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Am crescut într-o familie creºtinã ºi am învãþat 
de la pãrinþii mei dragostea pentru Dumnezeu ºi pentru 
valorile Împãrãþiei Lui. În ciuda visului tatãlui meu pentru 
mine de a deveni pastor, înzestrãrile mele naturale ºi 
spirituale, cuplate cu vizinea bisericii în care am crescut, 
m-au determinat sã aleg calea laicã de a-i sluji lui 
Dumnezeu. 

Implicarea ca traducãtor într-un grup de studenþi 
creºtini, (mobilizaþi de Campus Crusade for Christ la 
câºtigarea complexului studenþesc din Timiºoara pentru 
Cristos) în 1981, mi-a schimbat însã orientarea în slujire 
ºi cariera în viaþã. În 1988, dupã câþiva ani de slujire 
eficientã în miºcarea studenþeascã, împreunã cu vreo 45 
de lideri, am început sã visãm la plantarea unui centru de 
instruire în evanghelizare ºi ucenicie. În 1990, numãrul 
liderilor implicaþi în miºcarea studenþeascã din Timiºoara 
ajunsese la 60, iar numãrul noilor convertiþi, dupã douã 
zile de evanghelizare cu Josh McDowell, la Sala Olimpia, 
a fost de 1.423. Deºi majoritatea liderilor de atunci avea 
energia ºi entuziasmul necesar plantãrii unei biserici, în 
acel moment ne lipsea instruirea ºi recunoaºterea 
oficialã necesare unui astfel de început. 

În 1991, Dumnezeu mi-a deschis o uºã pentru 
studierea teologiei în SUA. Dupã absolvirea seminarului 
teologic, m-am întors sã slujesc în miºcarea 
studenþeascã din Timiºoara. Eram hotãrât sã mã implic 
în plantarea unei biserici, doar dacã Dumnezeu îmi va 
oferi o echipã de cel puþin trei familii de nãdejde. Acest 
lucru s-a întâmplat în toamna anului 1998, tocmai în 
perioada în care mã pregãteam pentru continuarea 
studiilor în strãinãtate. Decizia de a renunþa momentan la 
ºcoalã ne-a ajutat, atât pe mine cât ºi pe Rodow, sã 
gustãm bucuriile ºi durerile naºterii bisericii „Vox Domini“, 
dar ºi sã putem mãrturisi cã viaþa creºtinã comunitarã 
dinamicã ºi relevantã poate ºi meritã într-adevãr, sã fie 
trãitã din belºug.
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Vox Domini Timiþ oara

Gelu Paul



SO ROMICÃ

Ideea plantãrii unei noi biserici a folosindu-ºi darurile spirituale. Începând 
venit spre mine în valuri succesive; douã cu 1996, Dumnezeu m-a adus în 
argumente insurmontabile stãteau în faþa apropierea unei organizaþii care avea 
mea: suntem nepregãtiþi (adicã aceastã viziune. Astfel, am participat cu 
incompetenþi) pentru aºa ceva ºi prea toatã inima la lansarea proiectului de 
tineri (fãrã experienþã) pentru a ºti ce vom plantare a bisericii „Vox Domini“. Pentru 
avea de fãcut în situaþii dificile; pe lângã mine ºi familia mea, plantarea acestei 
toate acestea mai exista ºi întrebarea: biserici a fost un vis devenit realitate ºi o 
cum sã începi o bisericã, în care bãtrânii nevoie împlinitã. Vocea Domnului este 
au sub 40 de ani? puternicã!

Rãspunsul a venit simplu, într-o 
searã de noiembrie a anului 1998: 
„Spune-mi câþi bãtrâni a avut Iosua când Lucrarea se naºte din viziune. 
a trebuit sã cucereascã þara Canaan?“. A Acest lucru a fost adevãrat cu Miºcarea 
trebuit sã recunosc cã n-a avut mai mult studenþeascã iniþiatã de Gelu Paul. Dupã 
de unul. „Tu nu ai nevoie de bãtrâni ca sã mai bine de 15 ani de investiþie în 
plantezi o bisericã, tu ai nevoie de Mine!“. evanghelizare, ucenicie ºi formare de 
Mai puteam oare sã rãmân în neascultare lideri, printre studenþi s-a acutizat o 
de Domnul, gãsindu-mi scuze pentru a nu nevoie prezentã în toþi aceºti ani, nevoia 
pãºi cu chivotul prezenþei Lui în apele unui cadru integrator ºi relevant pentru cei 
mari ºi necunoscute ale plantãrii unei care se nãscuserã din nou prin Miºcarea 
bisericii? Acesta a fost începutul meu... studenþeascã. În 1998, am fost invitat sã 
aºadar am acceptat provocarea fac parte din echipa pastoralã alãturi de 
Domnului. Gelu, Gili ºi Cornel, chemare la care am 

