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Conferința cu Lew din 13-15.11.2014 din 
București 

 
13.11.2014 București 

Întroducere 

     Ești un lider integru, în toate domeniile viețile tale? Testul predicării sunt copiii noștri, care ne 
cunosc cu bune și cu rele. Ce ar spun copiii tăi despre tine ca și predicator?  Motivul în USA pentru 
care pierdem copiii este integritatea. Opusul integrității este fățărnicie (ipocrizia) din partea 
părinților și a liderilor bisericii. 

    Când învățăm despre conducere, de fapt căutăm să vă încurajăm să gândiți altfel cu privire la 
comportamentul vostru și să vă ajut să fiți consecvenți în comportamentul vostru ca și lideri model. 

Sunt un stăpânitor sau un slujitor, ca și lider? Pe timpul lui Vlad Țepeș dacă furai ceva, erai tras în 
țeapă. Acesta este un stăpânitor. În Rusia te lovești de imaginea de stăpânitor a lui Stalin. Stalin 
afirma: ’’Nu ma intereseaza daca lumea ma iubeste, important este să le fie frică de mine’’. Isus a 
făcut altfel. Chiar dacă Stalin a fost la un seminar crestin si ar fi trebuit sa inteleaga ideea slujirii, el 
nu a aplicat-o, pe când IH a iubit oamenii și le-a oferit un model. 

Jud.6: se vorbește despre Ghedeon. Pentru unii Ghedeon este un erou, pentru alții un ratat. După 
Otniel, restul judecătorilor nu mai sunt așa de mari. Este dificil să te uiți la Ghedeon ca un erou, 
pentru că nu a început și nu a sfârșit bine. Când Îngerul a apărut, Ghedeon bătea grâul. Îngerul 
spune :Salut războinic viteaz? Vorbești serios? Unde este Dumnezeul evenimentelor mărețe? 
Dumnezeu vrea pe tine să te folosească. Ai auzit pe cineva măreț din Manase, iar eu sunt cel mai 
mic din familie și tu zici eu să folosit de Dumnezeu? Cere semne, după semne, iar în final visul cu 
sabia. 

 Lecția 1:Dumnezeu se poate folosi de oameni cărora le este frică, atunci când dorește să-I 
folosească. Ghedeon un lider ezitant, dar folosit de D-zeu. 

 Lecția 2:Dumnezeu poate folosi un grup mic pentru a avea un impact măreț. 

 Dușmanul avea aprox. 135,000 de soldați, iar Ghedeon are 30,000 de soldați. El nu are mari 
șanse. Ghedeon este depășit cu 4,5 la 1. Dl. spune că are prea mulți ostași, și 20000, pleacă 
și rămâne cu 10000 de soldați. Du-i la apă pentru că ai mulți oameni și rămân 300 de soldați. 
Cu 300 de soldați Dumnezeu învinge 135000 de soldați. Bărbații care sunt agenți ai 
schimbării vor avea parte de multă opoziție, atac la caracter, temeri.  Dl. poate folosi bărbați 
ce au frică. Bisericile C.d.Ev sunt un grup mic. Unii nu sunt prezenți aici pentru că nu au 
făcut prioritate din acest curs, alți vor spune:’’ sunt lider bun’’, (Liderii buni știu că trebuie 
să fie mai buni). 2-3 oamenii pot avea influență împotriva unei națiuni.  

Ce facem la acest seminar? 

 Repetăm ce am învățat. Să ne schimbăm în gândire pentru a schimba comportamentul. Și 
asta toată viața noastră. Aș putea oare să zic:Vreau să fiu lider ca fratele cutare?  

 Patru lucruri importante pentru un lider:  4L-engleză 

 Să trăiești - live 

 Să iubești - love 
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 Să înveți - learn 

 Să lași o moștenire - leave 

Cel mai important să lași o moștenire importantă. Ce ar spune oamenii la înmormântarea mea, 
soția, copiii, biserica, colegii? Ce va spune Timotei când Pavel îl trimite la Corint. Timotei 
acționează exact ca mine. Aceasta este influență, nu putere.  

 

 

 

 

CELE 7 PRINCIPII A LUI COVEY, DE A SCHIMBA OBICEIURILE. 

 

INDEPENDENȚĂ 

1. Fii proactiv. (Poți face ceva? Da). Dacă faci așa clădești încredere în jurul tău. De ce 
oamenii îl urmau pe David și nu pe Saul. Saul dă vina pe Samuel că a întârziat, pe Goliat 
dă vina pe evreii, că nu se duc la luptă... etc. Pe cine vreți să urmați?  Câți oamenii ați 
auzit că vor să fie ca Saul? Câți oameni ar dori să fie ca David, (cu excepția cazului cu 
Bat-Șeba)?  

2. Începe vizând finalul. O viața care este condusă de principii, nu de evenimente. Când 
liderii cedează presiunilor, nimeni nu-i mai respectă. Cu cât îl presezi pe soț mai mult cu 
atât el va face ce vrei. Exemplu din Lc.18. Copiii învață acest principiu, și copiii se 
învață unii pe alții. Al doilea vrea ce are primul frate dar și mai mult. Începe acel 
comportament de a face pe plac tuturor. Bătălia este câștigată când sunt bărbat integru. 
Soția nu trebuie să mă preseze că trebuie să o iubesc, ci o pun în agenda mea. 

Ex.  Miercurea viitoare ieșim în oraș împreună, dar să nu coincida cu alte programări  în 
aceași zi. La fel poate fi și cu copiii și cu ucenicii. 

Rol-obiectiv-plan  . Dacă nu faci asta, altcineva vă va face agenda. Și dacă faci așa soția știe că 
îi iubești. Schimbare de gândire duce la schimbare de comportament. Așa devii centrat pe 
principii și oamenii te vor presa mai puțin. 

3. Lucrurile importante pe locul întâi. Cele 4 cadrane. Timp pentru cadrul 2. Așa capeți 
independența. Acum tu faci ceea ce vrei să faci, dar nu poți faci totul, de aceea mă mișc 
spre interdependență. 

INTERDEPENDENȚĂ. 

4. Gândește Câștig-câștig. 

5. Fii empatic 

Mulți nu merg la serviciile bisericii. Să caut parteneriate, adică a clădi relații ca oamenii să vină 
la biserică. Când clădești relații-de fapt trebuie să ascult. Când sunt probleme în familie soția 
spune: Soțul nu mă ascultă. A auzi înseamnă a auzi, nu înseamnă a asculta. A ascuta este 
altceva. A asculta înseamnă că am înțeles ce spui. Și când ascult trebuie să fac. După ce ascult, 
fac un compliment oamenilor: ce aud este important pentru mine, așa clădesc respect. Când am 
înțeles valorile atunci dezvolt o relație, considerație, arăt curaj și lucrez în sinergie, lucrăm 
împreună. De ce? Ne înțelegem unii pe alți și avem încredere. 



3 

 

    Ne înțelegem unii pe alții 

6. Sinergie                Avem încredere 

Când merg în Egipt merg la penticostali, metodiști, C.d.Ev. În prigoană ne prețuim și lucrăm 
împreună. Au diferențe doctrinare? Da, dar lucrează împreună și au sinergie. Câți ați ținut dietă? 
Am obiceiuri proaste și nici nu avem modele pentru a ne schimba în conducere.  

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

7. Ascuțim ferăstrăul 

De ce? Ca să facem lucrarea mai bine, învățând prin aceste seminare. Vreau să am un mod de 
gândire al conducerii: proactiv, centrat pe principii, folosesc strategic timpul, nu fac eu totul, 
ascult real pe oameni cum gândesc, pot lucra cu alți, văd rezultatul sinergiei. Sunt dedicat unui 
proces de a deveni mai bun și mai bun. Predic de 50 ani și încă socot că mai trebuie să învăț. Nu 
spun: merge și așa, ci vreau să fiți lideri mai buni, credincioși mai buni. 

 

(JEFF): CELE 3 PRINCIPII ALE CONDUCERII DE SINE ALE LUI BLANCHARD 

A. Atacarea limitărilor preconcepute. Care sunt aceste limitări. Ilustrația cu elefantul legat, 
ce nu smulge elefantul, pentru că de când era mic a fost legat și el crede că este încă legat. 
Exemple de limitări: nu avem bani pentru o slujire, eu nu accept botezul copiilor, cina cu un 
pahar, nu mă echipez pentru că nu am timp. De ce? Comoditatea, alte priorități. Liderii nu se 
opresc la limitări, ci trebuie să fie proactivi. 

B. Celebrarea punctelor de putere. (Bucurăte de persoane dăruite). Nu e vorba de puterea 
de a controla, ci influența de a zidi, de a clădi.  A exercita influență pentru a fi o 
binecuvântare pentru Trupul lui Hristos. 

 

 

                       Ce dorim să realizăm?                                                             Puncte de putere                       

                                                                                                                          (Oameni cheie) 

 

 

În centru pun ce trebuie realizat ca sarcină, iar în vârful steluței pun oamenii cheie. Cu cât 
mai mulți oameni sunt implicați în acest proces, cu atât este mai bine.  

Ex.Cineva spune din biserică: Am o idee bună. Pastorul spune: Ce ai nevoie de la mine 
pentru a realiza acest proiect? Dar eu nu vreau să fac, ci am o idee pentru tine ca 
presbiter/pastor. Nu fac asta.   

Ex.2 Un misionar a fost întrebat de o persoana din biserică: De ce faci misiune în Africa? 
De ce să avem misionar în Africa, nu avem nevoie de misionar în Canada? La care 
misionarul răspunde: Tu,  fă această treaba aici, eu ca misionar o fac acolo în Africa.  

C. Colaborează pentru succes. Noi credem în preoția tuturor credincioșilor, fiecare credincios 
are un dar și trebuie să slujească în biserică. Celebrăm orice slujire. A colabora pentru 
succes demonstreză că noi suntem mai buni când lucrăm împreună.  
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cercurile 

(JEFF): INTEGRITATE 

 

CARACTER – COMPETENȚĂ – INFLUENȚĂ 

 Spiritualitate - are de-a face cu relația ta reală cu Domnul. Relația cu Domnul va  

avea impact asupra caracterului (IH sfințește-i prin adevărul, cuvântul este adevărul.  

