CU GÂNDUL
LA
MISIUNE
ESTE OARE PENTRU MINE?
Răspunsuri la întrebările tale despre chemarea lui Dumnezeu
în lucrarea de misiune
Ghid pentru evaluare și reflecție personală cu privire la
perspectiva misiunii
Pași în procesul de pregătire pentru plecarea pe câmpul de
misiune
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D

acă citești aceste cuvinte, probabil că te
gândești să te implici în misiune. Nădăjduim
că această broșură îți va oferi răspunsuri la
întrebările pe care ți le pui în timp ce te preocupi
serios să afli dacă misiunea este potrivită pentru tine.
Fie că ești interesat de misiunea Wycliffe în mod
specific, sau doar cauți diverse oportunități și
organizații, sperăm să îți oferim îndrumare și o
perspectivă care să te ajute să răspunzi la întrebarea,
Oare este pentru mine?

De asemenea, sperăm că vei putea folosi această
broșură ca un ghid pentru autoevaluare și reflecție,
pe măsură ce te gândești la lucrarea de misiune. Sunt
multe lucruri de luat în considerare, și noi te putem
ajuta să pui întrebările potrivite și să răspunzi la ele!
Indiferent unde te afli în proces, există pași pe care
îi poți face chiar acum pentru a te pregăti tu și familia
ta să intrați pe câmpul de misiune. Wycliffe a creat
acest ghid pentru a face acest proces cât mai ușor
posibil.

și închinare, și astfel îți vei dezvolta obiceiul să-L
cauți pentru a te călăuzi atunci când apar acele
perioade de dificultate sau incertitudine.
Studiază Biblia frecvent și cu sârguință. Nu o citi
doar, ci învață să asculți cum îți vorbește Dumnezeu
prin ea. Participă în mod regulat la părtășia unei
biserici sau la un grup de studiu biblic, unde poți
interacționa cu alți creștini, unde puteți să vă
închinați lui Dumnezeu împreună, să studiați Biblia
și să slujiți unii altora. Acest lucru este vital pentru
a auzi și urma călăuzirea lui Dumnezeu.
Întrebări de luat în considerare:
• Ce fac pentru a-mi consolida relația cu
Dumnezeu?
• Cum mă bazez pe Dumnezeu să mă conducă
chiar acum?
• În ce moduri cresc în cunoașterea și
înțelegerea Bibliei?

1. CAUTĂ-L PE DUMNEZEU MAI ÎNTÂI

Sunt gata să accept călăuzirea lui Dumnezeu în
viața mea?

Pașii următori:

„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.” — Matei
28:19-20 (Traducerea Dumitru Cornilescu)

✓✓ ROAGĂ-TE pentru lucrarea lui Dumnezeu din
întreaga lume, inclusiv pentru acele comunități
care încă așteaptă Biblia în limbile lor. Alege-ți
un anumit grup de oameni pentru care să te
rogi, sau începe un grup de rugăciune în care
să vă rugați pentru mai multe popoare sau zone
ale lumii.

Dumnezeu nu ne cheamă să fim confortabili. El
ne cheamă să ne încredem în El atât de puternic
încât să nu ne temem să ne punem pe noi înșine în
situații în care am avea probleme dacă El nu
intervine. - Francis Chan, „Crazy Love”

✓✓ STUDIAZĂ Biblia și fă-ți obiceiul să memorezi
versete din Scriptură. Atât pentru misionari, cât
și pentru cei de acasă, studierea Bibliei este
esențială pentru creșterea relației cu Dumnezeu.