rãspuns cu bucurie. În 21 noiembrie 1998, 
31 de membri care vor forma ulterior 

Am înþeles chemarea lui biserica „Vox Domini“, au hotãrât sã 
Dumnezeu în lucrare încã din primii ani împlineascã visul pe care Dumnezeu l-a 
de studenþie. Dumnezeu a pus pasiune în pus în inima ºi în mintea lor cu mult timp 
inima mea pentru studenþii din în urmã. S-a nãscut astfel, din viziune ºi 
Universitate. De aceea, încã din 1991, m- ascultare de Dumnezeu, o comunitate 
am implicat tot mai mult ca lucrãtor printre dedicatã practicãrii adevãrului Scripturii ºi 
studenþi, împreunã cu alþi prieteni. Mai slujirii oamenilor.
mult ca oricând, simþeam nevoia unui 
cadru comunitar mult mai larg decât 
grupul mic, în care cei prezenþi sã aibã Am ajuns în Timiºoara în anul 
pãrtãºie ºi sã poatã sã slujeascã, 1991, ca student la Facultatea de 

Cornel ªandru

Gili Indrie

Adi Totan

GILI

CORNEL
ADI
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GELU

Construcþii. Chiar din toamna acelui an, am cãutat o 
comunitate creºtinã de oameni cu aceleaºi preocupãri 
ca ºi mine. Am descoperit astfel Miºcarea studenþeascã 
ºi am dorit sã-i cunosc ºi eu pe cei care mergeau la 
„întâlnirea de închinare a studenþilori“. Am început sã 
frecventez acele întâlniri, iar la scurt timp am intrat    
într-un grup mic de ucenicie, deºi nu prea ºtiam ce 
implicã acest proces. Am fost fascinat de oamenii pe 
care i-am descoperit acolo! Spre sfârºitul anului 1998, 
unii dintre cei implicaþi în Miºcarea studenþeascã m-au 
invitat sã particip la naºterea unei noi biserici. O bisericã 
pe care o aºteptam de atâta vreme! Faptul cã pot sluji 
aici cu tot ceea ce El mi-a dat este doar expresia Harului 
lui Dumnezeu.

Încã din 1991, participînd la o conferinþã de 
misiune, am auzit tangenþial despre viziunea Miºcãrii 
studenþeºti de a planta o bisericã relevantã. Dar numai 
dupã ce am ajuns în Timiºoara (1993) ºi am cunoscut 
Miºcarea studenþeascã am înþeles importanþa strategicã 
a acestei viziuni. Miºcarea studenþeascã avea nevoie de 
o bisericã complementarã care sã împãrtãºeascã 
aceleaºi valori (ucenicie, lucru în ehcipã, formare de 
lideri etc.), atât pentru implicarea membrilor curenþi ºi a 
liderior care absolveau facultatea, cât, mai ales, pentru 
integrarea noilor convertiþi. Dupã explorarea unor opþiuni 
re-formiste, de cãtre seniorii miºcãrii studenþeºti, cea 
mai bunã soluþie care se contura în opinia unora, era 
plantarea unei noi biserici. Convins de necesitatea ºi 
oportunitatea acestei iniþiative, am început sã promovez 
cu pasiune ideea plantãrii unei noi biserici. Lucrul acesta 
mi-a stârnit deopotrivã entuziasme ºi animozitãþi. Acum 
pot spune cu certitudine cã biserica “Vox Domini“ este 
un experiment reuºit, atat prin harul lui Dumnezeu cât ºi 
prin viziunea liderilor sãi fondatori ºi actuali.

So Herban

Romicã ªtefãnuþ

Deºi perspectiva 
persoanelor care îºi 
deapanã amintirile 
este oarecum 
diferitã, sperãm sã 
puteþi sesiza firul 
roºu care le-a legat 
vieþile ºi destinul: 
dorinþa ºi efortul lor 
de a-L glorifica pe 
Dumnezeu, ca fiinþe 
create dupã chipul 
Lui ºi invitate la a-i 
reflecta creativitatea 
în procesul de 
creionare a unor 
forme noi de 
exprimare a valorilor 
Împãrãþiei lui 
Dumnezeu prin 
Bisericã.

Gelu Paul
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Lumina Revelaþiei
Generale

(Psalmii 19:1-4)

Lumina Înþelepciunii
ºi Priceperii

(Exodul 18:13-24)

Lumina Revelaþiei
Speciale

(2 Petru 2:21)
(2 Timotei 3:16-17)

Biserica Vox Domini este devotatã funcþionãrii ºi slujirii în zona de maximã 
siguranþã epistemologicã aflatã la intersecþia reflectoarelor de mai sus.

 

Noi credem cã Biblia, atât Vechiul cât ºi Noul Testament este inspiratã verbal de 
Dumnezeu, inerantã în original, fiind autoritatea finalã în materie de credinþã ºi 
moralã. 

Noi credem într-un singur Dumnezeu, Spirit Infinit ºi Perfect, existând din 
veºnicie în trei persoane: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, Creator al întregului univers.

Noi credem cã omul a fost creat de Dumnezeu dupã chipul Sãu; cã a pãcãtuit ºi 
ca urmare a suferit nu numai moarte fizicã, ci ºi moarte spiritualã, adicã 
despãrþire de Dumnezeu; cã toate fiinþele umane se nasc cu o naturã 
pãcãtoasã, iar în momentul în care ating vârsta responsabilitãþii morale, devin 
pãcãtoºi în gândire, vorbire ºi faptã.

