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O Privire de Ansamblu 
 

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. 
 

Mă consider un începător în domeniul formării spirituale. Şi eu sunt încă în proces de 

învăţare. Cu aproximativ cincisprezece ani în urmă, Dumnezeu m-a inspirat să iau în serios 

lucrarea de ucenicie creştină. În acel moment, nu am ştiut aproape nimic despre lucrarea de 

formarea spirituală. Eu doar am răspuns călăuzirii Duhului Sfânt şi chemării lui Dumnezeu în 

acest domeniu. Atunci am numit lucrarea aceasta – Creştere şi Maturizare Spirituală (CSMS). 

Poţi numi lucrarea aceasta cum te simţi cel mai confortabil: Uceniciei Creştină, Formare 

Spirituală, Creştere şi Maturizare Spirituală, Sfințirea Vieții, etc. Toţi aceşti termeni, într-un fel 

sau altul, descriu procesul de a fi conformat cu chipul lui Hristos. La aceasta este chemată 

Biserica pe acest pământ – de a face ucenici nu doar convertiţi. Biserica există pentru a facilita 

un mediu în care Duhul Sfânt poate forma spiritual oameni noi în imaginea glorioasă a lui Isus 

Hristos. Biserica este chemată pentru a realiza Scopul Final.
1
 

 

Da, există un interes proaspăt pentru creştere şi maturizare spirituală, şi mă bucur pentru 

aceasta, dar mai există atât de multe de făcut şi se pare că suntem în criză de timp. Majoritatea 

liderilor creştini sunt de acord că există o lipsă de ucenicie creştină (în sensul ei biblic) în 

biserica de azi. Cele mai multe biserici se concentrează pe evanghelizare, dar uita aproape în 

întregime despre lucrarea de ucenicie creștină. În cele din urmă vor câştiga nişte convertiţi dar 

vor falimenta în ceea ce priveşte esenţa Marii Trimiteri de a face ucenici, nu doar convertiţi. În 

cartea sa, Conspiraţia Divină, autorul renumit şi promotorul lucrării de formare spirituală, 

Dallas Willard, afirmă că “lipsa de ucenicie este elefantul a bisericii.” Se pare că noi, biserica 

Secolului XXI, au pierdut sensul real al uceniciei. În epoca primară a Noul Testament, atunci 

când Isus a spus “faceţi ucenici,” apostolii au înţeles că e 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. Într-un articol intitulat, Provocarea la 

Ucenicie, Winfield Bevis scrie: “Poate unul dintre cele mai mari obstacole în calea uceniciei este 

că bisericile au devenit complicate şi prea programatice. Biserica a devenit cel mai mare duşman 

al ei însăşi şi cel mai mare obstacol împotriva lucrării de ucenicie.” Cu alte cuvinte, vrea să 

spună Winfield Bevis – nu facem ucenici pentru ca suntem prea ocupaţi cu programele noastre. 

Tind să-i dau dreptate. 
 

În linii mari, lucrarea de Ucenicie Creştină şi Creştere şi Maturizare Spirituală, este 

scopul principal şi cel mai mare obiectiv al misiunii Upper Room Fellowship Minsitry.
2
 Prin 

cursurile de Ucenicie Creştină Avansată (UCA), URFM doreşte să ofere: mediul, instrumentele, 

şi metodele de predare, astfel încât procesul de ucenicie creştină şi de creştere spirituală să poată 

                                                 
1
 Vezi secţiunea – Scopul Final din acest manual 

2
 Vezi secţiunea – Statutul de Misiune a URFM din acest manual 
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avea loc în vieţile tuturor persoanelor interesate. Biserica de astăzi este plină de convertiţi, dar 

prea puţini dintre aceştia sunt cu adevărat ucenici ai lui Hristos. Trebuie să ne rugăm şi să 

renunţăm de zona noastră de confort – să fim ucenicizaţi şi facem ucenici. Noi ar trebui să 

tratăm Marea Trimitere din Matei 28:19-20 literal şi să n-o transformăm în Marea Omitere.
3
 

 

Potrivit cu Dicţionarul de termeni Teologici Westminster, “Un convertit este cineva care 

se schimbă de la o credinţă la alta.” Cu umilinţă doresc să împărtăşesc cu dvs. că există o mare 

diferenţă clară între un ucenic al lui Isus Hristos şi un simplu convertit la creştinism. Un om îşi 

pot schimba credinţa lui, dar numai Dumnezeu, prin Duhul Sfânt şi prin Cuvântul lui Dumnezeu 

îi poate schimba cu adevărat inima. Doar frecventarea unei biserici locale nu mă face un 

ucenic al lui Isus Hristos. După cum nici o bicicletă nu poate deveni o maşină doar prin faptul 

că este parcată într-un garaj. Acesta este un har ieftin care nu costă nimic. 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.”
4
 Vă rugăm să încercaţi să acordaţi atenţie acestei statistici 

uimitoare: “biserica din America este formată din “mulţi convertiţi, dar revoltător de puţini 

ucenicii.”
5
 În plus, “numai 25% din evanghelici îndeplinesc standardele biblice pentru a fi 

considerați cu adevărat ucenici.”
6
 Nu este acesta dureros? 

 

Indiferent de ceea ce ai citit până acum, vreau să-ţi pun câteva întrebări pătrunzătoare de 

la inima la inima: Ti-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 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
7
 perfect 

pentru Ucenicie Creştină Avansată (UCA) oferită de URFM. 
 

Bine aţi venit la bord! Oricine ai fi, mă bucur să te am în această clasă şi parte din acest 

uimitor proces. O, ce oportunitate de a fi transformat! Îţi doresc o călătorie plăcută, împreună cu 

alte persoane care, ca şi tine, sunt flămânde după Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să 

binecuvânteze decizia ta! 
 

Cu dragoste în Slujba Sa, 
 

Valy Vaduva 
 

Mentor Spiritual / Life Coach 

                                                 
3 Marea Omitere, (Întoarcerea la esenţa învăţăturii lui Isus – Învăţătura cu privire la Ucenicie Creştină), (256 pagini, Hardcover, Harper San 

Francisco), este titlul unei cărţi scrise de Dallas Willard. În ea, autorul, ne atrage atenţia cu privire la lipsa de ucenicie creştină din Biserică. 

“Porunca pe care Isus a dat-o bisericii înainte de Înălţarea Lui la cer – Marea Trimitere, apelul pentru creştini 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. 
4 Bonheoffer Dietrich, Costul Uceniciei, trad. R.H. Fuller, rev. ed. (New York: Macmillan, 1960), 30. 
5 George Barna, în Creştere de Adevăraţi Ucenici. (Această concluzie se bazează pe doi ani de cercetare întreprinsă de grupul Barna cu privire la 
starea actuală a uceniciei şi modul în care bisericile pot îmbunătăţi eficienţa în lucrarea de ucenicie a acestora.) 
6 Bill Hull, Pastorul Ucenicizagtor, Grand Rapids, MI: Baker Book, 55. 
7 Mathetes cuvântul grecesc (tradus discipol) este găsit mai mult de 250 de ori în Noul Testament şi înseamnă ucenic, discipol sau elev. 
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