Ucenicie Creştină
Avansată (UCA)
Există un interes proaspăt în biserica de
azi pentru lucrarea de ucenicie creştină. Multe biserici şi denominaţii religioase au început să realizeze că există o necesitate pentru
formarea spirituală, de aceea unele biserici
alocă buget financiar şi personal calificat în
acest scop. Din moment ce-mi place Ucenicia Creştină, lucrul acesta este de-a dreptul
muzică pentru urechile mele şi-mi face inima
să bată mai rapid.
În epoca primară a Noul Testament,
atunci când Isus a spus “faceţi ucenici,”
apostolii au înţeles că intenţia lui Hristos nu a
fost pur şi simplu câştigarea cuiva la credinţa
în Isus (doar de a-l converti), ci de ai ajuta pe
cei credincioşi să devină ceea ce Isus I-a destinat să fie - discipoli.

Potrivit cu Dicţionarul de Termeni Teologici Westminster, “Un convertit este cineva
care se schimbă de la o credinţă la alta.” Însă, trebuie să recunoaştem că, Marea Trimitere din Matei 28:19-20 nu ne spune să
“convertim” oameni, ci ne spune, să “facem
ucenici.” Dallas Willard, profesor de filozofie la Universitatea de Sud din California, în
cartea sa The Great Omission, scrie,
“Porunca pe care Isus a dat-o bisericii înainte
de Înălţarea Lui la cer – Marea Trimitere,
apelul pentru creştini este de “a face ucenici
din toate naţiunile.” Dar creştinii de astăzi
răspund prin a face “convertiţi,” nu
“ucenici.” Astfel acest lucru a devenit Marea
Omitere a bisericii. .”
Dietrich Bonheoffer, autorul cărţii: Costul Uceniciei, a introdus pentru prima oară
noţiunea de har ieftin, “predica despre iertare, fără a solicita pocăinţa, botezul fără disciplina bisericii, comuniune fără mărturisire,

iertare fără mărturisire personală. Harul ieftin este
harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Isus
Hristos.”

Specificaţii (UCA):

Upper Room Fellowship Ministry (URFM)
este o misiune de educaţie spirituală şi consiliere
creştină cunoscută pentru eforturile acesteia în
lucrarea de Creştere şi Maturizare Spirituală
(CSMS). Pr in cur sur ile de Ucenicie Creştină
Avansată (UCA) URFM pune ucenicia creştină,
ca cel mai mare obiectiv al acesteia.

Cursurile de UCA sunt structurate în opt
(8) Module distincte. Acestea sunt:
 MODULUL I: BIBLIA – Fundaţia
pentru Creştere şi Maturizare Spirituală
 MODULUL II: UCENICIA CREŞTINĂ – INIMA Marii Trimiteri
 MODULUL III: MATURITATEA
SPIRITUALĂ – OBIECTIVUL Lucrării
de Ucenicie Creştină
 MODULUL IV: FIREA PĂMÂNTEASCĂ – OBSTACOLUL MAJOR în
calea Maturizării Spirituale
 MODULUL V: CRUCEA – MISTERUL SUFERINŢEI pe care prea puţini îl
ÎMBRĂŢIŞEAZĂ
 MODULUL VI: IDENTITATEA –
Cunoaşterea Identităţii Spirituale a Credinciosului – Cheia spre Victorie
 MODULUL VII: MATUR şi LIBER
în Hristos – Înţelegerea CORECTĂ a Luptei Spirituale
 MODULUL VIII: ROADE şi DARURI: Dezvoltarea unei Intimităţii Reale
cu Duhul Sfânt

URFM, pr in UCA, ofer ă m ediul, instrumentele şi metodele de predare în aşa fel ca lucrarea
de Ucenicie Creştină şi de Creştere şi Maturizare
Spirituală să aibă loc cu adevărat în viaţa celor
interesaţi, atât bărbaţi cât şi femei, tineri şi bătrâni.
Trebuie să ne rugăm şi să renunţăm la zona noastră
de confort – să fim ucenicizaţi şi facem ucenici.
Dumnezeu să ne ajute!