Cuvântul când ne stăpânește suntem transformați. 2 Cor.3:18, 2 Cor.5:7). Dacă un lider nu 
are influență și caută care sunt cauzele, are o problemă spirituală, sau o problemă de 
caracter, sau o problemă de competență. Caracter cristic este Gal.5:22-23, 1Cor.11:1 Nu ai 
răbdare, nu ai pace, ești influențat în caracterul tău de circumstanțe și de oameni, nu de IH. 
Lipsa de caracter va nimici orice lucrare. 

 

 Competențe - am cunoscut oameni cu competențe mari, dar pentru că au probleme 
de caracter nu au influență.  

 Caracter 

Ex. Un comentator radio, acum are proces, deși era competent, pentru că o femeie a spus: 
Acest om m-a abuzat, deși era competent a ajuns în proces la tribunal.  

Ex.2 Am demis un pastor deși biserica a crescut de la 600 la 1200 de membri, a construit o 
casă de 19 milioane de dolari, nu a furat bani, este căsătorit, dar este un om rău, își pierdea 
cumpătul și concedia pe bandă oamenii.  În 10 ani a concediat și angajat 11 oameni. Biserica    
i-a spus să plece. El s-a supărat și el s-a justificat că este bun manager și bun predicator. 
Pastorul era bun cu competențele, dar avea probleme de caracter.  

Care este influența mea în slujirea mea în biserică? A crescut influența mea sau a scăzut? Dacă 
ești lider ce vei face? Colaborați pentru succes. Dacă vă scădea influența din cauza caracterului 
aveți probleme.  Liderul trebuie să creeze tensiune între a realiza un lucru și a avea răbdare să 
creștem și pe alții să slujească. Partea spirituală e importantă. Ce fac pentru închinarea lor 
personală? Cum este relația cu soția? Cu ce discipline spirituale mă lupt? Îmi este greu să citesc 
zilnic din Biblie. Uneori am nevoie de cântări pentru ca duhul să se încălzească. Pavel  tânjea să 
aibă o lucrare care nu este limită de limitările sale. Eu vreau să cunosc puterea învierii Tale. 
Partea spirituală va schimba caracterul.  Dezvoltă competențe, fără a uita de părtășia cu 
Dumnezeu. 

 

Mentorarea 

Vom avea succes când îi vom face să gândească cum gândesc liderii adevărați. Cum 
implementez eu formarea de lideri? Să nu formezi clone de lideri în biserică. Dacă fac așa va fi 
voi. Ia în serios 1Cor.12:12-13 și Efes.4:11 și 16. Oamenii care îmi sunt ucenici, nu sunt ca noi, 
de aceea celebrează diversitatea. Când sunt mentor pentru cineva nu îl face ca tine, ci fă să fie 
cea mai bună persoană cu darul pe care DS i l-a dat. Un om ce va face ce Dl l-a capacitat să 
facă. Asta înseamnă să evităm a clona lideri.  

D1….D4 

D1- Un om ce este entuziasmat nu are nevoie de motivare, dar are nevoie de informație.  
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D2 - cu cel precaut are nevoie de motivare, dar și de educare. Moise a dat greș, David a dat greș, 
Ilie a avut zile proaste. Eșecul nu este final. 

D4 - bine ai făcut, mă bucur că ești în echipa mea.  

I-ai pe oameni ca indivizi. Nu-i trata pe oameni la fel, au nevoie de informație, dă-o, au nevoie 
de informație, dă-le-o. Dar și eu ca mentor să mă întreb de ce am nevoie? Să fiu smerit și să 
învăț de ce am nevoie.  

Limbajul de mentorare-Abordarea interogativă. 

 

Limbajul unui mentor. 

Dacă vrei să dezvolți lideri, pune-l să facă ce faci tu sau să-l faci să gândească ca un lider? Cum 
arată mintea unui lider? O minte focalizată pe principii, pe priorități, o minte ce gândeşte câștig-
câștig, atacă prelimitările, ce celebrează. Tot ce am vorbit de dimineață.  

Cum îl faci să gândească ca un lider? Prin întrebări. Nu folosesc metoda să facă ce fac eu ci să-l 
ajut să fie lider cum l-a creat Dumnezeu. CUM fac acest lucru? Voi pune întrebări. Cum voi 
aborda acest lucru? Auzi treburi bune de la un lider ce este în formare. La ce auzi bine îl feliciți. 
La ce auzi rău îi pui întrebări. Care va fi consecințele la ce nu este bine pentru modul cum 
gândește ca lider? 

Ex.O femeie din China s-a dus la o biserica catolică, nu i-a plăcut, apoi s-a dus la o biserică 
mormonă nu i-a plăcut, apoi a venit la o biserică C.d.Ev din Canada. L-a întâmpinat un bărbat 
90 de ani. Această femeie a fost impresionat și a întrebat cum poate sluji în biserică? Acel 
bătrân de 90 a condus-o la IH, iar apoi a înțeles că cel bătrân de 90 de ani are 70 de ani de 
căsătorie. Cum ai putut să fii căsătorit 70 de ani. Să nu te culci fără mânie a spus bătrânul de 
70 de ani. Chinezoaica mereu întreabă cum să ai o căsnicie bună, pe diverși credincioși din 
biserică? Dacă chinezoaică înțelege că o slujire este valoroasă, ea o v-a face. Lew i-a dat o 
carte de apologetică în engleză. Eu am zis prezbiterilor să las ca femeia să vorbească bisericii 
despre Apologetică. Ea nu este acceptată de prezbiterii bisericii C.d.Ev., dar ea le forțează 
limitele. 

Mentorii știu răspunsurile, dar ca mentor eu îi ajut pe liderii în formare îi ajut să gândească 
ca lideri. Dacă nu faci așa, vei spune mereu așa am făcut noi lucrurile în această biserică, și vei 
deveni ca lider un ”capac”, pentru viitorii lideri. Dar nu vrei ca viitorii lideri să te depășească. 
Poți să accepți să fii depășit când egoul tău nu le stă în cale. Temelia pentru o astfel de 
mentorare este să tratez pe liderii în formare cu respect prin întrebări potrivite, fără să-i forțezi. 
Așa îi înveți să devină mentori pentru alții.  

Ex: Îmi amintesc când ”Petrică” îmi era mentor? În loc să-mi spună mă întrebau. Mă 
învățau să îmi pun întrebările potrivite. Eu ca mentor să învăț să pun întrebări bune. Tradiția 
creează probleme atunci când îi înveți pe oameni să facă cum faci tu, dar ca mentor fii altfel, 
ajută-i pe oameni să gândească ca lider. Liderii pe care îi formezi poate fi un alt punct de putere 
decât mine. Planifică ce vei discută cu un viitor lider? Ce s-a întâmplat la comitet: Ce întrebări îi 
pun? 

Ex. Pastorul ce urma să aibă o ședință. Ai o ordine de zi ce controlează discuția? Ce ai pe 
ordina de zi? Sună bine. De ce ai pus în această ordine ordinea de zi? Ordinea nu a fost 
gândită. Are 5 puncte pe ordinea de zi. Sunt ele în ordinea importanței? Nu ci cum mi-a venit în 
minte.  

a) sora are o predică 
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b) mutăm cina duminică după masă 

c) programul cu tineri vineri seara; 

d) programarea lucrării pe decembrie; 

e) programarea lucrării de crăciun. 

Dacă pun 1 pe ordinea de zi ce va crea? Nu mai ating 2,3,4 Deci ce să facem? Punctele 3 și 4 și 
2. Așa face ordinea de zi. Lideri se gândesc să conceapă o ordine de zi pentru ședință. 

Cum îi chemi pe oameni la întâlnire? Prin email, dar este bine și să le dai un telefon, mai ales 
când discuți probleme dificile și îi motivezi și la rugăciune. Îl înveți oferind un model și 
punându-i întrebări.  

 

Cel mai mare principiu de management: Obții comportamentul pe care îl răsplătești. 
Telefonul:  Lew i-a dat telefon  sorei ce a lucrat cu copiii 20 de ani, și nimeni nu i-a mulțumit. 
Predic 2 luni pe an într-o biserică din Canada. Roger, un olog ce îmi pune o sticlă cu apă la 
amvon. Dar eu nu am băut din apă, dar Roger se mută în altă biserică, iar Lew de 20 s-a 
asigurat să am apă la amvon. Roger îți mulțumesc pentru că ai făcut acest lucru acum. Sunt 
oameni ce fac lucruri neobservați de nimeni. Iar sfinții ce îl cinstesc pe Dumnezeu, nu capătă 
apreciere, dar cei din 16% capătă atenție. Ei nu au fost mulțumitori cu cei ce slujesc efectiv. 

 

SCHIMBARE- FRICĂ-VIZIUNE  

Liderii au viziune. Oamenii cu viziune sunt o sursa de stres pentru alții.  

Rezistența la schimbare se definește astfel: N-am mai  făcut asta niciodată. Dacă tu nu vorbești ca 
lider de schimbare, cine va vorbi de ea? Oamenii nu vor niciodată schimbare. Vă rog să scrieți o 
filozofie de slujire? Ei au zis: Nu avem. Ba da aveți pentru că la ce vă propun eu, voi sunteți 
împotriva ei.  

Viziune = A conduce pe oameni pe unde nu au mai fost niciodată, ceea ce aduce frică. Oamenii în 
loc să accepte schimbarea se leagă de trecut, cel puțin pentru o perioadă de timp. Tinerii din 
biserică au 70 de ani. De ce? Ei nu s-au schimbat, iar tinerii sunt în alte biserici decât C.d.Ev. 
Această biserică cu clădire minunată nu mai poate fi adusă la viața, iar clădirea se va vinde. Unde 
s-a greșit acolo? 

Unde pot merge greșit unele lucruri? Ce fură cașcavalul? Cei care fură cașcavalul sunt bandiții. Ce 
îi sperie? Tu ca lider nu ai mai fost niciodată.  

Frica și schimbarea merg împreună. Schimbarea cere un cost, renunț la ceva pentru ceva mai bun. 

Liderii sunt agenți ai schimbării. Câtor oamenii le-a plăcut de Moise/ Câți le-a plăcut de Pavel, pe 
Iosua? 

Ce văd la acești lideri? 