Noi credem cã Isus Cristos a fost conceput de Duhul Sfânt ºi nãscut din 
fecioara Maria, fiind în acelaºi timp Dumnezeu adevãrat ºi om adevãrat.

Noi credem cã Domnul Isus Christos a murit pentru pãcatele noastre, conform 
Scripturilor, ca o jertfã reprezentativã ºi substituþionarã, ºi cã toþi cei care cred ºi 
se încred în El sunt justificaþi pe baza sângelui Sãu vãrsat.

Noi credem în învierea trupeascã din morþi a Domnului nostru cel rãstignit ºi în 
înãlþarea Lui la cer, unde în prezent mijloceºte pentru noi ca Avocat ºi Mare 
Preot.

Noi credem cã toþi cei care Îl primesc pe Domnul Isus Cristos prin credinþã ca 
Domn ºi Mântuitor sunt nãscuþi din nou de cãtre Duhul Sfânt ºi ca urmare devin 
copii ai lui Dumnezeu. 

Noi credem în acea „fericitã nãdejde“: întoarcerea iminentã a Domnului ºi 
Mântuitorului nostru Isus Cristos ºi rãpirea Bisericii. 

Noi credem în învierea trupeascã a celor drepþi ºi nedrepþi, pentru fericirea 
veºnicã a celor mântuiþi ºi pentru pedeapsa veºnicã a celor pierduþi.
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Dumnezeu i-a binecuvântat ºi 
Dumnezeu le-a zis: „Creºteþi, 
înmulþiþi-vã, umpleþi pãmântul, ºi 
supuneþi-l; ºi stãpâniþi peste peºtii 
mãrii, peste pãsãrile cerului, ºi 
peste orice vieþuitoare care se 
miºcã pe pãmânt“.

Sã nu ai alþi dumnezei afarã de 
Mine.
Sã nu-þi faci chip cioplit.
Sã nu iei în deºert Numele 
Domnului, Dumnezeului tãu.
Adu-þi aminte de ziua de odihnã, ca
s-o sfinþeºti.
Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta.
Sã nu ucizi.
Sã nu preacurveºti.
Sã nu furi.
Sã nu mãrturiseºti strâmb. 
Sã nu pofteºti.

„Învãþãtorule, care este cea mai 
mare poruncã din Lege?“ Isus i-a 
rãspuns: „Sã iubeºti pe Domnul, 
Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, 
cu tot sufletul tãu, ºi cu tot cugetul 
tãu“.

Duceþi-vã ºi 
 în Numele 

Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului 
Duh.  tot ce 
v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu 
voi în toate zilele, pânã la sfârºitul 
veacului.

faceþi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i

ªi învãþaþi-i sã pãzeascã

Piloni 
de sprijin

ai filosofiei

Biserica Creºtinã nr. 9 „Vox 
Domini“ este membrã a Uniunii 
Bisericilor Baptiste din România ºi a Din punct de vedere al profilului 
Comunitãþii Bisericilor Baptiste de personal, Gelu este analist (RP4) ºi 
Banat. perfecþionist (DiSC). Analiºtii tind sã fie 

raþionali, direcþi, încrezãtori ºi sã prefere 
Comitetul bisericii este format noi provocãri. Ei exceleazã în a prinde 

din trei pastori ordinaþi prin Comunitatea viziunea de ansamblu, în a crea metode ºi 
Baptistã de Banat ºi un presbiter. Printre proceduri eficiente ºi în a asculta cu 
darurile spirituale cu care Dumnezeu a atenþie pentru a culege informaþii. Analiºtii 
înzestrat echipa de slujire a bisericii „Vox sunt organizatori ºi administratori înnãscuþi 
Domini“ sunt: darul credinþei, conducerii, care pot crea în mod diplomatic presiunea 
învãþãrii, comunicãrii creative, necesarã obþinerii rezultatelor ºi creºterii 
administrãrii, profeþiei, sujirii ºi al performanþei la locul de muncã. Analiºtii 
rugãciunii. Din punct de vedere al sunt foarte orientaþi pe sarcina de 
profilului personal RightPath4, echipa îndeplinit ºi cautã sã echilibreze dorinþa de 
„Vox Domini“ este formatã dintr-un a obþine rezultate cu dorinþa de 
analist, un motivator ºi doi suporteri. perfecþiune. Sunt persoane foarte 

competitive care exceleazã în evaluarea 
mediului de lucru ºi în iniþierea 
schimbãrilor care produc rezultate mai               
bune.

Darurile spirituale principale ale 
lui Gelu sunt: darul credinþei, conducerii, 
administrãrii ºi învãþãrii. În topul pasiunilor 

de mobilizare a bisericii la ucenicie ºi 
instruire în conducere.

