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S

ingura ºi cea mai
eficientã metodologie
de evanghelizare de
sub soare este plantarea
de biserici noi.
Aceast` afirma]ie pare a fi \ndr`znea]` [i
necugetat` pentru unii, chiar dac` cercetarea
f`cut` \n ultimii 20-30 de ani dovede[te c` este
adev`rat`.
Aceast` axiom` este simpl`, dar nu este simplist`.
Se aplic` monocultural [i transcultural. Unii lideri
cre[tini doresc at=t de mult ca aceasta s` nu fie
adev`rat` \nc=t atunci c=nd \ncearc` s` o nege, o
ignor` pur [i simplu.
Multe c`r]i care trateaz` subiectul evangheliz`rii
(poate 98%) nu vorbesc nimic despre plantarea de
biserici ca fiind o metod` de evanghelizare.
Desigur, multe din ele promoveaz` c=[tigarea
sufletelor pentru Hristos, [i \i apreciez pentru

aceasta. Cre[tinul obi[nuit din biseric` [i pastorul
obi[nuit nu se g=ndesc aproape deloc la plantarea
de biserici noi. C=[tigarea prietenilor [i rudelor lor
pentru Hristos [i lucrarea pe care o desf`[oar` \n
cadrul propriilor lor adun`ri locale este tot ce pot
face. Dar aceasta este doar o parte a \ntregii
imagini. Cei care v`d \ntreaga imagine o v`d \n
mod diferit, sau cel pu]in a[a ar trebui, dac` se
dedic` l`rgirii |mp`r`]iei lui Dumnezeu \n ora[ul
sau ]ara lor sau \n lume.
Evanghelizarea \n care oamenii sunt \ndemna]i s`
urmeze cele “patru legi spirituale” sau s` vin` \n
fa]` \n cadrul unei mari evangheliz`ri este
excelent`. Dar, dac` ace[ti oameni care-[i exprim`
\n felul acesta dorin]a de a deveni ucenici ai lui
Hristos nu-[i g`sesc locul \ntr-o biseric` local`,
decizia lor poate s` fie doar un simplu gest [i
nimic mai mult. Ei nu vor deveni ucenici ai
Domnului Isus Hristos.
Dac` nu se stabile[te o rela]ie \ntre evanghelizare
[i biserica local` este o mare gre[eal` strategic`.
Pe m`sur` ce cre[te num`rul de persoane
evanghelizate, trebuie s` creasc` num`rul [i
varietatea bisericilor. Cu c=t este mai mare
seceri[ul pe care Domnul ni-l d`, cu at=t mai mult`
nevoie avem de hambare, silozuri [i elevatoare de
cereale. |n orice zon` geografic` comunitatea
cre[tin` va cre[te sau va sc`dea \n func]ie de
efortul pe care-l depune aceasta pentru a planta
biserici noi.

Denominaþiile care cresc
planteazã noi biserici
F`r` nici o excep]ie denomina]iile care cresc sunt
acelea care pun accentul pe plantarea de noi
biserici. Conduc`torii acestor denomina]ii [tiu c`
plantarea de biserici constituie cheia cre[terii lor,
a[a c` nu numai ei au aceast` viziune, ci at=t
pastorii c=t [i liderii lor laici cred acest lucru. Ei
depun un efort considerabil pentru a \mp`rt`[i
celor din biserica lor provocarea de a planta
biserici.

Prietenii mei din Biserica Nazarinean` mi-au
trimis una din bro[urile lor de patru pagini
colorat` pl`cut, av=nd caricaturi dr`gu]e,
tehnoredactare artistic` [i un mesaj simplu: “Cum
se na[te o biseric`.” Spuneau c` o na[tere implic`
“p`rin]i iubitori, anticipare, durere, consultarea
doctorilor, purtare ginga[` de grij`.” |n procesul
na[terii unei biserici se men]ioneaz` [apte pa[i.
Apoi, prietenul meu Raymond W. Hurn, care a
scris acest articol face urm`toarea observa]ie:
“Pu]ini sunt acei p`rin]i care vor spune vreodat` c`
nu a meritat timpul, deranjul sau cheltuielile f`cute
pentru na[terea unui copil [i cre[terea lui prin
toate stadiile vie]ii p=n` ajunge la maturitate.”
An de an, una din denomina]iile care a crescut cel
mai repede \n Statele Unite a fost Assemblies of
God. |n mod constant ei au avut ca scop
primordial plantarea de biserici. |n revista lor
“Advance” apar \n mod regulat articole referitoare
la plantarea de biserici. |n revista lor pentru
familie “Pentecostal Evangel” ei folosesc grafice
elegante pentru a-i face pe oameni s` accepte
viziunea de a planta biserici noi. De exemplu, ei
aduc la cuno[tin]` cititorilor c` \n timp ce \n
California exist` doar o adunare Assemblies of
God la fiecare 26.000 de oameni, \n Arkansas
exist` una pentru fiecare 5.000 de oameni. Care
este deci mesajul lor? “Adun`rile noi devin o parte