Acești oameni aduc victorii mari dar și frică/ teamă. A fi lider înseamnă să fii însingurat de multe 
ori și să știi că vei avea de a face cu opoziția. Opoziția este partea liderului. Când asculți critica nu o 
lua personal, ci crede că oamenilor nu le place schimbarea. Lew are teren agricol în spatele casei, 
iar pentru a avea taxe mici are 4 vaci (o lege in Canada). Când am schimbat poarta la țarc, vacilor 
nu le-a plăcut schimbarea. Ba chiar loveau cu copitele în poartă. Separă critică de persoana ta, ci 
leag-o de schimbare.  
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De ce se opun oamenii schimbării? 

 

Când vorbesc de schimbare asta este partea vieții tale. Fire albe sau mai puține fire pe cap. 

Schimbarea este și un principiu spiritual. Rom.12:1-2, 2Cort.3:18, Ioan 17:17 

Tu ca soț dacă te schimbi, toată casă se va schimba? Schimbarea este în jur mereu. Implicația pentru 
lider este de a conduce prin aceste schimbări. Ca lider să știu ce este în viața mea și a celor pe care 
îi schimb. 

Uneori schimbarea ne este ceva impus din afară, medicul ne impune tratament. 

Schimbarea fie este impusă fie noi o inițiem. 

Sunt 3 tipuri de schimbări cu care am de a face: 

 Schimbări de mediu: (CUM) Sisteme, procese. Modul cum făcem un lucru 

 Schimbări emoționale:  (DE CE) Schimbări de valori, credințe? De ce facem un lucru 

 Schimbări de relații.  (CU CINE) Modul în care ne raportăm  

Cum să conducem în schimbări? 

De ce este rezistență la schimbare? 

Cu cine facem un lucru? 

REZISTENȚA LA SCHIMBARE: 6 motive 

1.Schimbarea este o pierdere personală 

a) Schimbarea reprezintă o pierdere personală, las ceva în spate, dar și o răsplată, pentru că 
găsești ceva mai bun 

b) Schimbarea este ceva de mediu. Nu am mai făcut acest lucru niciodată. Pierd sentimentul de 
familiaritate. 

c) Schimbare relațională - introduci un  program nou cu o altă echipă și cu alte idei, el simte că 
pierde ceva din relații cu vechiul program. De aceea oamenii trebuie să înțeleagă care este 
beneficiul schimbării. Ex. Când vii de la serviciu și mănânci zilnic o friptură și salată. Dar 
dintr-o dată se schimbă ceva nou, treci de la friptură la ridiche, este mai greu. 

d) Schimbarea înseamnă costuri în plus 

2.Frica de necunoscut 

Ologul din Ioan 5. IH l-a întrebat: Vrei să te faci sănătos? Dacă te vindeci asta înseamnă schimbare. 
Nu vei fi ajutat de alții, ci tu te vei ajuta. Doamne știi că nu am pe nimeni? Nu-i bine să continui cu 
obiceiuri vechi decât să dezvolți obiceiuri noi. 7 obiceiuri a lui Covey. Dacă nu practici cele 7 
obiceiuri, uiți de ele. Oamenii percep schimbarea ca pe niște lucruri noi pe care să le schimbe. Să 
ajut pe oameni să treacă de frică.  

3.Timpul(momentul) pentru schimbare nu este potrivit. 

Când tu ca lider ai o deficiență poţi să te schimbi mai ușor, dar când vrei să schimbăm ceva într-o 
biserică când lucrurile merg bine spre mai bine este greu.  Nu pot face pentru că nu sunt bani, să 
așteptăm? Ce fac dacă nu mai apare alt moment. Liderii încearcă să creeze medii pentru schimbare. 
Exemplu. 20 de ani un concurs pe memorarea de versete din biblie. Apoi de modul cum înțeleg 
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Biblia. Aveam 30-40 de tineri, acum s-a diminuat numărul celor ce vor să participe la acest 
program. Ca prezbiteri am luat o decizie: Cum să motivăm pe lideri și tineri la program, fără bani. 
Cum să motivăm la memorarea Biblie, fără bani? Ce ai nevoie de la mine, pentru a face lucrarea. Și 
atunci lucrarea cu copiii și tinerii am integrat învățarea de versete din Biblie. 

Valoarea este memorarea scripturii, nu programul.  

   

   Sunt indicii pentru nevoia de schimbare și anume: 

-tensiune cu privire la anumite lucruri. Nu ne plac scaunele. Ce facem? Nu mai vrem bănci în 
biserică? Ce ai nevoie de la mine să faceți schimbarea? Au început să adune bani pentru scaune; 

 

-alți oamenii fac schimbarea și au rezultate. De ce avem proiectare în biserici? Alți au văzut 
schimbarea la alte biserici. 

 

-dacă vrei o schimbare majoră și nu o poți, fă-o când aduni resursele necesare; 

 

-alternativa de a nu schimba nu este de neacceptat. Programul pentru copiii crește cel mai repede. 
Merg la prezbiteri pentru mai mult spațiu și mai bun spațiu. Prezbiterii spun: Deja merge bine? De 
ce să schimbăm? Dacă nu fac schimbare acum, dăm de alte probleme în viitor. Vom avea mulți 
copiii în spații foarte mici. În final, dacă nu schimbi acum va crea o problemă foarte mare mai 
târziu. Dacă nu schimbi uleiul la masină, vei trage consecințe. 

4.nu se simt confortabil cu schimbare. (Pentru că ni se pare ciudat) De ce? Trebuie să gândești 
într-un mod nou. Cele 7 principii pentru a dezvolta gândirea unui lider. Ce le ceri să facă poate fi 
obositor pentru ei. Pura disciplină de a face ceva nou.  

5.se opun schimbării din cauza tradiției. 

Dacă face un lucru pentru mulți ani, nu se poate schimba pentru că nu ești sigur că va funcționa. 

Fata da, a făcut bine friptura, dar mama soacră a spus că bunica m-a învățat așa. Bunica este în 
viață, Bunică de ce tai capetele de la friptură capetele? Eu când m-am căsătorit aveam o tavă ce nu 
permitea să punem friptura. Să trec de la un pahar la mai multe pahare? Au avut 5 ani orga la care 
nu se cânta, s-a hotărât să o scoată afară din clădirea bisericii. 

6. se opun schimbării pentru că sunt alte viziuni în competiție. 

Sunt prezbiteri ce au viziune și valori diferite de alți prezbiteri. Școala duminicală să fie în timpul 
programului. La ora 10 la 11 era școala duminicală și la 11-12 serviciul public. Programul se 
făcea așa de 70 de ani. Dar pentru că copiii erau la număr egal cu adulții, am hotărât să avem un 
program pentru copiii de la 11-12. Ce s-a întâmplat cu programul de la 10-11? Nu a mai venit 
nimeni și atunci am dezvoltat programul pentru copiii. Un grup de credincioși sunt furioși pentru 
că nu este școală biblică de la 10-11. Viziuni în competiție.  

 Concluzii din viața lui Jef: Am ajutat anumite bisericii să depășească anumite conflicte. 
Alternativa de a nu schimba înseamnă să pui lacătul pe ușă. În bisericile în care prezbiterii nu 
urmăresc dezvoltarea bisericii, vor muri încet, dar sigur. Ca pilot trebuie să facă mereu schimbări 
minore, va trebui să fac o schimbare majoră care va surprinde pe călătorii. Liderii bisericii trebuie 
să conducă biserică în conformitate cu inima lui Dumnezeu, dar asta presupune multe schimbări.  
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Ce înseamnă să fii un bărbat C.d.Ev? Se leagă de istorie, de pasiune și misiune ce îi împingea de la 
spate. Biserica  din Filadelfia se schimbă, numai dacă faci schimbarea prea târziu, s-ar putea să nu o 
mai poți face . 

Cine mi-a furat cașcavalul? Citesc cartea cu întrebarea: Ce aș face dacă nu mi-ar fi frică? 

Frica este mai ușor de învins decât frica de proprii noștri frații. Curajul se manifestă în prezența 

fricii. 2Cronici 16:9 Dumnezeu caută oamenii curajoși, care vor să facă ce nu s-a mai făcut înainte. 
Kazahstan am făcut o școală biblică. Acolo erau 6 misiuni ce discută de 25 de ani. Noi am început 
într-o lună. Nu am făcut în Kazastan. Voi face ceva ce nu a făcut nimeni până acum. Am pregătit 
oameni din Kazastan să predea. Vreau 4 români să predea cu mine. Mie îmi place să predau cu 
alții. 

Stai în față cu necunoscutul , chiar dacă îți este frică.  

 

Învingerea sau depășirea fricii. 

 

1. 90% de lucrurile de care ție frică nu se va întâmpla niciodată, sunt o risipă a timpului tău. 
60% e risipă de timp că se va întâmplă 20% de ce ție de frică, că ceva s-a întâmplat în trecut și că                
s-ar putea întâmpla. 10% sunt lucruri mărunte pentru că s-ar întâmpla nu ar conta, prea mult. 

2.Frica este distructivă. 

Cineva a organizat tabere. La focul de tară se spun povești cu ursul ce dă târcoale în jurul taberei. 

1) Frica dă naștere la frică.  Frica te împinge la comportament irațional. Cui îi frică de rechini? Mai 
mulți oameni mor uciși de nucile de cocos decât de rechini. 

2) Frica duce la inactivitate. Dacă ești cu Liviu cu 130 km și vezi 2 puncte luminoase, sunt ochii 
unui cerb. Cerbul nu se dă la o parte, faci accident. A lovi un cerb nu este chiar așa de grav, 
dar nu vrei să lovești un elan. Mai mulți oameni sunt omorâți de un elan. Frica te face să nu mai 
acționez. 

3) Frica ne face slabi. 

Istoria celor 10 iscoade, văd tot cum au spus Dumnezeu, dar văd și uriașii, iar 8 se tem de uriași; 
aceasta este armata lui Dumnezeu slăbită. 

4) Frica împiedică să ne atingem întregul potențial. 

Iosua este urmașul lui Moise. Iosua 1 se repetă: Nu te teme.  

Dacă Iosua nu-și învinge frica, nu își va atinge potențialul. Iosua face ce spune Dumnezeu cu 
familia. Iosua aude chemarea Dlui, ia în stăpânire țara Cannanului. Dacă ar fi trăit cu frică nu ar fi 
fost omul acela care a fost în viața sa. 

