Itinerar biblic
2. ANGAJAMENTUL DE A-I INSTRUI
Scopul acestui angajament este acela
de a-i conduce pe credincioºi cãtre
maturitate spiritualã ºi de a-i ajuta sã-ºi
dezvolte obiceiurile spirituale fundamentale cum sunt studiul biblic ºi
rugãciunea. Cele 36 cursuri ICI pot fi folosite pentru
INSTRUIREA credincioºilor. Iatã câteva exemple:
„Biblia ta”; „Cine este Isus”; „Biserica”; „Etica
Bibliei” „Maturitatea
creºtinã”; „Rugãciune ºi
închinare”; „Creºtinul
responsabil”.
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Program de ucenicizare
MOTIVAÞIA PROGRAMULUI
Pãstorii ºi conducãtorii de biserici ar trebui sã ºtie cã
lucrul cu semnificaþie veºnicã în viaþa fiecãrei persoane,
aflatã în grija bisericii lor, este zidirea ºi dezvoltarea
spiritualã, sau ucenicizarea.
Fiecare persoanã este valoroasã ºi reprezintã þinta
lucrãrii bisericii. Acesta este motivul pentru care Domnul
Isus a pãrãsit cerul ºi a venit sã facã ucenici.
Chemarea de a face ucenici nu este o misiune arbitrarã,
care este adãugatã altor responsabilitãþi. Din contrã, ea
este porunca fundamentalã ºi prioritarã a lui Hristos, din
cadrul Marii Însãrcinãri: „Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui, al Fiului
ºi al Sfântului Duh. ªi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am
poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului. Amin!” (Matei 28: 19-20).
Cum se angajeazã biserica localã în reactualizarea
acestei prioritãþi?
GU (Global University) / I.C.I. (Institutul Internaþional prin Corespondenþã), prin cursurile sale, te ajutã sã
faci ucenici ºi sã-i instruieºti astfel încât ºi ei, la rândul lor, sã
facã ucenici (2Tim. 2:2).
CONÞINUTUL
PROGRAMULUI
Fiecare pãstor care vrea
sã facã ucenici, în nobila
lucrare de ucenicizare, ar
trebui sã parcurgã patru
etape, sã-ºi dezvolte patru
obiceiuri ºi sã împlineascã
patru angajamente. Acestea
sunt: Includerea; Instruirea; Implicarea; Învestirea.
Programul de ucenicizare pe care GU/ICI îl
pune la dispoziþia ta te ajutã
sã îndeplineºti aceste patru
angajamente, sã dezvolþi
cele patru obiceiuri ºi sã parcurgi cele patru etape de
ucenicizare.

1. ANGAJAMENTUL DE A-I INCLUDE
Acesta este un angajament de a-i ajuta pe oameni sã
devinã membri în Trupul lui Hristos. Un pãstor poate
împlini angajamentul de a INCLUDE oamenii: 1) slujind
nevoilor lor; 2) clãdind relaþii cu ei; 3) implicându-i în
grupuri ºi 4) vestindu-le Evanghelia. Urmãtoarele cursuri
ICI îi vor învãþa pe pãstori cum sã-i INCLUDÃ pe alþii:
„Lucrãtorii creºtini”; „Cãsãtorie ºi cãmin”; „Creºtinul în
comunitatea sa”.
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3. ANGAJAMENTUL
DE A-I IMPLICA
Acest angajament este
un efort de a-i implica pe
ucenici în identificarea ºi
dezvoltarea darurilor,
abilitãþilor ºi resurselor lor
unice primite de la
Dumnezeu. Acest angajament restabileºte rolul
biblic al conducerii ºi anume acela de a instrui oameni pentru lucrare. Efeseni 4:12
ne îndeamnã „sã pregãtim oamenii lui Dumnezeu pentru
lucrãri de slujire”
Câteva cursuri ICI care te pot ajuta sã împlineºti acest
angajament sunt: „Darurile spirituale”; „Biserica creºtinã în
lucrare”; „Oameni, responsabilitãþi ºi scopuri”.

4. ANGAJAMENTUL DE A-I ÎNVESTI
O bisericã ce face ucenici oferã un proces plãnuit care
îi determinã pe credincioºi sã se punã la dispoziþia misiunii
lui Hristos. Urmãtoarele cursuri te vor ajuta în aplicarea
acestui angajament: „Mângâietor, Învãþãtor ºi Cãlãuzitor”;
„Predicarea ºi învãþarea”; „Plantarea de biserici”; „Viaþã
din belºug”.

BENEFICIILE PROGRAMULUI
Cursurile GU/ICI oferã pãstorilor un bogat material de
studiu biblic pentru aplicarea acestor angajamente. Metodologia
de studiu a fiecãrui curs oferã posibilitatea ca acesta sã fie studiat
individual, fapt care permite cursantului sã-ºi aleagã timpul ºi
durata studiului. Dar, ele pot fi studiate ºi în grupuri mici sau în
bisericã. În acest caz, GU/ICI poate pune la dispoziþie un Ghid
pentru studierea cursurilor.
Cursurile garanteazã creºterea spiritualã, aprofundarea
cunoºtineþelor biblice, pregãtirea pentru slujire ºi o viziune biblicã
cu privire la bisericã ºi slujire.
În urma absolvirii cursurilor, GU/ICI oferã Certificate de
absolvire cu sigiliul original al Universitãþii.
Pentru alte informaþii ºi intrarea în posesia cursurilor acestui
program de ucenicizare, luaþi legãtura cu pastorul Costel
Grãmadã, apelând sau scriind la: Mobil: 0722-596871; E-mail:
ici_ro2005@yahoo.com; costelgramada_2006@yahoo.com sau
la adresa: I.C.I., OP.44, CP.73, Bucureºti.