[i s` ucenicizeze 20.000 de persoane pentru
lucrarea cre[tin`; s` \nfiin]eze 5000 de biserici noi.
|ncep=nd lucrarea de la un num`r de 12.000 de
biserici, acest scop a fost unul cu adev`rat
\ndr`zne]. Ei prevedeau o cre[tere de aproximativ
40%.
Unii ar fi putut obiecta spun=nd c` Assemblies Of
God [i-a asumat un risc prea mare anun]=nd un
asemenea ]el \ndr`zne]. S` zicem c` nu au reu[it
s`-[i ating` ]elul! S` presupunem c` la sf=r[itul
aceastei decade ei au avut numai 2.500 sau 3.000
de biserici noi! Situa]ia este mult mai bun` dec=t
dac` nu ar fi \ncercat s` fac` nimic, nu-i a[a? {i
chiar a[a ei au ajuns s` aib` mai multe biserici
\ntr-o singur` decad` dec=t au \nfiin]at \n total
multe denomina]ii mai mari din Statele Unite \n
ultimele 3 sau 4 decade.

Cine poate sã
îndeplineascã sarcina?

Timp de c=]iva ani am predat cursul de “Cre[tere a
Bisericii” la Fuller Seminary. Am descoperit c`
plantarea de biserici noi este cea mai eficient`
metod` de evanghelizare de sub soare. Apoi
mi-am dat seama c` \n \ntreaga istorie a
Seminarului Fuller nu a fost predat nici un curs
despre plantarea de biserici. A[a c`
am decis s` predau eu un asemenea
curs. C=nd am \nceput nu [tiam
Nu existã o modalitate mai
prea multe lucruri despre aceast
practicã ºi mai eficientã de subiect, dar un lucru am crezut c`-l
[tiu bine, [i anume c` cei mai buni
a-i aduce pe necredincioºi
plantatori de biserici sunt probabil
la Hristos într-o zonã
pastorii care au slujit \n mai multe
geograficã datã decât
biserici [i care au acumulat
\n]elepciunea [i maturitatea
plantarea de biserici noi.
necesar` pentru a \ndeplini bine
aceast` sarcin`. Gre[it! Nu putem

a avangardei, for]a de elit` a lucr`rii lui Dumnezeu
care m`r[`luie[te \n frunte \n cucerirea lumii
pentru Hristos.”
La \nceputul anilor ‘90 Assemblies of God nu
dorea s` scad` rata cre[terii bisericilor. |n 1988
comitetul de conducere a semnat o declara]ie care
desemna anii ‘90 ca “Decada Seceri[ului” [i a
propus urm`toarele ]inte: “S` pun` pe listele lor un
milion de parteneri de rug`ciune; s` c=[tige cinci
milioane de oameni pentru Hristos; s` instruiasc`

spune c` to]i pastorii cu experien]` nu sunt buni
plantatori de biserici - unii sunt. Oricum, pastorii
cu experien]` nu sunt cei mai talenta]i \n domeniul
acesta. Se consider` c` tinerii care au mai multe
op]iuni [i care sunt mai flexibili pot face mai bine
aceast` lucrare. Dup` ce am \nceput s`-i provoc pe
studen]ii mei s` planteze biserici, i-am v`zut pe
c=]iva trec=nd \n fiecare an printr-o schimbare a
planurilor referitoare la cariera lor. C=nd le-am
prezentat unele avantaje ale \nceperii unei biserici
de la zero, \n locul mo[tenirii unei \ntregi colec]ii

de probleme a bisericii deja existente, unii m-au
crezut pe cuv=nt [i au \nfiin]at noi biserici.
Ani de zile Rick Warren, un t=n`r baptist,
absolvent al seminarului Southwestern Baptist
Theological Seminary m-a ajutat s` predau cursul
de plantare de biserici la seminarul Fuller. |n 1980
Rick [i-a luat familia [i a plecat cu ma[ina [i o
rulot` \n sud, \n Orange Country, California. {i-a
anun]at ]inta [i anume ca \n anul 2020 s` aib` o
biseric` de 20.000 de oameni [i s` planteze c=te o
biseric` nou` \n fiecare an. Putea acest absolvent
de seminar s` fac` acest lucru? P=n` \n anul 1989
participarea oamenilor \n biserica lui se ridica la
4.000 - 5.000 de suflete, exact c=t trebuia pentru
a-[i atinge ]inata de 20.000 de oameni. {i \n loc s`
\nfiin]eze nou` biserici noi, a \nfiin]at paisprezece.
El i-a inspirat [i i-a provocat pe studen]i s`-[i
asume acest risc pentru Dumnezeu.