Isus și Mohamed nu sunt profeți de aceeași valoare. Cristosul din coran și cel din Biblie este foarte 
diferit.  

3.Cum înving frica? 

1. Dacă nu recunoști frica, nu poți luptă cu frica;(recunoaște frica) 

2. Identifică sursa fricii tale, este bazată pe fapte reale, sau este emoțională?  Dacă este 
emoțional trebuie să mă schimb. 
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3. Dă-ți seama că  învingere fricii este parte a creșterii tale personale ca lider.  

4. Transformă frica în dorință. Să nu trăiesc cu frica, trebuie să îmi înfrâng frica prin biruință. 
Dacă Dl. l-a ținut pe Daniel în groapa cu lei, așa și eu pot fi protejat și eu. Nu te gândi la 
înfrângere ci la victorie. Acesta este mesajul celor 3 tineri (cuptorul cu foc). Orice misionar 
trebuie să cunoască Daniel 1…6.  Este un Dumnezeu peste tot pe pământ. 

5. Concentrează-te pe prezent. Marele adevăr biblic este că Dl. ne salvează de trecutul nostru. 
Pavel spune : Dumnezeu i-a ales pe cei slabi pentru ai face de rușine pe cei tari. Cine ești tu 
în IH. Nu mă focalizez pe ce s-a întâmplat nici pe ce s-ar putea întâmpla ci pe ce se întâmplă 
azi. 

 

FACILITÂND SCHIMBAREA. 

 

1. Recunoaște,  schimbarea are loc! Și tu ca lider trebuie să recunoști că treci prin schimbare și 
mă afectează și pe mine. Sarcina liderilor este să facilităm schimbarea. 

1. O schimbare graduală, sau treptată, cu ajustări mici, este cel mai ușor mod de a face 
schimbare. Bisericile tradiționale se schimbă f.f. greu, dar schimbările cu pași mici 
se pot face. 

1. Schimbare tranzițională. Un alt tip de schimbare când treci de la o realitate la o altă 
realitate. Această este schimbare tranzițională. Uneori fac schimbarea având finalul 
în minte. Acum există viziuni în competiție. Sunt pregătiți să conducă în ambele 
servicii.  

1. Schimbare transformațională. 

Dar nu doreau să fie la două servicii de închinare, dar nici să construiască o clădire 
mai mare. Acum biserica a crescut de la 120 de membrii la 180 de membrii acum. Al 
treilea tip de schimbare, biserica ajunge la nivel de platou și apoi scade și aici ajung 
la o schimbare transformațional nu tranzițională. Dacă începe cădere, scade prezența 
la biserică, finanțele scad, nu poți să existi ca biserică.  

 Jef: Cum faci să funcționeze o biserică și am petrecut 40 de ani vorbind 
despre funcționarea bisericii. Ce am pierdut? Evanghelizarea. Când vă întâlniți ce 
discutați despre funcționarea bisericii sau despre plantarea de bisericii C.d.Ev.? Cum 
să ducă C.d.Ev. evanghelia în România? Noi am devenit un monument, dar din 
fericire a apărut o mișcare de plantare de plantare de biserici. Ei nu te întreabă cum 
să o facă, dar fac evanghelizare. Cum putem ca tineri să aduc prostituatele în 
biserică. Noi vrem să închiriem clubul luni pentru studiul biblic. În ultimul am văzut 
10 femei ce au părăsit prostituția. Cine sunt ei? Ce îi împinge înainte?  

2. Schimbarea este o parte necesară a îmbunătățirii. Schimbare se întâmplă, evaluează-te unde 
te afli în acest proces. Puteți avea o discuție reală despre ce schimbări aveți nevoie. Ce fac 
oamenii ce fac acum și să vadă valorile spre care să se îndrepte. Educația creștinilor este 
sacru, cum faci educația trebuie schimbat. Diferența dintre formă și funcție. 

Vezi când este momentul potrivit de schimbare. Un nou rezultat este prezentat.  Cum putem 
avea eficiență în prezentarea Evangheliei în orașul nostru? Un grup de studiu într-o familie 
cu necreștini. Schimbare implică schimbare de lucrători și de fonduri. Să facem vizite, dar 
nu la membrii ci la cei necredincioși. Dedicat să plătești scopul schimbării.  
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3. Dedică-te să plătești costul schimbării.  

4. Schimbarea trebuie să înceapă cu/în tine. Tu trebuie să fii un model. Fii primul care face 
evanghelizare. Tu condu procesul schimbării Un lucru pentru lider în schimbare este 
comunicarea. Ce fac? Și cum fac? Dacă biserică acceptă viziunea și te întreabă cum ajung 
acolo, este super. Stârpește orice fel de zvon. Caută să cultivi darea de socoteală. Dacă 
oamenii nu știu de ce fac un lucru, atunci membrii bisericii vor inventa ce vor spune. 

5. Niciodată nu este prea târziu ca să te schimbi. Poți avea un impact despre unde vei merge 
acum? Cel ce își câștigă viața o va pierde. Ai putea pierde totul. Nu vor fi metodele 
importante ci principiile biblice. Nu forma ci funcția. 

 

14.11.2014 București 

Sumar prezentat de Lew: 

Liderul nu are numai informații, ci competențe 

Ce fel de unelte să folosesc să fiu un lider bun?  

 

a. Rol-obiectiv-plan 

 

b. Proactivitate - ce pot face eu concret?  Cum pot să cresc pe alți bărbați să fie lideri. Cum, fiind 
model și a le oferi unelte. 

 

c. Viziune-dacă fiecare bărbat din biserică ar fi schimbat cu o singură unealtă. Rol-obiectiv-plan 

Hai se visăm împreună. Cum s-ar schimba familia sa, relația cu copii, slujirea ca prezbiter. Acestea 
sunt concepte transferabile. 

 

d. Obții comportamentul pe care îl răsplătești. Domnul Isus spune: fă ce le spui altora. 

 

f. schimbări treptate. Un lider student din Kazahstan a ajuns din cauza conducerii ce la jignit în 
punctul D2. Mă las de școală, un am unde să lucrez. Acum el are nevoie de încurajare și de 
învățătură. Nu pregăti un lider necalificat spirituale, dar el are nevoie și de competențe pentru a fi 
lider. Credem în duhovnicie, dar credem și cum trebuie să conducă. 

 

Devoțional: Am început viața ca păgân și lucram în inginere aeronautică. 1Sam.14:Istoria dintre 
Ionatan și cel ce purta armele. Dar în 1Sam 13, Saul a avut probleme cu filisteni și îl aștepta pe 
Samuel și a adus el jertfe. Iar aceasta i-a distrus împărăția, spunând ce era în inima lor. Fă cum îți 
zice Dumnezeu să faci un lucru. În armată nu era sulițe pentru soldați. Israel îngrozit de filisteni 
încât evrei se ascund. Îmi place ce face Ionatan? Hai să ne batem cu filistenii. Ionatan ia o decizie 
că va căuta un semn de la Domnul. Dacă ei nu ne omoară Dumnezeu este cu noi. Ionatan merge la 
filisteni. Ia uite au ieșit filisteni din groapă. Hai veniți la noi. Ionatan s-a cățărat dealul și s-a dus 
spre filisteni. Când ajung pe deal începe bătălia. Ionatan este capabil să omoare pe cei din jurul săi. 
În cap.13 o ia înainte în cap. 14 cere un preot din neamul lui Aron. Acum nu mai procedez greșit. 
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Dar caracterul lui Saul iese. Ia mâna de pe noi și lasă-ne să plecăm. La finalul cap.14 spune: în ziua 
acea Domnul a izbăvit pe Israel. 1Sam 17:6 Iată valoarea care îl împinge înainte. Nimic nu îl face 
pe Dumnezeu să dea biruință prin puțini sau prin mulți. Când pășim înainte prin credință Domnul 
este cu noi, chiar dacă sunt doar doi. Când pășim în credință este victorie. Efes. Dumnezeu poate 
poate face mai mult decât credem sau gândi. 

Dacă noi ne dezvoltăm ca lideri, ca ar putea face Dumnezeu cu un număr mic în România? 

În final Dumnezeu câștigă lupta. Când Ionatan a ajuns în vârful dealului trebuia să scoată sabia să se 
cațăre, deci competențe, dar Dumnezeu câștigă lupta, nu eu. Marele ‚’’Eu sunt’’ este cu noi în acele 
clipe. Noi știm ce El vrea de la noi. A fost vreo luptă când ei au avut superioritate? Ex.6:23, iar 
ideea este reamintită în 1Sam.7. Exod 15 –în cântare apare expresia: Domnul războinicul puternic. 
Nu eu ca lider sunt puternic, nu Domnul, dar este fals. Oamenii din biserică nu îți fac galerie. Să 
duc denominația pe alte culmi. Tinerii ne-au plecat după 90 și bisericii din România au probleme. 
Acum nimeni nu mai ia o Biblie. În ani 1990 deschideam biserici oriunde. Ce s-a întâmplat? 
Cașcavalul s-a mutat.  

Pun o întrebare: Care este cașcavalul meu? Care este cașcavalul bisericii mele? Vrem aceeași 
vorbitori, aceleași fețe? Care este cașcavalul pentru oamenii din biserică. Care persoană sunt eu în 
sfatul de frați? Cum să folosesc acest film ca să ajungem undeva?  Dacă faci terenul de baseball, 
oamenii vor veni acolo. Dacă facem o clădire frumoasă, oamenii vor veni. În Anglia-75% nu ai 
intenție de a merge la o biserică. Ce poate face ca biserică, mi s-a mutat cașcavalul. Sunt biserici ce 
nu mai au biblii, ci I Phone. Lumea noastră s-a schimbat, oamenii tineri nu mai mănâncă brânză 
veche. 

     Ce va vorbit cel mai mult? Caut cașcavalul în același loc? De ce îl caut în același loc? 
Obișnuința. Dacă face același lucru de ani mulți și aștepți aceleași rezultate și asta este nebunie. 

Deși nu este brânză mai credem că va fi acolo. Schimbarea se face de la cine nu te aștepți sau din 
cauza unor circumstanțelor grele. Biserici ce vorbesc ca Şovăilă. Brânza ne-a furat-o trebuie să o 
aducă înapoi. Cine ne fură brânza? Baptiști, penticostali.  Cum afectează adunarea noastră? Gonilă 
nu sunt prea mulți în bisericile noastre. Sunt sensibili la cultura în care trăiesc? 