Gelu Paul  
slujeºte în prezent ca Pastor 
Coordonator al Bisericii „Vox Domini“. 
Pe lângã coordonarea vieþii ºi slujirii 
bisericii, el coordoneazã ºi activitatea 
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lui Gelu se aflã spiritualitatea pasionatã Domeniile de competenþã includ: formarea 
ca expresie a dragostei de Dumnezeu de lideri, consilierea, perfecþionarea 
combinatã cu foamea ºi setea dupã sistemelor funcþionale.
neprihãnire. Uneori însã primul loc este 
umbrit de satisfacþia de a munci ºi de a 
investi în oameni în vederea formãrii de 
ucenici ºi lideri. Domeniile de 
competenþã includ dezvoltarea de 
sisteme funcþionale ºi gândirea creºtinã, 
în special etica ºi apologetica. Voleiul, Principalele daruri spirituale ale 
ºofatul ºi dutch blitz-ul se aflã în topul lui Adi sunt darul rugãciunii-mijlocirii, 
hobbiurilor lui Gelu. învãþãrii, organizãrii, slujirii, încurajãrii ºi al 

credinþei. Înzestrãrile naturale dominante 
ale lui Adi sunt: orientarea pe relaþii, 
fidelitatea, sprijinul celoralþi ºi dãrnicia. În 
topul hobbiurilor lui Adi se aflã: cititul, 
alpinismul, schiatul, jocurile logice ºi 
ºofatul.Darurile spirituale principale ale 

Din punctul de vedere al profilului lui Gili sunt: darul învãþãrii, darul 
personal, atât Gili Indrie cât ºi Adrian comunicãrii creative, darul înþelepciunii ºi 
Totan sunt suporteri. În general suporterii darul discernãmântului. Cât priveºte 
sunt excelenþi jucãtori în echipã datoritã înzestrãrile naturale, Gili este 
dorinþei lor de a colabora, de a-i ajuta pe caracterizat de empatie, comunicare 
alþii ºi de a asculta. Suporterii sunt creativã ºi perseverenþã. În topul 
rãbdãtori, loiali, stabili, sprijinind eforturile hobbiurilor lui Gili se aflã cititul, 
celor responsabili de îndeplinirea înþelegerea oamenilor, tenisul de masã ºi 
sarcinilor. Suporterii sunt atât orientaþi pe sporturile de echipã: fotbalul ºi voleiul. 
îndeplinirea sarcinilor cât ºi pe cultivarea 

Adrian Totan
este Pastorul coordonator al activitãþii 
de mobilizare a bisericii la 
evanghelizare ºi misiune.

Gili Indrie 
este Pastorul responsabil cu 
consilierea ºi primul ajutor pastoral.

relaþiilor cu ceilalþi oameni. Ei lucreazã În topul pasiunilor lui So se aflã închinarea 
cu consecvenþã ºi sprijinã echipa, spontanã, în topul hobbiurilor, mentorarea, 
îndeplinindu-ºi sarcinile bine definite. baschetul, voleiul ºi ºofatul. Domeniile de 
Suporterii aduc stabilitate, consecvenþã competenþã includ: motivarea ºi formarea 
ºi loialitate la locul lor de muncã. Le echipelor de muzicieni creºtini.
place sã ducã la bun sfârºit proiectele 
începute ºi oferã un bun exemplu pentru Din punct de vedere al profilului 
ceilalþi. Suporterii îºi folosesc personal (RP4), So este motivator. În 
capacitatea relaþionalã ºi de ascultare general, motivatorii sunt entuziaºti, 
remarcabile pentru a comunica grijã ºi oameni deosebit de interactivi, cãrora le 
compasiune celor în nevoie. place sã realizeze, sã influenþeze ºi sã se 
Faþã de Adi, Gili este puþin mai directiv ºi raporteze la alþii, în special mulþimilor. Ei 
mai expansiv. Faþã de Gili, Adi este mai înfloresc atunci când existã varietate, 
armonios ºi mai metodic. schimbãri, noi provocãri ºi oportunitãþi de 

a-i covinge pe ceilalþi de perspectiva lor. 
Ei privesc viitorul cu un optimism 
remarcabil. Motivatorii exceleazã în 
combinarea nivelului lor energetic ridicat 
ºi al entuziasmului lor cu dorinþa de a-ºi 
îndeplini obiectivele ºi de a obþine 
rezultatele scontate. Motivatorii sunt 
echilibraþi în devotamentul lor faþã de 
oameni ºi faþã de sarcinile care le revin, 

Darurile spirituale principale ale fapt care îi poate ajuta sã devinã lideri 
lui So sunt: darul învãþãrii, pastoralei, eficienþi. Capacitatea lor superioarã de 
organizãrii ºi al profeþiei. Cât priveºte comunicare îi ajutã sã motiveze în mod 
înzestrãrile naturale, So este caracterizat eficient ascultãtorii sau lucrãtorii ºi sã îi 
de comunicare creativã ºi talent muzical. mobilizeze la acþiune.

So Herban 
este Presbiter care slujeºte în 
Departamentul de închinare, fiind 
responsabil cu coordonarea închinãrii 
ºi a echipelor de închinare. 
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Cu cine împãrtãºeºti tu evanghelia în necesare dezvoltãrii spirituale echilibrate a 
prezent? creºtinului) se realizeazã cel mai eficient în 

cadrul unui grup mic de ucenicie.