De ce sã plantãm
biserici noi?
Avem multe motive pentru care putem oferi un loc
important plant`rii de biserici \n strategiile de
planificare a lucr`rii bisericii [i lucr`rii misionare.
V` voi oferi cinci din cele mai importante motive:
1. Plantarea de biserici este biblicã.

Plantarea de biserici este calea nou testamental` de
r`sp=ndire a Evangheliei. Observa]i r`sp=ndirea
bisericii din Ierusalim \n Iudeea, Samaria [i p=n`
la marginile p`m=ntului [i ve]i vedea c` plantatorii
de biserici au deschis drumul. Aceasta este o
activitate a |mp`r`]iei sprijinit` cu putere de
Dumnezeu, |mp`ratul nostru. La fel ca o
comunitate a |mp`r`]iei, dac` nu lucr`m urm`rind
un scop bine definit [i \n mod agresiv pentru a
planta biserici noi, nu sim]im c`-L ascult`m pe
Dumnezeu.
2. Plantarea de biserici înseamnã supravieþuirea
demonimaþiei.

|n timp ce unii nu consider` supravie]uirea unei
institu]ii ca fiind un motiv demn de luat \n seam`,
majoritatea liderilor bisericii cred acest lucru \n
ad=ncul inimii lor. Mul]i dintre noi simt pe bun`
dreptate c` punctele de vedere care deosebesc
denomina]iile noastre contribuie \ntr-un anumit
mod la constituirea trupului lui Hristos. Dar dac`
declinul prezent \n multe denomina]ii de azi va
continua \nc` 25 - 30 de ani [i noile genera]ii nu

vor fi c=[tigate pentru Hristos, viitorul va fi
\ntunecat. Unul dintre ingredientele esen]iale
pentru stoparea declinului este plantarea viguroas`
a bisericilor noi.
3. Plantarea de biserici dezvoltã o conducere nouã.

Multe studii confirm` faptul c` cea mai important`
variabil` institu]ional` pentru cre[terea [i
extinderea bisericii locale este conducerea. |n
biserica local` nici o persoan` nu este mai
important` pentru cre[tere dec=t pastorul principal,
dar pastorii principali eficien]i consider` c` la fel
de important este ca [i liderii laici s`-[i asume
responsabilit`]i \n anumite pozi]ii cheie \n lucrarea
bisericii. Majoritatea bisericilor existente au
separat \n mod incon[tient clerul [i conducerea
laic` de restul bisericii [i ca urmare este dificil`
ridicarea noilor lideri. |n schimb noile biserici
deschid larg u[a conducerii [i a lucr`rii [i astfel
\ntregul trup al lui Hristos va beneficia \n viitor.
4. Plantarea de biserici stimuleazã bisericile
existente.

Unii [ov`iesc \n \nfiin]area de biserici noi din
teama de a nu r`ni bisericile deja existente \n
cadrul comunit`]ii ]int`. Ei cred c` dac` doresc s`
\nfiin]eze o nou` biseric` pot crea o competi]ie
nedorit` \ntre fra]ii [i surorile \n Hristos. |n cele
mai multe cazuri, o nou` biseric` \n cadrul
comunit`]ii poate st=rni interesul religios al
oamenilor, [i dac` acest lucru se folose[te cu
\n]elepciune, poate fi chiar un beneficiu pentru
toate bisericile existente. Ceea ce este o
binecuv=ntare pentru |mp`r`]ia lui Dumnezeu,
este o binecuv=ntare [i pentru biserici, ele f`c=nd
parte din |mp`r`]ie.
5. Plantarea de biserici este eficientã.

Nu exist` o modalitate mai practic` [i mai
eficient` de a-i aduce pe necredincio[i la Hristos
\ntr-o zon` geografic` dat` dec=t plantarea de
biserici noi. Acest principiu se aplic` at=t pentru
zonele “noi” c=t [i pentru cele “deja
evanghelizate.” Haide]i s` le privim pe r=nd.

