblice, demografice i comunitare, pentru a fi folosite în mesajele de duminica sau de la
mijlocul s pt mânii.
ÎNCURAJAREA CELIBATARILOR: E o lucrare prin care sunt încuraja i to i cei care sunt
celibatari. Le sunt trimise felicit ri sau scrisori de încurajare cu ocazia zilelor de na tere sau
cu alte ocazii speciale. De asemenea recruteaz noi membrii prin telefoane i „mese de
încurajare”.
ÎNVING TORII: Acestea sunt grupuri care asist femeile care se confrunt cu abuzuri
fizice i/sau sexuale. Î i desf oar activitatea în cadrul unor întâlniri succesive pe parcursul a
12 s pt mâni.
„LEAG NUL”: Lucrare ce se ocup de mamele tinere i de gravide, care sunt vizitate i
c rora le sunt organizate evenimente speciale.
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LIDERII DE RECREA IE: Este un grup de oameni talenta i care conduc diverse activit i
recreative pentru studen i în cadrul unor tabere de odihn .
MAME TINERE: Aceast lucrare se ocup de adolescentele mame sau viitoare mame.
Lucrarea este condus de femei adulte, care ofer ajutor i sprijin practic.
MÂNCARE BUN , COMPANIE BUN : O lucrare prin care se organizeaz întâlniri ale
cuplurilor c s torite din biseric în jurul unei mese, o dat pe lun , pe o perioad de cinci luni.
Întâlnirile au loc în case sau în locuri special amenajate.
MESAGERII: Ace tia îi sun pe cei care frecventeaz regulat biserica i îi întreab dac au
de f cut comentarii, dac au nevoie de rug ciune sau dac au de împ rt it probleme familiale
cu pastorul Rick sau al ii membrii din comitet. Ei preiau mesajele etc. i le transmit pastorului
Rick sau altor membrii din comitet.
MISIUNE COMUNITAR : Aceast echip îi îndrum pe cei f r locuin în locuri de
ad post, pe cei fl mânzi înspre cantine pentru s raci, iar pe cei f r un loc de munc spre
angajatori.
MISIUNE: Echipe misionare constituite pe termen scurt, care particip la diverse proiecte în
lumea întreag i care au menirea de a-i familiariza pe membrii echipei cu aspecte ale
misiunilor din str in tate i a le face cuno tin cu diferi i misionari.
MISIUNEA CELIBATARILOR: Este un grup care caut s împ rt easc Evanghelia lui
Cristos celibatarilor nemântui i. De asemenea, se ocup de preg tirea spiritual a noilor
converti i.
MUZIC DE LAUD
I ÎNCHINARE: Aceast organiza ie d ocazia cânt re ilor s - i
foloseasc talentul atât în cadrul serviciile de închinare, cât i a unor activit i comunitare sau
distractive.
NUM R TORII DE BANI: Este echipa care se îngrije te de num rarea, sortarea i
înregistrarea colectei de duminica. Ei lucreaz împreun la secretariatul bisericii, luni
diminea a.
ORCHESTRA BISERICII: O echip de instrumenti ti care cânt în prima i în cea de-a
treia duminic din lun .
P RIN II ADOLESCEN ILOR: Aceast lucrare este pentru cuplurile cu copii
adolescen i; ace ti p rin i se întâlnesc în case pentru studiu, p rt ie i sus inere reciproc .
PRIETENII MISIUNII: Acesta e un program educa ional pre colar organizat în timpul
serviciului din timpul s pt mânii.
PUBLICITATEA CELIBATARILOR: E un grup cu îndemânare caligrafic i abilit i în
domeniul comunic rii; concepe flutura i, materiale promo ionale i face publicitate
activit ilor i studiilor biblice.
RECREA IA: Aceast lucrare îi ajut pe oameni s - i p streze condi ia fizic , oferindu-le o
gam larg de activit i sportive individuale sau în echip . Aceste activit i au menirea de a
facilita contactul credincio ilor cu oamenii din comunitatea local .
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COALA DUMINCAL – ELEMENTAR : Ore biblice pentru cei din clasele 1-6, care
includ jocuri, discu ii pe marginea unor întâmpl ri sau personaje biblice, cu aplica ii practice.
COALA DUMINCAL – PRE COLAR : Ore în cadrul c rora copiilor pân în clasa I le
sunt prezentate principiile credin ei cre tine.
TEHNICIENI AUDIO/VIDEO: O echip care preg te te i asigur sonorizarea pentru
activit i muzicale.
UN NOU ÎNCEPUT: Sunt întâlniri tip seminar, care vin în întâmpinarea nevoilor celor
divor a i. Echipa de la Un nou început programeaz i faciliteaz toate aspectele seminarului,
d telefoane i trimite scrisori de încurajare.
U IERII: O echip de oameni care supravegheaz serviciul de închinare, oferind pliante i
îndrumându-i pe oameni.
VIZITELE ÎN PENITENCIARE: Este o lucrare în cadrul c reia se fac vizite în închisori
pentru a-i evangheliza i încuraja pe de inu i. De Cr ciun, lucrarea se adreseaz familiilor prin
programul Prison Fellowship’s Angel Tree. În plus, se organizeaz i competi ii sportive cu
echipele din închisoare, creându-se ocazii de a-L împ rt i pe Cristos.
DEZVOLTAREA UNEI INIMI PENTRU SLUJIRE
LEG MÂNTUL PENTRU LUCRARE
„Angajându-m la membralitatea în biseric i la practicarea obiceiurilor esen iale pentru
maturitatea spiritual i acceptând declara ia pentru lucrare de la Saddleback, m angajez...
•

...s descop r FORMA mea unic pentru lucrare i s slujesc în domeniul care
exprim cel mai bine ce m-a creat Dumnezeu s fiu.