Scopul Final
Scopul Final al Bisericii este:


Un ucenic matur care Îl cunoaşte pe Dumnezeu în mod intim şi personal (In. 17:3),



Un ucenic care a acceptat chemarea la ucenicie
şi îşi poartă crucea în fiecare zi (Lc. 9:23, Gal.
2:20),



O persoană care este transformată şi înnoită în
mod continuu la nivelul minţii şi a caracterului
de către Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu
(Rom. 12:2, 2 Cor. 3:18, Galateni 5:22-23),



Un ucenic care se maturizează spre plinătatea
lui Hristos (Ef. 4:11-16, Evr. 5:11-14, 6:1-3)



Un ucenic matur care, în final, se multiplică
după acelaşi model de ucenicie creştină lăsat de
Domnul Isus şi de apostoli (Mt. 28:19-20, 2
Tim. 2:2).

Structura:
Cursurile de UCA pot fi desfăşurate atât
la nivel local gen group mic sau clasă sau pe
INTERNET (ONLINE), pr in inter mediul
conferinţelor
virtuale
în
cyberspace
(WEBINARS).
Prin urmare, oricine, de oriunde pe
glob, poate beneficia din aceste cursuri.
iecare MODUL este structurat pe o perioadă de OPT (8) săptămâni, de studiu intensiv, proiecte practice, și reflecţie personală.
Scopul instruirii noastre este DRAGOSTEA
(1 Timotei 1:5).

Procesul de Învăţare:
Fiecare Modul este structurat în aşa fel
ca să permită ucenicilor/studenţilor să-şi folosească diferite stiluri de învăţare:
(1) vizual, (2) auditiv, şi (3) tactil.
Aceste aspecte pot fi realizate astfel:
(i) interacţiune prin interm ediul de
WEBINARe, (ii) interacţiune stil grup de studiu prin e-mail, (iii) citit, (iv) scris, (v) ascultarea de mesaje audio, (vi) vizionarea de
mesaje video, (vii) luarea de notiţe (viii)
menţinerea unui jurnal personal, (ix) devoţiune personală, (x) m editaţie, pr ecum şi
multe alte metode.

“Dragii noştri, mai mult decât oricând este nevoie de ucenici dedicaţi Domnului Isus. De aceea
vă încurajez să folosiţi serviciile oferite prin cursurile de Ucenicie Creştină Avansată. Veţi fi ajutaţi
să vă adânciţi rădăcinile spirituale în Scripturi, să
depăşiţi obstacolele firii pământeşti, cunoscându-vă
identitatea în Isus Hristos.
Se merită tot efortul, fiindcă veţi avea beneficii
eterne. Veţi fi binecuvântaţi pentru a fi o binecuvântare.”
— Pastor S.T., Troy, MI, USA

~ Isus Hristos (Matei 28:19-20)

Ucenicie Creştină
Avansată
(UCA)

Cerinţe de Înscriere:
Următoarele cerinţe sunt necesare pentru
înscriere în cadrul UCA:
(1) Cerere de Înscriere,
(2) Promisiunea Ucenicului,
(3) Promisiune de Sprijin Financiar ,
(4) Eseu Personal,
(5) Trei Scrisori de recomandare,
(6) Test—Stil de Învăţare .
Vă rog să ne contactaţi imediat pentru
detalii si pentru a obţine aceste documente.
Locurile sunt limitate. Acţionaţi RAPID!

Recomandări:
“Fratele Valy Vaduva are o chemare specială de la Domnul pentru zidirea Bisericii
prin faptul că sistematizează anumite domenii
şi le dă o aplicabilitate mai practică în domenii specifice de viaţă.”
— Pastor Tiberiu Apolzan,
Cluj-Napoca, ROM.

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.”

Ţi-e foame după Cuvântul lui Dumnezeu? Vezi că nu au
crescut spiritual de multă vreme? Eşti gata să plăteşti
preţul şi să-L laşi pe Duhul Sfânt să te modeleze tot mai
mult şi mai mult în asemănarea lui Hristos? Vrei să calci
pe urmele celor care au urmat pe Isus? Ai o dorinţă vie
de a deveni tot ceea ce Dumnezeu intenţionează pentru
tine? Eşti pasionat de a-L lăsa pe Hristos să facă o diferenţă în tine şi prin tine în jurul tău? Dacă răspunsul tău
este „Da!” la una sau mai multe dintre aceste întrebări,
eşti candidatul perfect, mathetes perfect pentru Ucenicie
Creştină Avansată (UCA) ofer ită de URFM.
Contactează-ne imediat!

www.urfm.org
(734) 972-5717
valy@urfm.org

“Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa
multor Martori, încredinţează la
oameni de încredere, care să fie
în stare să înveţe şi pe alţii.”
~ Apostolul Pavel (2 Timotei 2:2)