Zonele noi
Prin “zone noi” \n]eleg zonele lumii sau grupurile
etnice care se g`sesc \n zonele neevanghelizate ale
lumii. Pe m`sur` ce \naint`m cu Evanghelia \n
aceste zone noi, se pune la \ndoial` \ntr-o oarecare

m`sur` faptul c` sunt necesare noi biserici. De
cur=nd unele organiza]ii cre[tine interna]ionale de
evanghelizare mai mari au \nceput s`-[i dea seama
c=t de important` este plantarea de biserici pentru
ca rezultatele s` se vad`.
Trei imperative confirm` nevoia \nfiin]`rii de
biserici noi ca o parte esen]ial` a strategiei
evangheliz`rii \ntr-o zon` nou`:
|n primul rând, exist` imperativul biblic. Pe
m`sur` ce apostolii [i evangheli[tii \naintau \n
zonele neevanghelizate, ei plantau biserici noi.
Apostolul Pavel spunea: “{i am c`utat s` vestesc
Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca
s` nu zidesc pe temelia pus` de altul.” (Romani
15:20). Pavel a mers pe un teren nou [i ce a f`cut?
A plantat biserici noi.
|n al doilea rând, exist` imperativul demografic.
Din trei miliarde de oameni care tr`iesc \n lume [i
nu-L cunosc pe Isus Hristos ca Domn [i M=ntuitor
personal, 70% nu au \nc` o biseric` viabil`, care
evanghelizeaz` \n cultura lor. Acest num`r se
ridic` la aproximativ 2 miliarde de oameni. Ei |l
vor primi pe Hristos dac` cineva se va stabili \n
zona lor, le va ar`ta dragostea lui Hristos [i va
planta biserici noi. Rapiditatea cu care ei vor fi
c=[tiga]i pentru Hristos se m`soar` \n func]ie de
rapiditatea cu care se \nmul]esc bisericile.
|n al treilea rând, este imperativul practic. Unele
misiuni cre[tine interna]ionale care au fost stabilite
cu scopul expres al evangheliz`rii au descoperit c`
cea mai eficient[ metodologie de evanghelizare
de sub soare este plantarea de biserici noi.
C=teva organiza]ii de talie mondial` au folosit mai
mult organiza]ia Campus Crusade (Alege Via]a) \n
lucr`rile de evanghelizare. Planul lor original nu
includea plantarea de biserici. |n campusurile
studen]e[ti ei organizau \n mod regulat
substituente ale bisericii care luau forma
grupurilor din campus. Dar lucrurile s-au dezvoltat
c=nd au difuzat filmul Isus [i au \nceput
evanghelizarea la sate pe teren nou. Nu exist` nici
o \ndoial` \n mintea mea c` filmul Isus este cea
mai puternic` unealt` de evanghelizare care se
folose[te \n prezent \n \ntreaga lume. Multe
persoane sunt m=ntuite dup` difuzarea acestui
film. Dar Bill Bright, pre[edintele organiza]iei
Campus Crusade (Alege Via]a) a \nt=mpinat o
problem`. |n satele unde a fost prezentat filmul

Isus [i unde mul]i oameni s-au rugat ca s`-L
primeasc` pe Isus, nu existau biserici evanghelice.
Deci, Campus Crusade (Alege Via]a) a \nceput s`
planteze “grupuri de p`rt`[ie \n case.” Cur=nd s-a
observat c` aceste grupuri din case au devenit \n
final biserici. Datorit` acestui fapt, plantarea de
biserici a devenit un ]el al organiza]iei Campus
Crusade (Alege Via]a). “New Life 2000” este cel
mai mare program \ntocmit de ei vreodat`. |n acest
program ei colaboreaz` cu toate denomina]iile
pentru a \ndeplini opt scopuri specifice p=n` la
sf=r[itul secolului. Care este scopul nr. 8?
“S` \nfiin]eze peste un milion de biserici noi \n
colaborare cu denomina]iile existente .”
Imagina]i-v` impactul pe care \l va avea acest scop
asupra evangheliz`rii lumii! S` lu`m Tailanda ca
exemplu. Ca urmare a difuz`rii filmului Isus
Campus Crusade (Alege Via]a) a raportat
\nfiin]area mai multor biserici noi dec=t \n cei 150
de ani de activitate misionar` anterioar`.

Zonele deja evanghelizate
Dup` p`rerea mea acela[i principiu se aplic` [i
zonelor deja evanghelizate - acolo unde bisericile
exist` de sute sau chiar mii de ani - cea mai
eficient` metodologie de evanghelizare este
plantarea de biserici noi.
Cea mai puternic` \mpotrivire fa]` de aceast` idee
vine din partea institu]iilor [i a acelor persoane
care se identific` cu biserica tradi]ional`.
Dar nu uita]i acest simplu fapt: Este mai u[or s`
avem copii dec=t s` \nviem mor]ii! Nu spun c`
toate bisericile existente sunt moarte, chiar dac`
multe din ele sunt! Majoritatea pot [i chiar trebuie
aduse la via]` prin puterea Duhului Sf=nt. Cu toate
acestea cea mai interesant` parte a spitalului este
maternitatea!
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