Ei adulmecă schimbările din cultură. Cel cu firma Apple căuta o nouă brânză, în timp ce Bill Gaites 
mânca brânză. Când te schimbi greu, nu poți acolo unde tu trebuie să fie. Gonilă, oameni ce caută 
mereu, mereu. Cine sunteți voi? Șovăilă nu duce pe nimeni nicăieri, decât în trecut. Nebunia de a te 
ține de aceeași brânză. Brânza sunt formele. Acum 30 de ani corul era important în biserică pentru 
că oferi locuri de slujire, dar acum nu mai este valabil. Azi corul nu este valabil? Azi generația 
tânără promovează echipa de închinare. Noi ne agățăm de o formă decât să ne agățăm de realitate. 
Pocăința omului ne făcea fericiți. Pocăința nu ne face fericiți ci brânza este conformare la o formă. 
Biserica de azi are o problemă? Mai celebrăm conformitatea? Mai avem noi mașini negre? Nu 
Astăzi în Moscova și România sunt multe opțiuni. Nu avea gânduri mici. Opțiunile de cine sunt 
date? De ce oare sunt opțiuni? Pentru că nu mai este standard uniform. Acum valoare este 
individualismul în societate. Copiii se îmbracă diferit și ascultă muzica lor. Creează-ți propria ta 
lume spun reclame din USA. Ei ne vând individualismul. Trebuie să ajung la individualiști și să 
ajungem la ei. Un lucru la care să ne gândim este misiunea. Dacă brânza este forma vom muri. Mie 
îmi plac imnurile, dar trebuie să îmi amintesc că numai sunt în aceeași lume în care am crescut. 
Întrebarea este CE? nu Cum? Mă voi bucura dacă cântă un imn sau dacă prin cântarea sa se închină 
Domnului. 

Care este cașcavalul meu : este să caut și să mântuiesc Lc.19:10 Fac ce a făcut Domnul Isus. 
Oamenii să înceteze să devină Sovăilă ci Hotărâlă.  
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PRINCIPII DIN FILM(CINE MI-A MUTAT CAȘCAVALUL?) 

DECORUL: 

1. Cașcavalul : Care este cașcavalul nostru? 

2. Labirintul : Unde căutăm acest cașcaval? 

 

PRINCIPIILE CAȘCAVALULUI: 

 

 Iată câteva întreabă-te: Sunt adevărate sau false afirmațiile din film?  

1) Cașcavalul te face fericit ?  

2) Cu cât este mai important cașcavalul  pentru tine, cu atât mai mult vrei să-l păstrezi?   
Versiuni ale scripturii, să scot corul din biserică, Câte lucruri folosim în biserică pentru că 
așa sau făcut. 

3) Dacă nu te schimbi, vei dispărea. Nu știm să cooperăm pentru succes.  Când Templul și-a 
pierdut funcția, Dumnezeu și-a distrus Templu. În film este pro activitate, nebunie să faci 
același lucru. Dacă nu te uiți ce se întâmplă cu cașcavalul te îndrepți spre dispariție.De ai 
face dacă nu ți-ai fi frică. 

4) Ce ai face dacă ți-ar fi frică? 

5) Miroase des cașcavalul ca să știi când se învechește 

6) A te mișca într-o direcție nouă, te ajută să găsești cașcaval nou 

7) Când îți depășești frica, te simți liber 

8) Imaginându-mi că mă bucur de cașcaval proaspăt înainte de a-l găsi, mă conduce la acesta. 

9) Cu cât dai drumul mai repede la cașcavalul vechi, îl găsești mai repede pe cel nou 

10)  Ești mai în siguranță căutând într-un labirint decât să rămâi într-o stație fără cașcaval 

11)  Gândurile vechi nu te conduc la cașcaval nou 

12)  Mergi o dată cu cașcavalul și bucură-te de el.  

13)  Observând schimbările mici timpuri te ajută să te adaptezi la schimbări mari mai târziu.  

14) ????????????? 

 

SCRISUL DE MÂNĂ PE PERETE. CE SE SCRIA PE ZID? 

1.Schimbarea are loc-cașcavalul se mută. 

2. Anticipează schimbările. Ceea ce lumea vrea de la biserică se schimbă. Cum vom intra în contact 
cu lumea? Vrea lumea cașcavalul oferit de Biserica Filadelfia. Unde este punctul de intersecție: în 
lume dar nu din lume. 

Cașcaval căutat de creștini și necreștini-familii sănătoase. 

Ce fel de schimbări vor fi? Cum vor arăta copiii tăi peste 10 ani? Ce schimbări se vor întâmpla cu 
nepoții? Cum vom păstra integritatea din biserică? Tinerii pleacă pentru că văd lideri fățarnici, 
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predică bine dar ei se ceartă. Al 2-lea motiv, acasă la ei părinții nu sunt model pentru ei acasă. Copii 
înțeleg că nu suntem perfecți, dar asta supără pe tineri. Iată un punct de intersecție cu lumea. A 
dezvolta bărbați integri și care sunt model al trăirii valorile creștine. 75% din tinerii ce au modele nu 
pleacă din biserică. Programe: Cum să trăiască un om în integritate? În Familie, societate, cheamă 
specialiști nepocăiți.  

3. Supraveghează/monitorizează schimbarea? Ce merge și ce nu merge bine? Multe programe ce 
consumă programe ce costă bani, dar au zero efect.  

4. Adaptează-te repede la schimbare: Cu cât pleci mai repede cu atât mai bine pentru tine. 

5. Schimbă-te. 

6. Bucură-te de schimbare. Savurează aventura și gustă din noul cașcaval. Ne mutăm de la bine la 
mai bine. Procesul schimbării devine mai ușor. 

7. Fii gata să te schimbi rapid 

Cașcavalul se tot mută. Succesul conduce la mai mult succes. Când începe procesul de schimbare, 
începe cu succesul, cu victoria. Biserica va anticipa ce va fi bun, sigur unii dintre ei. Nu fac 
schimbări de dragul schimbării. Schimb ce este plictisitor cu ce este entuziasmant.. 

 

 

VIZIUNE. 

 

 Implică schimbare. Schimbare produce frică. Frica poate fi învinsă. Cum? Ce curajos să nu te 
schimbi și ce fricos. Bine este să râdem de noi înșine. Pentru a face schimbare este nevoie de 
viziune. 

Vorbim despre viziune 

Cum putem dezvolta o viziune? Cum să dezvolți o viziune? Eu să cresc alți lideri mai buni ca mine. 
Andrei este mai bun pe VT decât mine. Eu am stat de Andrei când era la D2. Hai să mergem spre 
D3 și acum este D4 plus. Petrică poate fi lider pentru lider. Noi suntem Șovoilă, dar nu te silim să 
mănânci din brânza noastră și îți dăm drumul să plantezi biserici C.d.Ev.  

Iată cum se va întâmpla? Când 2-3 frații au viziune pentru o plantare de biserică. Vom crea un 
model de biserică plantată. Un model mult mai relevant. Începe cu oameni smeriți și cu integritate.  

Cum arată vizionarii? 

Îmi place să merg în biserici nefuncționale și trebuie dată viziune unor biserici fără entuziasm. 

O persoană catolică a depus mărturia că nu este catolică ci creștină. 

Dacă nu ai viziune, capătă una.  

Ce este viziunea? Abilitatea de a identifica nevoi și de a dezvolta căi eficiente pentru a împlini 
acele nevoi, astfel încât să atragă și să motiveze pe alții la dedicare și acțiune, pentru a împlini o 
imagine dorită a viitorului. 

Mulți nu văd ce vede un vizionar. Ospitalitatea mongolă este de necrezut. Cei din Kazahstan și 
mongoli se petrec 5 zile pentru ziua de naștere.  

Viziunea-ajută pe oameni să vadă ce nu văd 
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5 CARACTERISTICI A CELUI CE ARE VIZIUNE? 

1.Are viziune-adică are acea imagine a viitorului de dorit și oamenii să fie inspirați de ceea ce vezi. 
Am fost implicat în clădiri de biserici vechi în locații centrale. Nu se potrivește cu forma nouă. Ce 
faci? Voi dărâma și fac alta nouă, dar nu vei reuși. Amintește oamenilor ce a făcut Dumnezeu în 
acel loc. Amintiți-le despre istorie, despre oamenii folosiți de Dumnezeu, despre misionari plecați 
din această biserică, pentru miile de oameni care au fost prin această biserică. Arata la Botoșani, ce 
a făcut Dumnezeu și ce poate face Dumnezeu astăzi. Lc.9 diferența dintre cum gândește Isus și cum 
gândește ucenici. 

Ucenici văd 5000 de oameni-o problemă Domnul Isus vede oportunitate. 

Ucenici văd că scot draci, iar IH spune  ce au nevoie de mântuire , Ucenici să se coboare foc din cer 
în Samaria pe când Domnul Isus, vede oameni.  

Concluzie: Viziune să vezi inspirând pe alții. 

 

2.Abilitatea de a comunica ceea ce vede, adică viziunea. Vezi asta și asta? Să comunice intenția, 
de ce vrea să facă? Îmi spune de ce face Dumnezeu cu biserica în care suntem? Nu toți vor prinde 
viziunea. 

3.Perseverență în prezentarea viziune. George Verwer crede în schimbarea oamenilor de pe glob: 
Mexim, India, apoi la toată lumea, luând 2 vapoare. Ei văd că pot ajunge acolo. Asta vine cu 
disciplina interioară. 2Imp.2 ultima zi a lui Ilie pe pământ, Ilie, Elisei cei din școala prorocilor. Iar 
Ilie vrea să se descotorosească de Elisei. Dar tu ce vrei? Vreau de 2 ori mai mult ca tine. Poți avea 
asta daca stai cu ochii pe Ilie ca pe butelie. Dacă mă vezi urcând la cer, ai ce cer. Elisei nu și-a 
pierdut focalizarea.  