În ce grup de ucenicie eºti implicat?

Botezându-i, al doilea gerunziu al 
mandatului din Matei 28:19-20 ne invitã 
sã construim medii integratoare în care 

Noi credem cã fiecare creºtin(ã) este oamenii care vin la Cristos ºi în Biserica 
înzestrat(ã) cu anumite daruri ale Duhului Sa sã se simtã conectaþi, fiind acceptaþi 
Sfânt în vederea aducerii necreºtinilor la necondiþionat, integraþi pe deplin în 
Cristos ºi a edificãrii Bisericii lui Cristos. biserica localã ºi implicaþi progresiv în 
Impactul maxim al contribuþiei fiecãrui slujire competentã în funcþie de 
creºtin este dat de exersarea coordonatã pasiunea, de darurile ºi de chemarea lor.
ºi strategicã a acestor daruri.

Cum ai descrie relaþia ta cu „Vox 
La ce ai fost chemat sã slujeºti prin „Vox Domini“? Ce te face sã crezi cã eºti 
Domini“? Care sunt darurile tale spirituale acceptat(ã) aºa cum eºti, cã aparþii 
ºi cum le foloseºti în vederea creºterii acestei comunitãþi ºi cã þi-ai gãsit locul de 
calitative ºi cantitative a bisericii? slujire în comunitatea noastrã? 

Noi credem cã fiecare creºtin(ã) este Învãþându-i sã pãzeascã „tot ce v-am 
responsabil(ã) sã împãrtãºeascã altora poruncit“, al treilea gerunziu al 
cunoºtinþele ºi abilitãþile dobândite, atât de mandatului din Matei 28:19-20 ne învaþã 
necesare dezvoltãrii caracterului creºtin, cã suntem responsabili de instruirea 
pentru ca ei, la rândul lor, sã transfere biblicã practicã ºi comprehensivã a 
valorile ºi convingerile dobânde de ei, altor tuturor ucenicilor lui Cristos. Þinta 
oameni de încredere care sã investeascã uceniciei este transformarea caracterului 
în alþii.ºi implicarea ucenicilor în lucrare. Noi 

credem cã aceste deziderate care 
În cine investesti tu?implicã rugãciunea, îngrijirea, aplicarea 

Cuvântului ºi darea de seamã (absolut 

Contexte integratoare

Slujire strategicã

Multiplicare spiritualãGrupuri mici

Autoritatea Scripturilor

Ucenicia ca mod de viaþã
Intimitatea cu Dumnezeu

Evanghelizarea prin relaþii

Orientarea pe scop

semnificaþia vieþii omului pe pãmânt în 
perimetrul împlinirii scopului lui 
Dumnezeu: glorificarea lui Dumnezeu prin 
stãpânirea pãmântului ºi popularea lui cu  
fii ºi fiice de Dumnezeu. O consecinþã Noi credem cã Dumnezeu S-a revelat pe 
esenþialã a pãcatului primei familii a fost Sine prin Biblie, Sfânta Scripturã, care 
devierea de la împlinirea acestui scop.este ghidul ºi cãlãuza noastrã în materie 

de credinþã ºi moralã.
Care dintre obiectivele vieþii tale pentru 
acest an indicã faptul cã eºti în procesul Ce faci zilnic ca sã îþi pui viaþa în armonie 
împlinirii scopului lui Dumnezeu cu tine?cu Sfânta Scripturã?

Înainte de înãlþarea Sa la cer, Dommul 
Sfânta Scripturã ne învaþã cã valoarea Isus Cristos a rezumat Mandatul Bisericii 
noastrã derivã din originea noastrã (am prin porunca datã apostolilor Sãi de a face 
fost creaþi dupã chipul ºi asemãnarea lui ucenici din toate etniile mergând, 
Dumnezeu) ºi din relaþia noastrã cu botezând ºi învãþându-i sã pãzeascã tot ce 
Dumnezeu. Noi credem cã Dumnezeu le-a poruncit.
ne-a creat ca sã avem o relaþie intimã cu 
Sine prin rugãciune, meditaþie, închinare, Ce întelegi prin „ucenicie“ ºi care sunt 
citirea, studierea ºi aplicarea zilnicã a semnele creºterii capacitãþii tale de 
Scripturilor. ascultare de Dumnezeu în acest 

domeniu?
În ce mod reflecta trairea ta zilnica 
prioritatea intimitatii cu Dumnezeul 
Trinitar al Sfintelor Scripturi?

Mergând, primul gerunziu al mandatului 
din Matei 28:19-20, ne învaþã cã fiecare 
ucenic(ã) este responsabil(ã) sã prezinte 

În primul capitol din Genesa, Scriptura ne cât mai natural evanghelia lui Isus Cristos, 
prezintã prima poruncã pe care prin cuvânt ºi faptã în sfera sa de 
Dumnezeu o dã omului creat dupã chipul influenþã.
Sãu. Acest discurs circumscrie 
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Identitatea noastrã Strategia noastrã

Biserica „Vox Domini“ este o 1.Orientarea fiecãrui membru al comunitãþii 
comunitate dinamicã de creºtini „Vox Domini“ pe scopul pentru care a fost 
evanghelici autentici, entuziaºti ºi creat: glorificarea lui Dumnezeu ºi lãrgirea 
relevanþi în rândul comunitãþii Împãrãþiei Lui.
academice din Timiºoara.