•

...s m preg tesc pentru lucrare prin participarea mea la preg tirea liderilor i la
C.L.A.S.S. – dou organiza ii de preg tire a lucr torilor.

•

...s demonstrez o inim de slujitor prin slujirea în lucr ri secundare, în func ie de
nevoile Trupului.

•

...s cooperez cu alte lucr ri i s pun binele mai mare al întregului Trup mai presus
de nevoile lucr rii mele.

Semn tura _________________________________
Data _________________________________
Prin aceasta se dovede te c __________________ este un lucr tor dedicat al lui Isus Cristos
în biserica __________ i îi revin obliga iile i privilegiile ce decurg de aici.
Pastor __________________

Cursul 301 Descoperirea lucr rii în biseric
Ghid de studiu

38

CARE ESTE PASUL URM TOR?
1. Încheie leg mântul pentru lucrare.
Înapoiaz -mi angajamentul semnat de tine, pentru a-l semna i eu.
2. Completeaz autoevaluarea FORMEI tale.
Apoi transfer rezultatele în formularul Profilul pentru Lucrare.
3. Stabile te UN INTERVIU CU PASTORUL T U SAU CU UN LIDER DESEMNAT.
Împreun ve i alege dou sau trei posibile lucr ri ce se potrivesc cel mai bine FORMEI tale
unice.
4. Contacteaz -l pe liderul responsabil cu lucr rile pe care le-ai selectat pentru o posibil
implicare din partea ta. Este responsabilitatea ta s iei leg tura cu liderii. Ei sunt ner bd tori
s te cunoasc . F lucrul acesta în decurs de dou s pt mâni de la întâlnirea avut , cât timp
ideile î i sunt înc proaspete în minte.
5. Începe s sluje ti!
6. Începe s participi la întâlnirile lunare pentru lideri. Dac e ti implicat în lucrare ai
dreptul s participi i tu.
7. Caut s te maturizezi mai departe i s - i perfec ionezi lucrarea prin intermediul
altor cursuri C.L.A.S.S. Mai ai de parcurs un singur curs de baz , cursul 401– „Descoperirea
misiunii”, i vei fi un ucenic de Mare lem!
O privire general asupra cursurilor CLASS
Seminarii de nivel 100:
Conducerea oamenilor la Cristos i la statutul de membri în biseric
Seminarii de nivel 200:
Cre terea oamenilor spre maturitate spiritual
Seminarii de nivel 300:
Echiparea oamenilor cu îndemân rile de care au nevoie în lucrare
Seminarii de nivel 400:
Înrolarea oamenilor în misiunea mondial de împ rt ire a Evangheliei lui Cristos
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NUMELE BISERICII TALE

Profilul Personal

FORMA mea pentru lucrare

Darurile spirituale
Inima
Aptitudinile
Personalitatea
Experien a
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Numele: ___________________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Localitatea: ___________________________________ Cod: _________________________
Telefon acas :_____________________________ Telefon birou: ______________________

DARURILE SPIRITUALE
Darurile spirituale pe care cred c le am (de pe lista din Ghidul de studiu)
1.
2.
3.
4.
Consider c este posibil s am aceste daruri deoarece:
1.
2.
3.

INIMA
1. Spre ce m atrage inima mea sau ce m motiveaz cel mai mult?
2. Cu cine îmi place s lucrez cel mai mult? Cu ce grupe de vârst sau cu ce tip de oameni?
3. Ce fel de probleme ale bisericii, lucr ri sau posibile nevoi m încânt sau m preocup cel
mai mult?
4. Dac a

ti c nu pot da gre , ce a încerca s fac pentru Dumnezeu?
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APTITUDINILE
1. Ocupa ia mea prezent este:

2. Alte profesii sau domenii în care am experien

3. Consider c am urm toarele aptitudini specializate (de pe lista din Ghidul de studiu):

4. Am predat un curs de:

5. Cred c cea mai important calitate a mea este:

PERSONALITATEA
Cum m v d eu pe mine (încercuie te un calificativ pentru fiecare pereche)

EXTREM DE
MODERAT
EXTREM DE
_______________________________________________
Extrovertit
Introvertit
Re inut _______________________________________________ Expresiv
Rutina _______________________________________________ Diversitate
Cooperant _______________________________________________ Competitiv
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EXPERIEN ELE
C L TORIA MEA SPIRITUAL
Iat cum i când L-am acceptat pe Isus Cristos ca Domn i Mântuitor i ce a însemnat
pentru mine decizia luat :

Momente în care m-am sim it cel mai aproape de Dumnezeu; experien e spirituale importante:

EXPERIEN ELE MELE DUREROASE
Acestea sunt încerc rile i problemele prin care am trecut i la care m-a putea raporta
pentru a-i încuraja pe cre tinii care trec prin încerc ri i/sau probleme asem n toare:
EXPERIEN ELE MELE EDUCA IONALE
coala urmat i materiile preferate:

Seminarii sau alte forme de instruire de care am avut parte i pe care le consider importante
pentru mine:

EXPERIEN A MEA ÎN LUCRARE
Unde am slujit în trecut (dac este cazul):
Numele bisericii

Localitatea

Lucrarea i pozi ia de slujire

Perioada

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Dup ce am parcurs Descrierea Lucr rii din Ghidul de studiu, consider c m potrivesc cel
mai bine în urm toarele lucr ri:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________