George spune: Vrem să trimitem misionari în Antarctica, o va face. Vizionarii trebuie să aibă 
credibilitate 

4. Împuternicire.  Vizionarii creează un mediu și au capacitatea de a împuternici pe alți pentru a 
atinge viziunea. De ce? Vizionarul știe că viziunea este mai mare decât el și are nevoie să recruteze 
oameni. Eu am nevoie de tine. Cuvintele folosite de un lider cu viziune pentru colaboratorii săi. 

5. Are nevoie și de abilități organizatorice pentru a crea echipe de oameni. Cum să creeze echipe 
funcționale.  

CELE 6 TRĂSĂTURI ALE UNEI VIZIUNI: 

 

1.Viziune este orientată spre nevoi.  

 Identificare nevoii: Ce vom face noi?  

 Justificare: De ce face cum face?  

 Implementare: Cum voi face noi asta?  

Viziunea apare că ceva trebuie să se întâmple. Viața mea a fost captată de anumite lucruri. Educația 
este importantă pentru copiii lui Dumnezeu. Lew-pastor și profesor. O alta pasiune: bisericile ce au 
probleme. Merg în astfel de biserici, pentru că vreau să vadă că Domnul are un plan pentru ei. Care 
sunt nevoile unui biserici în picaj? O parte a problemei conducerea neasumată de lideri. Toate 
femeile știau problema, bărbații nu. Am început un grup care să dezvolte bărbați. Am pus un afiș: 
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Caut bărbați. Apoi Jef: alt curs. Omul de elită? Viziunea are la bază o nevoie: bărbați adevărați. 
Kairos-nevoia de misiune. Casa cu copii abandonați. 

Ce este nevoie să facem? 

2.Realistă. Acțiuni specifice spre nevoii specifice. Lc.14: Nu poți mergi la război cu o armată mică, 
trebuie să ai un plan. D. poate face mai mult decât am visa. Am o problemă, că asta este standardul. 
Face asta adesea. În mod obișnuiți ca mine și tine și ne pune o povoară pe inimă. Lider își 
analizează resursele financiare, financiar, etc. 

3. Atractivă Cum ar fi dacă biserica ar arăta peste 5 ani așa? Cum ar fi dacă ¼ din bărbații din 
bisericile noastre ar căuta sfințenia? Asta este o mare schimbare. Te invit pe tine să fii parte și să 
face acest lucru să-l facem împreună. Ce atractivă este această viziune. Poate este o construcție să 
atragă copii din cartier. Un teren de baschet în parcarea bisericii? Ce ar fi dacă? Este ceva ce 
folosim? Ce ar fi să avem secție de vot în biserică?  Sala de sport a bisericii. Clădirea este o unealtă 
nu ceva sacru. 

Cum să faci ceva atractiv? Cum ar fi dacă? Iată care va fi rezultatul. 

Călătorii de misiune în care luăm necreștini cu noi. Le spunem regulile, participare la devoțiune, 
cum să se comporte. În viitor vă dăm bani și oameni cu voi. Care este legătura dintre Isus și Belial? 
Am un scop dublu pentru misiune: pentru dominicani cât și pentru cei din comunitate ce au fost cu 
noi în misiune. Brânza pentru ei era să facă ceva spectaculos pentru lume. Când noi am fost în R. 
Duminicală a văzut mireasa lui IH. Vizionarul să fie atractiv. Mulți vorbesc despre viziune, dar nu 
sunt vizionari. 

4. Motivațională Viziunea dă motivații. Sunt oameni ce vor să facă oameni ceva pentru Împărăția 
lui Dumnezeu. Viziunea motivează. Ceva ce contează. Ne mințim când zic: oameni nu vor să facă, 
dar oamenii nu vor să facă ce vreau eu nu ce vor să facă ceva semnificativ pentru Împărăție. 

5. Viziune este orientată spre acțiune. Adică viziunea implică pe oameni la acțiune. Cum pot fi și 
eu parte a viziunii?  Pentru ce ți-ai da viața ca tânăr? Sunt ei plictisiți de IH? A muri pentru unul 
care are ebola ei sunt acolo. Problema stă în faptul că cineva a mutat cașcavalul. 

6. Viziune te” întinde”, te forțează. Oameni vor ceva important să facă, dar care nu-i omoară. 
Viziune este o tensiune între provocare și realizabil. Pe măsură ce ai succes vei aborda provocări și 
mai mari. Ce facem cu biserica, oamenii să vadă că pot face mai mult, și mai mult. Bătălia de la Ai, 
pierd 35 de oameni și sunt gata să renunțe la țara promisă. Încă nu își dezvoltase puterea lor 
spirituală. Unii oameni nu fac nimic, pentru că noi nu avem viziune. Când mi se va aduce 
cașcavalul? 

DEZVOLTAREA VIZIUNII  

3 modele de a ajunge la viziune. 

Cum, de ce vrei să faci ce faci? Implementarea poate fi diferită. 

Întrebări pe care să le facă. 

I. LAWRENCE 

1.Uită-te la trecut. Cum am ajuns aici. Exemplu cărții Iosua. Mereu apar grămezi de pietre. Iosua 4 
după trecerea Iordanului, Ierihon, Acan și familia lui, Ebal, alte grămezi de pietre unde au îngropat 
pe împărați străini. Care grămezi de pietre sunt în biserica noastră. Wiliam But. Contra alcoolului. 
Ei au început o biserică în bar. Biserica a crescut și au construit o clădire 1200 de oameni. Și apoi 
sau mutat într-un teatru. Câștigarea pentru IH și a face ucenici. Din armata salvării. Biserica și-a 
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asumat riscuri. Avem același Dumnezeu. Ce am făcut noi. Ce ne-a împiedicat să facem mai multe? 
Unde ne vrea Dumnezeu? 

2. Uită-te la prezent. Ce trebuie să facă biserica noastră acum. Care sunt resursele noastre? Care 
sunt avantajele locului?  

3.Uită-te la Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Avem afirmații generale. Cum fac eu 
acest lucru? Cum să fim specifici? Ce face azi D. în mijlocul nostru? Ce poveri ne pune pe umeri? 
Unde este Dumnezeu în acest plan? 

4. Uită-te la ce ar putea fi.  Biserica este ce este pentru că cei din conducere sunt pasionați pentru 
ceva. Dar dacă spun că nu putem, suntem ca cele 10 iscoade. Urmează norul lui Dumnezeu. Fii cu 
ochii după Dumnezeu. Vrem să-l urmăm pe Dumnezeu, unde merge Dumnezeu 

5. Uită-te la resurse. Avem conducere, bani, oameni resurse. 

 

II. WORRAND 

Calea lui Lew-Pași în dezvoltarea viziunii? 

1.Ce este nevoie să se facă? 

2.Ce se poate face prin prisma resurselor? 

3. Ce pot ei să facă? Ce  abilități au oamenii din biserica ta? Cred în 1Cort.12:12-13 Ce poate 
ei(membrii) să facă? Chestionar, ce dar spiritual ai? Celebrând punctele de putere din biserica 
noastră? Cum o ajut pe persoana acea în ași dezvolta darul în biserica noastră? Ce dar are și cum l-
ar putea folosi la Biserică? 

4. Ce vor ei să facă? Ce vor oamenii din biserică să facă? Noi credem în preoția tuturor 
credincioșilor, dar nu ne comportăm așa. Noi nu credem în asta ci în puterea prezbiterilor.  Când ies 
prezbiterii la pensie.  

5. Ce pot eu să fac? Moise avea 120 de ani dar Iosua era acolo, dar și la Hur. David a avut ucenici. 
2Sam.23: viteji lui David. Mai mult bătrâni au provocat probleme decât tineri. Iosia, David, 
Ezechia,  Iosafat. Ca bătrâni fii precaut. Nu folosi vârsta ce semn de discordie, ești o uriciune la 
adresa lui Dumnezeu. Noi suntem mai preocupați de formă decât de misiune. Rolul unui lider este 
să ridice alți lideri și să se dea din calea lor. 

6.Ce vreau eu să fac? 

7. Ce este catalitic? Ce poți face ca să te conducă la următorul pas. Cum rămânem cu biserica în 
mișcare?  

III. HESTENESS  - Calea a 3-a Patru pași în dezvoltarea viziunii?  

1. Marchează-ți traseul? 

1. Gândește strategic. Cine suntem noi, ce faci eficient? Cine sunt eu ca lider? Ce 
pasiune îți dă Dumnezeu să faci? Să stau cu studenţii să-i ajut să înțelegează ce să 
devină 

1. Clarifică-ți obiectivele 

1. Evaluează-ți eficiența  

2. Analizează oportunitățile 
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1. identifică nevoile 

1. aplică strategia ta 

3. Să decidem cum vom acționa? 

4. Implementează și evaluează. 

 

ANALIZA SOWT-o altă unealtă pentru lider 

Puncte tari:  Ce facem bine? Folosește la maxim. 

 

Puncte slabe: Ce nu facem bine? 

 

Oportunități:  Care sunt? Ce avem? 

 

Amenințări: chiar trebuie să facem acest lucru? Nu trebuie să facem ceva ce nu facem bine. 

 

Ca biserică mă întreb: 

Dăm timp să facem totul perfect. Principiul Pareto. 20/80 Oameni pun resurse de timp si bani, unde 
ei nu sunt buni. Poți dezvolta relații evanghelistice, dar vrei să predici și nu ai dar. 

Ce sunt slăbiciuni? 

Ce ocazii avem de a face ceva? 

Amenințări? Chiar trebuie să fac acel lucru? Este cineva care ar face mai bine ce facem noi?  În 
USA o luptă este ca bisericile să nu fie în competiție. 

 

Când mă gândesc la viziune eu mă uit la: 

 

 Dorințele lor- fac o întâlnire cu cei ce au investit în biserică prin slujirea lor.  

Cred în preoția tuturor credincioșilor. Ei aud ce au ei de spus: Cum ai schimba cu bagheta din 
biserică. Apoi pune ideile de la întâlnire, toate ideile? Ce se va întâmpla, nu spun că ideile sunt 
proaste. Când vorbesc, vezi anumite lucruri se repetă. Ca prezbiteri nu vom implementa orice 
idee pusă pe tablă. Așa aflăm care sunt dorințelor. Care sunt dorințele consecvente. Prezbiterii 
se întreabă: Ce are nevoie biserică. Ce doresc ei și dorința liderilor e aceeași. 