2.Cultivarea unei relaþii zilnice, intime ºi 
progresive cu Dumnezeu a fiecãrui Premisele noastre
membru al comunitãþii „Vox Domini“.

Noi credem cã întreg adevãrul este 
3.Acordarea la Scripturã a valorilor, adevãrul lui Dumnezeu. Ca urmare, 
convingerilor, principiilor, deprinderilor, valorile noastre derivã din, ºi 
obiceiurilor ºi caracterului membrilor convingerile noastre se bazeazã, în 
comunitãþii „Vox Domini“.primul rând, pe Revelaþia specialã sau 

Sfânta Scripturã, ºi doar apoi pe 
4.Formarea unei comunitãþi dinamice de Revelaþia generalã (lumina oferitã de 
creºtini evanghelici autentici ºi relevanþi în ºtiinþele care studiazã creaþia) ºi pe 
lumea academicã din Timiºoara.Lumina înþelepciunii, ambele filtrate 

prin lumina Scripturii.
5.Crearea unor facilitãþi care sã permitã 
integrarea ºi mobilizarea creºtinilor care Scopul nostru
aparþin lumii academice la împlinirea 
viziunii bisericii.Glorificarea lui Dumnezeu ºi lãrgirea 

împãrãþiei Lui
6.Deplasarea oamenilor dinspre starea de 
rebeliune ºi apatie faþã de Dumnezeu spre Viziunea noastrã
interes ºi consacrare pentru glorificarea lui 
Dumnezeu ºi lãrgirea Împãrãþiei Lui.Fiecare membru al bisericii „Vox 

Domini“, un ucenic matur integrat în 
7.Evanghelizarea prin relaþii, pornind de la biserica localã care face ucenici cu 
locul unde se aflã cei nemântuiþi ºi de la preponderenþã în rândul comunitãþii 
nevoile lor.academice din Timiºoara ºi pânã la 

marginile pãmântului.
8.Construirea de medii integratoare care 
sã permitã conectarea ºi integrarea în Misiunea noastrã
comunitatea „Vox Domini“ a noilor 
convertiþi ºi a noilor membrii ai bisericii (sã 

Mobilizarea comunitãþii „Vox Domini“ la fie acceptaþi necondiþionat, sã simtã cã 
ucenicizarea comunitãþii academice aparþin ºi sã îºi împlineascã nevoia de 
începând din Timiºoara ºi pânã la competenþã).
marginile pãmântului.
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9.Instruirea creºtinilor în evanghelizare necesare îndeplinirii funcþiilor bisericii: 
de iniþiativã ºi prin relaþii, prin închinare, evanghelizare ºi misiune, 
întruparea evangheliei în rândul ucenicie ºi instruire în conducere, 
studenþilor ºi absolvenþilor. consiliere ºi prim ajutor pastoral, 

organizare ºi administrare.
10.Ucenicizarea holisticã în grupuri 
mici urmãrind dezvoltarea gândirii 14.Promovarea preoþiei universale ºi 
biblice, critice ºi creative, însuºirea mobilizarea tuturor credincioºilor la slujire 
îndemânãrilor necesare îndeplinirii în baza caracterului, pasiunii, 
misiunii bisericii ºi formarea competenþei, deprinderilor ºi înzestrãrii lor 
caracterului creºtin a fiecãrui membru naturale ºi supranaturale.
al comunitãþii „Vox Domini“.

15.Pãstrarea relevanþei bisericii în rândul 
11.Multiplicarea spiritualã sau grupului þintã prin ajustarea formelor la 
instruirea în conducere ºi slujire a funcþiile vitale ale bisericii (paradigma 
potenþialilor lideri. bioticã).

12.Creºterea calitãþii pãstoririi bisericii 16.Evaluarea continuã a calitãþii vieþii ºi 
prin integrarea fiecãrui membru într-o lucrãrii bisericii prin auto-evaluarea slujirii 
bisericã în case. fiecãrui membru în departamentul/ele 

bisericii, prin auto-evaluarea funcþionãrii 
13.Descentralizarea lucrãrii prin departamentelor ºi prin evaluare 
formarea urmãtoarelor departamente încruciºatã.

Organizare /
Administrare
(Dani Tiriteu)

Închinare 
(So)

Edificare / Ucenicie 
ºi instruire în conducere 

(Gelu)

Consiliere / 
Prim ajutor pastoral

(Gili)

Evanghelizare 
ºi misiune 
(Adi Totan)
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1. Procesul:      
Produsul finit:                             

2. Procesul:                 
Produsul finit:                             

3. Procesul:                 
a. Stabilizare
b. Echipare
c. Mentorare

    Produsul finit:                            

Convertitul
Integrare
Ucenicul
Ucenicizare

Ucenicizatorul
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SCOPUL
Moiblizarea membrilor bisericii „Vox Domini“ la ucenicie ca mod de viaþã ºi instruire 
eficientã în conducere.