Reflectarea la misiune începe adesea cu întrebări
despre voia lui Dumnezeu și modul în care această
chemare ar putea implica slujirea în diferite forme.
Apropiindu-te mai întâi de Dumnezeu, poți înțelege
mai bine dorințele Lui pentru viața ta. Acest lucru
este crucial când încerci să afli unde și cum te
conduce El pentru a sluji.
Vor fi momente în slujirea ta când vei fi adânc
conștient de dependența ta de Dumnezeu pentru
a te susține. Amintește-ți să trăiești așa încă de
acum, petrecând timp considerabil în rugăciune

✓✓ÎNCHINĂ-TE cu o biserică locală sau cu o
comunitate de creștini. Pe măsură ce ne petrecem
timpul concentrându-ne la Dumnezeu și la
dragostea Lui pentru noi, începem să iubim
oamenii din alte țări la fel ca El.
✓✓SUSȚINE misionarii și lucrarea lor din punct
de vedere financiar prin biserica ta locală sau
prin alte lucrări. Celebrează sacrificiul lui
Hristos pentru tine, sacrificând din lucrurile
tale pentru alți oameni.
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2. DEZVOLTĂ RELAȚII SOLIDE

Pot alții să Îl vadă pe Hristos lucrând în viața
mea?
„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe
un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc,
ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor
din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este
în ceruri.” — Matei 5:14–16 (Traducerea Dumitru
Cornilescu)

Scopul vieții tale este să-L arăți pe El. Prin
orice faci, Dumnezeu vrea să fie glorificat,
pentru că totul îi aparține Lui. — Francis Chan,
„Crazy Love”
Împrietenește-te cu oameni care împărtășesc
credința ta, standardele tale morale și entuziasmul
cu privire la misiune, inclusiv cu o persoană mai
în vârstă și mai înțeleaptă care are cunoștință
despre misiuni și te poate îndruma și încuraja.
Petreceți timp împreună în rugăciune și studiu
biblic.
O idee bună ar fi, de asemenea, să te întâlnești cu
misionari care sunt dispuși să împărtășească
experiența lor. În plus, capacitatea de a construi
și menține o rețea de relații semnificative cu oameni
din diferite medii doctrinale, etnice și culturale,
este importantă atunci când colaborezi îndeaproape
cu alții, în misiune.
Aceste relații te vor ajuta să înveți să comunici și
să relaționezi mai bine cu mai multe tipuri de
oameni. Căută modalități pentru a dezvolta
flexibilitatea în relațiile tale.
Întrebări de luat în considerare:
• Am eu o relație sănătoasă cu cei din familia
mea, o relație care Îl onorează pe Dumnezeu?
• Îmi caut mentori care să fie alături de mine în
procesul de a deveni misionar?
• Trăiesc eu, și m-am angajat să continui să trăiesc,
un stil de viață în care a-L sluji pe Dumnezeu este
mai important decât confortul meu personal?

Pașii următori:
✓✓ GĂSEȘTE misionari cu care să te conectezi și
împrietenește-te cu alți oameni care sunt
interesați de misiune.
✓✓ ROAGĂ-TE pentru călăuzirea lui Dumnezeu în
toate relațiile tale.
✓✓ ÎMPĂRTĂȘEȘTE-ȚI credința și interesul pentru
lucrarea de misiune cu oameni care nu-L cunosc
pe Isus.

3. SIMPLIFICĂ-ȚI STILUL DE VIAȚĂ

Trăiesc în limita posibilităților mele?

„Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le
mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le
fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu
le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le
sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara
voastră, acolo va fi şi inima voastră.” — Matei
6:19–21 (Traducerea Dumitru Cornilescu)