 Darurilor lor-Putem noi face? Care sunt abilitățile noastre?  

Unde se întâlnesc ce vor ei și ce vreau eu? Oamenii sunt implicați în acest proces. Iată ce ne 
spune Dumnezeu și mă mișc în această direcție. Când oamenii simt că îi asculți vor face ce zici. 
Tu conduci pe oamenii lui D. unde ei vor și că tu știi că este voia lui Dumnezeu. Vreți să ne 
ajutați în această viziune? Dacă faci așa prezbiterii vor fi mai respectați. Care sunt costurile: 
cafea fursecuri. Evaluarea a ceea ce facem. 

 Dorințele mele 
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 Darurile mele 

Când cele 4 lucruri sunt la locul lor, este mare șansă de succes. 

Cum vă ajut să faceți ce doriți voi și ce dorește Dumnezeu ca ei să facă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Probabilitatea succesului 

 

O altă unealtă: Piramida  

Conducerea face schimbare cu pași mici. 

Ce facem? De ce facem? Ce urmează mai departe? 

Cum trec de la dezvoltarea unei viziuni la un plan.  

Să trec de la viziune la plan. 

1Cronici 28:2-10. 

David oferă viziune. Cu ce începe David? 

De ce vorbește el adunării. El era împăratul și Dumnezeu i-a spus ceva lui David.  

1.Dumnezeu mi-a vorbit. Ce ne spune nouă Dumnezeu?  

2. De ce facem ce facem? Pentru că Dumnezeu ne-a vorbit. 

3. Uni pe alții? Dacă biserica ar putea avea succes în ’’unii pe alții’’. A cui misiune este? Cine 
dictează ce trebuie să facă Biserica? Dumnezeu. Mat 28:18-20 Este un pasaj spre ce este 
direcționată biserica. Nu poți avea viziune pentru biserică ignorând Efes.4:11-16. Expresia slujire 
este o lucrare specifică de anumiți oameni, dar este greșit. 1Cort.5:9-11 Să nu te asociezi cu 
curvarii? Pentru cei ce sunt în biserică și sunt imorali pe ei disciplinați-i. Ce ne spune aceasta pentru 
dezvoltarea unei misiuni pentru biserică. Cu cine să ne conectăm? Cu lumea. Cum duc evanghelia 
la prostituate? Mat.16:13-19 Acest pasaj mi-a dat declarația de misiune și viziune pentru viața mea 
personală. 

 

Darurile 

mele 

Dorintele 

lor 

 

Darurile 

lor 

 

Dorintele 

mele 

 

Mare șansă de 

succes  
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Viața mea și doctrina mea să spună despre Domnul IH. Scripturile ne dau temelia pentru a zidi o 
viziune. Ce anume despre viziune ne ajută când vorbim de scriptură. Ce ne spune nouă D. despre 
viziune din scriptura. Ce ne spune scriptura despre natura și activitățile bisericii. 

 

3. Formula viziunea. Ce crezi tu că este biserica, care sunt valorile ei?  

Viziunea lui Jef: Un popor sfânt sub domnia lui Hristos aflați în misiune. Ce înseamnă să fii 
popor sfânt? Ce înseamnă să fii în misiune? Ce înseamnă să fii sub domnia lui Hristos. Nu-i legată 
de cultură, ci este în scriptură. 

O cetate pe un deal. Să-l cunoaștem și să-l face cunoscut. 

În orice persoană în Botoșani să cunoască pasiune schimbătoare a lui Hristos. 

Biblia nu se schimbă și viziunea se poate mișca puțin, iar misiune se poate schimba mult.  

Anglia avea viziune cu privire la război. Viziunea lor era să fie o națiune liber într-o Europa liberă. 
Misiune era să câștige războiul. Cum arăta adunarea în 10 ani? 

Misiune? Ce facem ? Pentru cine? Și cum? Misiunea noastră este să câștigăm războiul. Misiunea ne 
ține concentrați și este legată de ce se întâmplă în lume. Ce fac? Pentru cine fac? Se schimbă de la 
grup la grup. Jef: Fiecare bărbat și copil să audă evanghelia de la biserica noastră. Lider de tineret. 
Orice tânăr să ducă luptă pentru aduce evanghelia în comunitate. Lucrarea cu copiii, duc Evanghelia 
la toți copiii din comunitate. Am programe cu copiii pentru copii necreștini. Apoi activități în 
comunitate. 30 preoți catolici au făcut abuz la copii. Bisericile evanghelice au 1-2 cazuri de abuzuri. 
Nu îmi duc copiii la biserică pentru că nu este în siguranță. Am făcut tot ce putem ca copiii să fie în 
siguranță în biserica noastră. Misiunea: ce fac? pentru ce? 

Misiune: Metoda se poate schimba, principiul niciodată. Dacă ar fi să se arate IH, ce i-ar plăcea 
Lui? Noi trebuie să fim un popor sfânt și sub autoritatea lui Hristos. Ne focalizăm acum pe interior. 
La misiune sunt mai specific. Misiune pe aer, una în mare una pe pământ. Pentru ei erau 3 domenii 
ale misiunii lor, în aer, pământ și mare. Vom câștiga: Ce faci tu pentru a ajunge la victorie?  

Acțiune 

Strategie 

 

Obiectivele 

Misiune 

Viziune    (Cum ar fi să sari cu 10 ani în viitor? Iată ce a făcut D. în 

viața bisericii 

Ce ne spune Dumnezeu? Adică Scriptura. Ce a spijinit viziunea noastră cu 

alte pasaje. Asta ne unește sub domnia lui Hristos. 
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Obiectivele: Punem mâna pe o mașină de codare. Obiectivele cât vom realiza până la ce dată. 
Obiectivele sunt măsurabile, și realiste. Asta a realizat operațiunea fără milă. Cu ce scop? Să 
captureze o așa mașină. Până 1. 07.2015 prezbiterii să facă o vizită acasă. Cum stau cu dărnicia? 

Scriptura: Predică agresiv evanghelia la cei mai depravați oameni. Așa vom împlini misiunea? Un 
obiectiv: Putem închiria sala odată pe săptămână până la data cutare.  

Strategie-foarte bine detaliate. Să facă rost de un bombardier german. Să ducă mașina și 
bombardier cu o navă. Detalii specifice cu ordine deosebită. 

Când lucrezi la strategie să ai detalii multe. 

Acțiune: Cum vor fura bombardier, dar era fals. Pe apă avionul furat putea pluti. Planul de acțiune 
cere ca ei să acțiune. Vrem să vorbim cu 20 de oameni din oraș. –Strategie 

Acțiune: la ce uși bat în ce zile fac. 

Dacă mă întreabă de ce se întâmplă? Eu știu să explic, cum misiunea mă ajută să împlinesc 
viziunea.  

 O misiune este o lucrare puternică de rugăciune: în timpul slujbei, înaintea slujbei. Vrem să fim un 
popor al rugăciunii, dar nu fac nimic pentru aceasta.  

Cum ar putea duce Evanghelia la 20 de milioane?  
Creem obiective 

Vom avea nevoie de multe biserici. Dacă 1% se pocăiesc.  
Obiectiv: Mai multe biserici-clădiri 

                Mai mulți lideri 

     Mobilizarea oamenilor la misiune – și ai nevoie de strategie: cursul Karios, vizită la 
membrii biserici 

Strategie: Așa vom forma lideri. Prin colegiul biblic și Institutul Teologic. 

Fiecare strategie cere un plan de acțiune. 

Atât de preocupat de interior, încât nu mai întrebi cum duc Evanghelia la 20 milioane. 

Când stăpânești acest triunghi completat cunoști direcția. Ce este în noi? De ce facem? Cum facem/ 
ce strategi folosesc? Ce planuri avem? 

Viziunea se referă la valori, bazat pe Scriptură. Mergem pe străzi și ne rugăm timp de 6 luni. 2 
bărbați îi ordinăm prezbiteri, pentru a fi pregătiți, îi accept în sfatul de frații și când termină 
pregătire are 2 prezbiteri pregătiți. Pentru a fi o autoritate recunoscută. În 20000  de oameni în oraș 
avem 3 biserici în oraș cu 90 de membrii. Când am avut 60 de oameni i-am împărțit și acum avem 2 
biserici cu 90 de membrii. De ce faci? Valoarea ce a dat nașterii viziunii.  

Ce ai nevoie de la mine să faci ace vrei? 

Cum slujește acest obiectiv misiunii noastre? 

Nu avem probleme cu viziunea cu implicare, nici cu bani.  

Obiectiv: program de ucenicie. 

Strategie: include copii, tineri,  

Misiunea se referă la metodologii. Plantarea de biserici a devenit un obiectiv. Ai valori și acțiuni. 
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Obiectiv-specific 

Plantare de biserici 

Instruirea de lideri 

Ucenicie 

Închinare,  

Evanghelizare și misiune. 

Acțiunile.-nume date, rezultate specifice, responsabilități, dar și ce prezbiteri are răspunderea.  

Evaluarea de la viziune de la acțiune. În timpul personal ce ar mai inspira viziunea?  

Un popor sfânt sub Hristos în misiune. 

Popor sfânt: educare, închinare și ocazii de a sluji. 

Strategiile creez un proces să fim mai specifici. Strategia dă călăuzire cum va planta 15 biserici. 
Strategia controlează cum se va împlini acel obiectiv. 

Dacă nu face la evaluare văd ce lipsă a fost că nu s-a făcut obiectivul. Produceți ucenici mai mulți și 
mai buni. Înseamnă că nu ai strategie. Strategie: Deschide 15 biserici în 3 ani.  

Cum putem duce Evanghelia la 20 de milioane? 

Ce putem să facem? 

Devoțional 

Ioan 13 și 14. 

Nu mi-a sosit ceasul a spus Domnul Isus, după Ioan 12 Isus spune mi-a sosit ceasul. Crucea este 
momentul de încoronare al Domnului IH. La împlinirea vremii…Gal.4:4 

Îndreptându-se spre cruce IH face lucruri ciudate, în loc să fie Împărat prin comportament, se 
comportă ca un rob-spală picioarele ucenicilor. 

 

Lecția: Liderii adevărat slujesc și dau exemplu. 