1.Formarea ºi dezvoltarea unei echipe Domini“. 
care sã mobilizeze biserica la ucenicie ºi 4.Evaluarea calitãþii ºi eficienþei uceniciei 
instruire în conducere. ºi instruirii în conducere la „Vox Domini“.
2.Înþelegerea modului în care trebuie sã 5. Ident i f icarea º i  implementarea 
aibã loc ucenicia ºi instruirea în conducere schimbãrilor necesare creºterii calitãþii 
la „Vox Domini“. ucenicizãrii ºi instruirii în conducere la 
3. Înf i in þarea unei  echipe pentru „Vox Domini“.
modificarea factorului minim calitativ 6 . E v a l u a r e a  º i  i m p l e m e n t a r e a  
(Dezvoltarea naturalã a bisericii) la „Vox schimbãrilor.

1.Înþelegerea uceniciei ca mod de viaþã. de ucenicie ca mod de viaþã.

2.Aprofundarea elementelor esenþiale ale 5.Mentorarea liderilor ucenicizatori.
uceniciei ca mod de viaþã. 6.Evaluarea uceniciei ca mod de viaþã la 
3.Modelarea uceniciei ca mod de viaþã. „Vox Domini“.

4.Lansarea potenþialilor lideri în lucrarea 

1.Înþelegerea instruirii în conducere. 5.Armonizarea programei de instruire pe 
anul în curs.2.Selectarea cursurilor de instruire în 

funcþie de nevoile curente ale bisericii. 6.Instruirea regulatã a liderilor implicaþi în 
lucrare.3.Selectarea formatorilor.
7.Evaluarea eficienþei instruirii 4.Alegerea liderilor care urmeazã a fi 
(realizãrilor, procesului ºi relaþiilor).instruiþi.

17

Obiectivele generaleale departamentului de
ucenicie ca mod de viaþã ºi instruire în conducere:

Obiectivele mobilizãrii la ucenicie ca 
mod de viaþã:

Obiectivele instruirii în 
conducere:

 

 

    
       

Ucenic 
Stabilizat

Convertit

Ucenicizator

Ucenic 
Echipat

Botezat

1. Procesul:
Produsul finit:

2. Procesul:
Produsul finit:

3. Procesul:
a. Stabilizare

b. Echipare
c. Mentorare

    Produsul finit:

                                      
                             

                 
                             

                 

                            

Evanghelizare
Convertitul

Integrare
Ucenicul

Ucenicizare

Ucenicizatorul

FACEÞI UCENICI DIN TOATE NEAMURILE
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lideri ai bisericilor în case

& lideri de ciorchine

lideri ai bisericilor în case

& lideri de ciorchine

Biserica, Trupul lui Cristos, este alcãtuitã din mai multe mãdulare 
care lucreazã în armonie pentru îndeplinirea scopului ei. În baza 
preoþiei universale ºi a principiului delegãrii autoritãþii ºi 
responsabilitãþii slujirii, biserica „Vox Domini“ este structuratã pe mai 
multe nivele de slujire, corelate cu pasiunea, gradul de competenþã, 
înzestrãrile naturale ºi supranaturale, caracterul ºi nivelul de 
devotament al membrilor ei. Principiul piramidei inversate derivã din 
Scripturã ºi reflectã cerinþa lui Isus: „Cel ce vrea sã fie cel mai mare în 
Împãrãþia lui Dumnezeu trebuie sã se facã robul tuturor“. În 
diagrama alaturata si cea de mai sus puteþi observa privirea de 
ansamblu a organizãrii bisericii din acest punct de vedere.

VOX DOMINI
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Strategia Departamentului de ucenicie ca 
mod de viaþã ºi a instruirii în conducere la 
„Vox Domini“:

ACTIVITÃÞI:

Instruirea biblicã practicã a membrilor bisericii.

Deplasarea oamenilor dinspre starea de rebeliune 
spre interes ºi consacrare.

Mobilizarea la ucenicie a fiecãrui membru al bisericii.

Ucenicizarea în grupuri mici holistice.

Dezvoltarea gândirii biblice, critice ºi creative.

Formarea liderilor în contextul slujirii practice în bisericã.

Implicarea liderilor în slujire în funcþie de caracterul, 
pasiunile, competenþele ºi înzestrãrile lor naturale ºi 
spirituale.

Evaluarea organicã a caracterului, calitãþii ºi eficienþei 
slujirii ucenicizatorilor ºi a liderilor bisericii.

1.Întâliniri lunare ale departamentului pentru formarea ºi 
consolidarea echipei:

  a.Chestionarul individual ºi de echipã RightPath 4.

  b.Chestionarul individual ºi de echipã Belbin.

2.Actualizarea bazei de date cu grupele de ucenicie ºi instruire în conducere 
la „Vox Domini“.

3.Conceperea, folosirea, procesarea unor sondaje ºi stabilirea punctelor 
aplicative.

4.Predarea interactivã a „Manualului bisericii“ atât pentru noii membri cât ºi 
pentru membrii potenþiali al bisericii.