Am ținut multe lucruri în mâinile mele, și le-am
pierdut pe toate. Dar tot ce am pus în mâinile lui
Dumnezeu, pe acelea încă le am. — Martin Luther
Un mod în care te poți pregăti pentru misiune este
să înveți să trăiești și să fii mulțumit cu puțin, astfel
vei fi liber să mergi când Dumnezeu te cheamă.
Aceasta include evitarea unei noi datorii și
eliminarea tuturor datoriilor existente. Creditele
și datoriile amână pentru mulți oameni plecarea
în misiune. Nu-ți pierde ținta; ține-te de un buget
care îți permite să fii un administrator bun al
finanțelor tale, folosește banii care îi ai în plus
pentru a plăti ceea ce datorezi și ia în considerare
opțiuni de plată care nu te vor lăsa cu datorii pentru
anii viitori.
De asemenea, multe organizații solicită personalului
lor să adune o parte sau toate fondurile de care au
nevoie, înainte de a-și începe activitatea în misiune.
Acest lucru poate să te descurajeze, dar nu ar trebui
să fie așa. O modalitate prin care poți face aceasta
mai ușor este să începi să dezvolți acum relații cu
oameni care ar fi dispuși să te susțină în lucrarea ta
mai târziu. Dar este important să ai situația financiară
rezolvată înainte de a te îndrepta spre oportunități
de slujire. A depinde de Dumnezeu pentru acoperirea
nevoilor tale financiare, prin parteneriatul altor
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creștini, poate părea descurajator, dar este o
oportunitate să vezi că El lucrează în moduri prin
care îți va crește credința.
Întrebări de luat în considerare:
• Am vreo obligație financiară (împrumuturi, datorii
pe cardul de credit, credite ipotecare, etc.), care
mi-ar îngreuna slujirea chiar acum?
• Cum îmi folosesc în prezent banii? Fac planuri
pentru viitor și sunt responsabil, sau îi cheltuiesc
imediat ce îi câștig?
• Am construit și întreținut relații bune cu oamenii
care poate ar dori să mă susțină dacă voi deveni
misionar?
Pașii următori:
✓✓ MUNCEȘTE pentru eliminarea sau reducerea
datoriilor.
✓✓ GĂSEȘTE resurse financiare bazat pe principiile
biblice, care să te ajute să faci cele mai bune alegeri
cu banii pe care Dumnezeu ți-i oferă.
✓✓ CERE-I lui Dumnezeu să te ajute să cunoști oamenii
care vor dori să se roage pentru tine și să susțină
financiar lucrarea la care ești chemat.

4. INFORMEAZĂ-TE

Cum aflu mai multe despre zone specifice din lume
unde aș putea sluji, sau organizații care ar putea fi
potrivite pentru mine?

„Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă
totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar,
Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare
aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur
mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt
mai multe mădulare, dar un singur trup.” — 1
Corinteni 12:17–20 (Traducerea Dumitru
Cornilescu)

Am doar o pasiune - este El, este numai El.
Lumea este câmpul și câmpul este lumea; și de azi
înainte acea țară va fi casa mea, acolo unde pot să
fiu cât mai de folos pentru câștigarea sufletelor
pentru Hristos. — Contele Zinzendorf
Urmărește ce se întâmplă în lume și în misiuni prin
intermediul știrilor, blog-urilor de misiune credibile

și prin alte surse. În calitate de misionar, este
important să fii conștient de imaginea de ansamblu.
În plus - nu știi niciodată - Dumnezeu ar putea să
te conducă într-o zonă a lumii sau spre un tip de
muncă la care niciodată nu te-ai fi gândit!
De asemenea, ar fi util să citești biografii ale
misionarilor care au mers deja în locurile unde poate
ai dori să slujești. Mărturiile lor te pot ajuta să afli
ce face Dumnezeu deja în viețile oamenilor din acea
zonă a lumii, și te pot ajuta să îți faci o idee despre
provocările cu care te-ai putea confrunta.
Tot astfel, este important să știi ce opțiuni ai!
Cercetează lucrările pe care le fac diferite organizații,
pune întrebări, participă la conferințe și află ce îți
recomandă prietenii și cunoștințele tale.
Întrebări de luat în considerare:
• Te călăuzește Dumnezeu spre un anumit grup de
oameni sau regiune a lumii?
• Împărtășești convingerile doctrinare ale unei
organizații și viziunea ei? Cum vezi filozofia lor
asupra sensibilității culturale, alianțelor
denominaționale etc.?
Pașii următori:
✓✓ CITEȘTE biografii misionare pentru a învăța de
la bărbați și femei care au fost deja acolo unde
vrei să mergi.
✓✓ ÎNTREABĂ biserica ta despre organizațiile cu
care deja lucrează și caută să cunoști acele
organizații.
✓✓ GĂSEȘTE un curs sau o oportunitate de învățare
axată pe teologia misiunilor și pe Marea Trimitere,
cum ar fi Cursul Kairos.

