Matei 28:1620
Misiunea Bisericii este să facem ucenici
sub autoritatea și în prezența lui Cristos.


“Pune pe primul loc lucrurile cele mai importante și te vei bucura și de lucrurile
secundare; pune pe primul loc lucrurile secundare și vei duce lipsa de cele importante
și de cele secundare” C. S. Lewis



Lucrurile cele mai importante pentru Biserica sunt:
o Să fim ucenici
o Să facem ucenici



„Marea Trimitere” este mare pentru că include o mare activitate, o mare autoritate și o
mare însoțire.

I. Marea Activite: facerea de ucenici.

Cum să facem ucenici?
A. Facem ucenici ca un stil de viață. [„Ducânduvă”]
1. „Precum mergeți (prin viață)”: oriunde mergem, în orice facem, …să facem ucenici
2. Facerea de ucenici nu este ceva pe care o facem „parttime”: un anumit program la
ora cutare și la locul cutare.
3. … ci este ceva pe care o facem în mersul normal al vieții: în familie, la serviciu, cu
vecinii.
B. Facem ucenici prin împărtășirea Evangheliei și așezerea celor care cred în biserica
locală [Botezândui”]
1. Botezul reprezintă așezarea celor noi născuți întro biserică locală pentru creșterea
care va urma.
2. În sens real, făcătorul de ucenici devine tatăl sau mama spirituală pentru cel pe care
îl aduce la Cristos.
C. Facem ucenici prin învățarea lor [„Învățândui”]
1.

SĂ PĂZEASCĂ:

a) Îi învațăm spre pentru transformare în viață, …prin vorbe și prin fapte.
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b) Dacă Cuvântul e vie în viața noastră, va fi vie în viața lor.

2.

TOT

ce Isus a poruncit.

3. Inclusiv, SĂ FACĂ și ei UCENICI.
a) Una din poruncile lui Isus—chiar în Marea Trimitere—este „faceți ucenici”.
b) Scopul este ca el să fie un ucenic multiplicativ.

II. Marea autoritate (28:18).
A. Tatăl a investit autoritatea Lui în Fiul care investește autoritatea Lui în noi.
B. De aceea, noi facem ucenici în autoritatea Suveranului universului.
1. Putem acționa fără teamă, fără cerere de scuze, fără rușine.
2. Nu ne reprezintăm pe noi înșine; Îl reprezintăm pe Dumnezeu.
III.

Marea însoțire (28:20).

A. Domnul Isus ne însoțește și nu părăsește niciodată pe ucenicii Lui
B. De aceea, noi facem ucenici în prezența și prin puterea Lui.
pentru REFLECTARE
1. Bill Hull zice: Ucenicia nu este o lucrare a Bisericii; ucenicia este lucrea Bisericii.
Nu ar trebui să facem nicim care nu contribuie la ucenicie. Ești de acord? De ce (nu)?
2. Dacă facerea de ucenici înseamnă contribuția ta la întoarcerea oaminilor la Cristos și
creșterea lor în Cristos, cum te împlici tu la facerea de ucenici? Ce mai poți face? Ce
mai poate face biserica noastră?