5.Clarificarea procesului de stabilizare:

  a.Înþelegerea scopului, obiectivelor, programei de stabilizare a ucenicilor.

  b.Identificarea liderilor disponibili ºi a celor ce au nevoie sã fie stabilizaþi.

  c.Conceperea unei baterii de teste pentru înþelegerea locului în care se aflã cei 
interesaþi în procesul ucenicizãrii.

6.Predarea interactivã a cursului: „Cum sã studiezi Biblia“.

7.Predarea interactivã a cursului de conducere a grupurilor mici.

8.Întâlniri bilunare pentru formarea ºi lansarea echipei în vederea creºterii calitãþii 
vieþii bisericii (factorul minim DNB).



ADOLESCENÞI
TINERI ADULÞI
NECÃSÃTORIÞI

PREADOLESCENÞI

BEBELUÞI
SENIORI

STUDENÞI
ABSOLVENÞI

Deºi „Vox Domini“ este focalizatã pe câºtigarea pentru Cristos a comunitãþii academice, 
fapt subliniat în diagrama de mai sus prin punctul nostru focal, între timp, pe lângã 
studenþi ºi absolvenþi, Dumnezeu a adus în comunitatea noastrã ºi alþi „ciorchini“ sociali 
faþã de care suntem responsabili în ce priveºte asimilarea ºi implicarea în lucrare. Aºa 
aratã în prezent structura bisericii „Vox Domini“ din punctul de vedere al categoriilor de 
vârstã a participanþilor ºi membrilor bisericii.
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liderii de departamente ºi liderii de ciorchine’'

COPII

TINERI 
ADULÞI

CU COPII MICI

ADULÞI
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Ca urmare a primirii lui Isus Cristos ca Mântuitor ºi Domn al meu personal, a 
mãrturisirii Lui în apa botezului ºi a trãirii prezente în pãrtãºie cu El, am înþeles cã sunt 
chemat(ã) ºi responsabil(ã) sã Îl împãrtãºesc pe Isus Cristos ºi Cuvântul Sãu cu cei 
care nu Îl cunosc ºi sã mã implic în ucenicizarea celor convertiþi. Având în vedere cã 
pregãtirea de botez este un pas iniþial important în procesul ucenicizãrii mele ºi cã el 
este urmat de un process complex de transformare a valorilor, convingerilor, 
comportamentului ºi caracterului meu, bazându-mã pe ajutorul ºi cãlãuzirea Duhului 
Sfânt, mã angajez sã-mi împlinesc responsabilitãþile asociate cu chemarea lui 
Dumnezeu pentru viaþa mea ºi cu apartenenþa mea la Biserica „Vox Domini“:

1.Cred cã Domnul Isus Cristos mi-a dat 6.Voi cãuta sã fiu credincios participând 
Marea Însãrcinare (Matei 28:18-20) ºi cã activ la biserica în plen ºi pregãtindu-mã 
trebuie sã ascult de El, fãcând ucenici, pentru biserica în case ºi pentru grupul 
folosindu-mi darurile spirituale ºi meu de ucenicie.
talentele pentru a aduce oameni în 
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi pentru a-i 7.Voi investi, dupã posibilitãþile mele, 
ajuta sã gândeascã, vorbeascã ºi atât din timpul, talentele, energia cât ºi 
trãiascã la fel ca Domnul Isus Cristos. din banii sau bunurile mele materiale 

pentru a sprijini buna desfãºurare a 
2.Prin harul lui Dumnezeu, îmi voi bisericii „Vox Domini“ ºi a facilita 
asuma sarcina ucenicizãrii celor pe care împlinirea scopului ºi viziunii ei.
Dumnezeu mi-i va scoate în cale în aºa 
fel încât ºi ei sã formeze ucenici la 8.Subscriu valorilor bisericii „Vox 
rândul lor. Domini“ ºi nu voi rãspândi nimic contrar 

lor.
3.Mã voi strãdui ca în fiecare zi sã îmi 
fac timp pentru comuniune cu 9.Dacã din diferite motive nu-mi pot 
Dumnezeu prin rugãciune ºi prin citirea îndeplini responsabilitãþile de membru al 
Bibliei. bisericii, îmi voi înºtiinþa liderul ºi 

pastorul.
4.Mã voi strãdui sã trãiesc zilnic pe baza 
mãrturisirii de credinþã ºi a valorilor 10.Mã angajez ca în cazul mutãrii mele 
biblice însuºite de bisericã,   de la „Vox Domini“ sau din localitate sã 
glorificându-L pe Dumnezeu prin înºtiinþez imediat conducerea bisericii. 
gândurile, cuvintele ºi faptele mele. Înþeleg cã dupã ºase luni de la mutarea 

mea din Vox sau din Timiºoara, îmi pierd 
5.Voi mijloci în rugãciune cu toatã statutul de membru cu drepturi depline 
convingerea pentru oamenii din grupul în biserica „Vox Domini“.
meu de ucenicie ºi pentru cei pe care 
Dummnezeu îi aduce în cercul meu de 
influenþã.
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