5. ÎNCEPE SĂ SLUJEȘTI ACUM

Cum pot să încep slujirea chiar acolo unde sunt?
„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui
Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora
după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte
cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.
Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea
pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate
lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos,
ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor!
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Amin.” — 1 Petru 4:10–11 (Traducerea Dumitru
Cornilescu)

Ascultarea radicală față de Hristos nu este ușoară.
... Nu este confort, nici sănătate, nici bogăție, și
nici prosperitate în această lume. Ascultarea
radicală față de Hristos riscă pierderea tuturor
acestor lucruri. Dar, în final, un asemenea risc își
găsește răsplata în Hristos. Și El este mai mult
decât suficient pentru noi. — David Platt,
„Radical”

te inspiră Dumnezeu.
✓✓ IDENTIFICĂ-ȚI abilitățile pe care Dumnezeu ți
le-a dat și gândește-te la noi modalități de a le
folosi pentru a sluji.

6. AFLĂ MAI MULTE

Ce urmează?

Idei pentru a începe:

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în
voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţivă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi
cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu
cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu
cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele
Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu
Tatăl.” — Coloseni 3:16–17 (Traducerea Dumitru
Cornilescu)

• Slujește în comitetul pentru misiune.

Începe discuția

• Predă la o clasă de copii.

În cazul în care te gândești să slujești cu Wycliffe,
avem mentori de misiune care se pot conecta cu
tine și-ți pot explica tipurile de instruire specifice
de care vei avea nevoie pentru natura lucrării pe
care dorești să o faci. Lucrăm cu o varietate de
organizații partenere care oferă posibilități de
slujire în domeniile de traducere, lingvistică,
tehnologia informației, dezvoltare pentru lideri,
servicii de mass-media vernaculară, și multe altele.

Nu trebuie să aștepți până când ajungi peste hotare
pentru a fi un misionar. Poți să devii un membru
activ în biserica locală și încurajează-ți familia să ți
se alăture în slujire.

• Fii ușier.
• Condu un grup de rugăciune.
• Intră în contact cu studenții și familiile
internaționale din zona ta.
Întrebări de luat în considerare:
• Există modalități prin care pot sluji mai bine
comunității mele?
• Cum pot să gândesc și să acționez mai mult
ca un misionar, începând de astăzi?
• Care sunt darurile mele spirituale? Cum pot să
le folosesc să fac o diferență pentru Împărăția lui
Dumnezeu de aici de acasă și de peste hotare?
Pașii următori:
✓✓ CONSIDERĂ scrierea unei declarații de misiune
pentru viața ta și folosește-o pentru a-ți organiza
activitățile după aceste priorități.
✓✓ EVALUEAZĂ felul în care slujești pe alții acum,
și întreabă-te dacă ești într-adevăr gata să faci
sacrificii extreme ca misionar peste hotare.
✓✓ CAUTĂ oportunități pentru a sluji comunitatea
ta acum, fie prin voluntariat la biserică, fie prin
acțiuni caritabile locale, sau fă altceva după cum

Află despre diversitatea de roluri de care este nevoie
pentru a susține traducerea Bibliei. Vizitează-ne
astăzi pe wycliffe.ro!
Resurse și lectură recomandată
•

„Linia de sosire” — Bob Creson și Carol Schatz;

• „Povestiți printre neamuri Slava Lui” — Ruben
Dubei et al;
• „Centaurul și Crucea Sudului” — Marius Taciuc;
• „Pe terasă, la o cafea” — Bruce Grayden;
• „Slujitori și trimiși” — Neal Pirolo;
• „Temeiul tuturor lucrurilor” — Neil Anderson
și Hyatt Moore;
• „Cuvântul s-a vestit cu putere” — Joanne Shetler
și Patricia Purvis.

Oradea, Bihor
Telefon: 0774-642 146
E-mail: info@wycliffe.ro
www.wycliffe.ro