 

Ei oferă model în Ioan 13  În v.17 și voi faceți la fel. După spălarea picioarelor Domnul IH, Iuda îl 
trădează și Petru se leapădă. Cine face lucrurile perfect? Nici eu nu fac totul bine. 

Ce face Domnul IH în cap.13 și 14. Către cine face Domnul IH ce face? Către cei ce îl vor trăda și 
vinde. În mintea mea este: De ce să pierd timp cu ei.  

IH le dă viziune în aceste moment. IH le spune cum sunt și cum ar trebui să fie. Ucenici: Cum am 
putea ajunge și noi acolo. Viziunea lui IH pentru ucenici. 

Vă vă întrebați ce se va întâmpla când nu voi fi? Hai să vă spun: Veți face lucruri și mai mari.(o 
imagine mai mari? Ce lucruri mari? Evanghelie se va duce în toată lumea. Vă voi trimite 
Mângâietorul și va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dar mai mult, Eu voi pleca pentru 
puțin timp. Gata sau nu, Eu vin. Viziunea: Veți face lucruri mai mari. Aveți făgăduință DS și vă dau 
pacea Mea nu cum v-o dă lumea. Merg acasă, lucrarea este dură. Dumnezeu desăvârșește sfinți. Noi 
avem DS, pacea Lui și făgăduința venirii Lui. Să nu vorbesc despre conducere ci a face ca lucrurile 
să se întâmple. 
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3% merg la o biserică evanghelică, restul NU. Am două obținui: 

 a celor zece iscoade: nu se poate 

 a celor două iscoade: Cu Dumnezeu se poate. Caleb o ales să nu moară în pustie. 

Să nu fim copleșiți de mărimea sarcini.  

Cum duc Evanghelia la 20 de milioane. 

Piramida SVMOSA 

Viziunea –O Britanie liberă în Europa 

Misiunea: Ne vom lupta pe mare, pământ, are. 

Am un obiectiv: Obțineți o mașină de cod 

Strategie: Plan specific de acțiune. 

Au schimbat strategia 2 

Strategia 3-Fiecare căpitan a primit să pună mâna pe o mașină de cod. 

Scriptura nu se schimbă. Viziunea se schimbă rar. Misiune pune picioare la VIZIUNE, se va 
schimba punând accent pe unele lucrurile. 

Obiectivele se schimbă. 

La obiectiv ai diverse strategi.  

Nu renunța la strategie dacă un obiectiv a eșuat. 

Obiective: Să am un program de ucenicie în biserica. Mai bine: Crearea unui program de ucenicie. 

Obiectiv: Creem un mediu creștin în care un bătrân să trăiască într-o comunitate a credinței. Acestea 
sunt exprimare printr-o valoare. 

Obiectiv: Programul pentru intern nu merge. Avem 3 persoane ce slujesc ca interni, iar pentru a 
funcționa am nevoie de 6 persoane. Dacă am bani, nu putem face. Limitări preconcepute. 

Care este obiectivul: Pictăm un tablou cu obiectiv.  

1.Obiectivele sunt exprimate de valori.  

2. Care este grupul țintă la care se referă obiectivul? Care este beneficiul pentru grupul țintă? 
Oamenii își pun această întrebare. Dacă ai un cuplu ce s-a mutat și dacă vrei să vina la Biserică. 
Întrebarea lor ar fi: Ce beneficiez? Dar ei nu pun direct întrebare ci indirect ca: Ce predicați Biblia? 
Cum este închinarea prin muzică?  Obiectivul: Să creeze un mediu în care cântările tradiționale se 
cântă. Azi dacă faci concert cu cântări vechi, bătrâni vor veni, tinerii nu. De ce? Ce câștig dacă fac 
asta. Dacă pun această întrebare: Cum duc la 20 milioane. Care este grupul țintă? Toți români. 

2. Grupul țintă: Hai să-i aduc pe ortodoxi la evanghelie. 

Grupul țintă: Cartierul unde este biserica. 

Grupul țintă: Vecinul meu? Cine este? Ce vârstă are? Gr. Țintă să fie specific pentru obiectiv. 
Studenți din familii ortodoxe din orasul meu. 

Bărbați studenți ce vin din fam. ortodox. Studenții bărbați care vorbesc românește. 
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3.Ce nevoie au grupul țintă în viață? Gr. Țintă sunt studenți cu o zonă a Universității. Ce nevoie au 
studenți? Internet graduit? Ce nevoie au: Mâncare.  Ceva bani de buzunar, prin anumite activități? 

Fiecare joi seara au internet gratuit și o masă bună și au 40-50 studenți.  

4.Cum ne conectăm cu grupul țintă?  

5.Cum duce evanghelia la ei? Cum le spui că oferi o masă gratuită. Vrei să mănânci degeaba. Cum 
mă conectezi, mă gândesc cine este bun la relație. Ai pe cineva din biserică care este parte a 
grupului țintă? Masă internet gratuit, am nevoie de afișe. Și cu litere mari mâncare și loc confortabil 
pentru a face tema la facultate. Dacă nu vii la IH te ia dracul. De ce nu aș pune părtășie? 1993 întors 
la Domnul, părtășie nu este familiar. 

Ce activități cheie: 

Cine gătește? 

Cine va servi? Cine se asigură că funcționează netul? 

Cine face publicitate? Hârtie, toner 

Cine face aprovizionarea? Care este costul? Cum avem un router? 

Cine dă bani? Biserica, sponsori 

Cum plătești pentru acest lucru? Zeciuială, taxă simbolică,  De unde luăm routerul? Poate îl 
donează cineva sau îl cumpăr, dar de unde i-au banii?  De unde i-au bani pentru hârtie, toner 

Cine se ocupă de router, este partener cheie 

Celebrați punctele de putere. Colaborați pentru succes. 

Dacă noi  creem un mediu în care persoanele în vârstă să aibă un mediu creștin. 

Care sunt valorile: 

Capelan 

. 

. 

Valori pentru acest obiectiv specific. 

Grupul țintă: O persoană de vârsta a 3-a 

Bătrâni creștin sau orice necreștin. De ce? Orice necreștin să audă evanghelia. 

Masă gratis pentru studenți. 

Grupul țintă: Studenți la politehnică. Asta ne silește să ne punem întrebări și ne împinge la un plan 
de acțiune. 

Fiecare masă alege: un obiectiv, grup țintă,  Obiectiv țintă, pus pe întrebare: Ce câștigă ei de aici? 

Ce este important pentru grupul țintă, ce nevoi specifice. Ce relații și ce programe voi livra. Ce 
beneficiu: Mâncare gratis. Livrare o cină joia seara și internet gratuit. Cum realizez relația și cum 
împlinesc nevoia lor. 

Obiectiv: Cazare pentru interni. Este ieftină pentru un om de afacere a pus la dispoziție o clădire cu 
cea mai ieftină chirie. 

Dacă nu ai parteneri cheie, poți schimba obiectivul sau poți face un nou obiectiv. 
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Cum îi fac pe oameni să primească oaspeți. După 6 luni am primitor de oaspeți. 

Când te uiți la obiective, înțelegi ce să faci. Când fac plan de acțiune, cine face, la ce dată, cum va 
da socoteală. 

Ce înțelege el prin parteneri cheie?  

Obiectiv: Să duc coș la mamele ce au născut în cartier. Merg mama ce au copiii mici și au 
căruciare., notăm adresa și duc coșul. Cine știe ce vecine au născut de curând? Cine este persoană 
cheie și ce relații și cum fac livrarea? 

Adaptez obiectivul pentru a împlini nevoi în comunitate. Oameni vin pentru relații. Obiectivul este 
să creez un mediu pentru relații. 

Partenerul cheie-furnizează resurse cheie sau face activitatea cheie. 

Grup țintă? Tigani lingurari. 

O familie de români ține legătura cu ei.  

La livrare: Merg de două ori pe lună, îi ajută să vândă lingurile. Merg la ei de două ori/lună. 

Parteneri cheie: Alege viața ne dau materiale. Tânăr ce pune pe calculator IT. 

Resurse:  

Obiectiv: să ducem evanghelia ajutându-i să își vândă produsele. Autosusținerea lucrătorilor și 
adunărilor. Credibilitatea și influența crește. 

Cum scăpăm de Șovăilă? Nici o problemă nu este prea mare. Nu scapi de Șovăilă. Când biserica are 
o direcție nouă și se găsește un cașcaval, Șovăilă își pierde credibilitatea, dar și influența scade. Nu 
petrece timp cu Șovăilă. Știi ceva, ai spus ce ai de spus, se văd rezultatele tale și vom mergem în 
direcția în care mergem. Ce faci de Șovăilă din conducere? Scapă de el, și se ia dreptul de vot. Noi 
acceptăm duplicitatea. Este un bord de 

Să faci activități ce atrag atenția noastră, doar atât. Așa închid gura negativiștilor. 

Când conduci biserica spre victorii este bine: 

a. Criticile sunt aduse la tăcere; Mic dejun pentru bărbați din localitatea mea. Am vrut să avem 
invitați buni. Un jucător de hochei, ca vorbitor. Am făcut mic dejun făcut la un hotel. Trebuia să ie 
bilet pentru tine și unul pentru cel ce nu este creștin. Eu nu dau 10 dolari pentru mic dejun. Noi 
aveam 100 de locuri. Dacă nu luați loc și nu găsești loc să nu vă pară rău. Cu două săptămâni sau 
terminat bilete, iar unii nu au putut veni. 

Conducerea nu este de partea academică ci de unelte. 

Rol-Obiectiv-plan 

Dar nu numai eu să le folosesc. Să cresc capacitatea de producție, să produc lider. 2Tim.2:2 

Cineva trece de la D4 la D2. Știi ceva, nici eu am fost ca tine entuziasm, fără a ști cum să fac mai 
bine o lucrare. Îi arăt calea spre succes. De la D2la D3. Toți oamenii sunt diferiți și tratează-i diferit. 
Am auzit cel mai important principiu de management: încurajezi comportamentul pe care îl doresc. 
Adică oameni ce duc biserica sus. Cam 10% sunt pentru Împărăție. 

Folosesc uneltele găsind un ucenic. Cei ce urmează liderii.  

Am predat la Sucea 2, dar tot am văzut schimbări semnificative.  



26 

 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face asta și să vedem ce putem face și putem duce Împărăția mai 
departe.   

 

 

 

 


