
 
 

IDEI CREATIVE PENTRU UCENICIZARE  
CE POT FI FOLOSITE DE BISERICA TA 

 
de John Pearson  

 

Porunca de a face ucenici este deosebită pentru secolul XXI. În timp ce mulţumirea de sine pare a fi 

norma de viaţă a oamenilor, Trupul lui Hristos are nevoie de bărbaţi şi de femei care să ia în serios 

îndemnul din 2 Timotei 2:2. Strategia de ucenicizare a apostolului Pavel a fost să îl înveţe pe 

Timotei, astfel încât acesta să ucenicizeze alte persoane, care, la rândul lor, să le ucenicizeze pe 

altele. 

 

Ce rol joacă taberele creştine în această instruire spirituală? În ce mod ar putea pastorul unei biserici 

sau persoana laică împleti în mod creativ ordinea de zi a bisericii, pe care se află şi ucenicizarea, cu 

resursele unei tabere sau a unui centru de conferinţe creştine? Atunci când biserica şi tabăra se află 

în parteneriat, potenţialul unei lucrări eficiente este imens. Vom investiga în cele ce urmează câteva 

metode practice prin care se poate folosi tabăra sau centrul de conferinţe în mod eficient, ca şi 

răspuns la porunca biblică de a face ucenici. 

 

Este util să vedem importanţa unei tabere creştine şi a unui mediu creştin. În jur de un milion de 

copii, tineri şi adulţi participă în peste 900 de tabere şi conferinţe creştine CCI în SUA. (În SUA 

sunt în jur de 1500 de tabere creştine. Media participării într-un an de zile este circa două sau trei 

milioane de persoane. Nu au fost făcute statistici în privinţa acestui subiect care să arate cifra reală.) 

 

Având cifrele de mai sus, se poate observa că majoritatea creştinilor nu se implică în mod constant 

într-o tabără/conferinţă creştină. Prin urmare, conceptul de tabără creştină poate fi străin pentru 

mulţi credincioşi sau experienţa taberelor de acum 20-30 de ani încă mai este înrădăcinată în mintea 

liderilor, şi în cazul în care conceptele, focalizarea şi obiectivele taberei creştine s-au schimbat mult 

faţă de cum erau la început. Dacă un lider nu va renunţa la ideea că tabăra este o experienţă ce 

constă în mâncare proastă, saltele necomfortabile, ţânţari şi consilieri slab pregătiţi, atunci nu îi va 

putea ajuta pe cei care nu sunt familiarizaţi cu taberele să înţeleagă ce sunt de fapt taberele.  
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CELE 5 VALORI ALE TABEREI CREŞTINE 

 

1. Taberele creştine oferă beneficii în ceea ce priveşte instruirea.  

O tabără creştină de o săptămână, o ieşire în weekend sau de o zi va oferi mai multă învăţătură 

decât şcoala duminicală pe o jumătate de an, decât întâlnirile de tineret sau decât orice alte 

activităţi ale bisericii locale. Înţelese şi programate ca şi partenere de misiune complementare şi 

suplimentare ale bisericii locale, taberele au avantajul de a observa reacţia celui care învaţă 

imediat după ce a avut loc experienţa de învăţare. 

 

Henrietta Mears, fondatorul a Gospel Light Publications şi a centrului de conferinţă creştin 

Forest Home, a afirmat: „Nu se consideră că profesorul a predat, dacă studentul nu a învăţat 

ceva.“ În cadrul unei tabere, liderul/consilierul va şti aproape imediat dacă nu a avut loc nici un 

fel de învăţare. Consilierul şi liderul de tabără creştin pot modela viaţa creştină pe durata unei 

zile şi vor fi dispuşi să se întâlnească cu taberistul, care a fost învăţat ceva şi a meditat la 

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când acesta va fi dornic să pună întrebări şi va fi în situaţia de a 

lua nişte decizii pentru viaţa lui. 

 

2. Taberele creştine pun accent pe călăuzirea individuală. 

În timp ce acest aspect poate fi valabil şi pentru taberele pentru adulţi şi familii, impactul său 

deosebit este simţit mai ales în cazul taberelor de tineret. Taberele creştine oferă ocazia de a 

avea un raport bun între consilieri şi taberişti (un număr mic de taberişti pentru un consilier), 

pentru ca aceştia din urmă să poată ajunge să îi cunoască pe consilieri. 

 

Relaţionarea unei persoane faţă de alta este mediul ideal de învăţare. Taberistul nu este tratat 

asemenea unui card, nu este „doar un alt copil“ sau un purtător de tricou anonim într-un grup 

mare. Un consilier căruia îi pasă, petrece timp cu fiecare taberist în parte şi oferă Cuvântul lui 

Dumnezeu şi persoana lui Isus Hristos ca şi o opţiune deosebită pentru viaţa taberistului. 

 

3. Taberele creştine au o abordare integratoare. 

Cadrul creştin oferă un mediu unic de învăţare creştină şi de aplicare a principiului că tot ce are 

suflare este important în ochii lui Dumnezeu. Consilierul se va îngriji de nevoile fizice, sociale, 

mentale şi spirituale ale taberistului, dar nu va comunica viziunea greşită, potrivit căreia viaţa 

este împărţită în două lumi separate: cea spirituală şi cea pământească. Toată viaţa îşi are centrul 

în Isus Hristos. Obiceiurile sănătoase, relaţiile interpersonale, dobândirea de noi aptitudini şi 
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citirea Bibliei sunt lucruri importante pentru Dumnezeu. Consilierii pot învăţa acest principiu în 

diferite moduri în tabără. 

 

4. Taberele creştine dezvoltă un spirit inclusivist. 

În timp ce societatea continuă promovarea filosofiilor exclusiviste, taberele creştine strălucesc 

asemenea unui far călăuzitor prin capacitatea lor de a promova un spirit cuprinzător. Liderii şi 

consilierii taberelor de tineri şi de adulţi îşi pot întinde braţele în jurul celor care nu sunt iubiţi şi 

sunt singuri şi să le spună: „Eşti important pentru mine şi în ochii lui Dumnezeu. Noi te iubim!“ 

 

Spiritul de familie este învăţat şi simţit datorită grupurilor mici din care fac parte taberiştii. 

Locul activităţilor în care este pusă pe primul loc competiţia este luat de cel al activităţilor şi al 

evenimentelor care formează coeziunea de grup şi spiritul aventurii. Taberistul pleacă din tabără 

la sfârşitul săptămânii, având sentimentul că este iubit. 

 

5. Taberele creştine au o trăsătură distinctivă aparte. 

Motivul pentru care există taberele şi centrele de conferinţe este pentru a se învăţa din Cuvântul 

lui Dumnezeu. Valoarea învăţăturii şi punerea în practică a principiilor biblice sunt pentru a 

promova creşterea spirituală a vieţii unei persoane. În timp ce taberele creştine nu pot acoperi 

costurile pentru toate activităţile şi pentru personal, trebuie să se asigure că îşi păstrează 

obiectivul prioritar ca fiind: să înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu şi să îi încurajeze pe oameni 

să Îl accepte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, crescând în credinţă şi în har. 

 

TABERELE SUNT O UNEALTĂ EFICIENTĂ 

 

„Haideţi să organizăm un weekend de ucenicizare“, a sugerat cineva la întâlnirea de comitet a 

bisericii. „Putem merge la tabăra din Pine Tree, putem invita un vorbitor, vom scăpa de rutina 

zilnică a vieţii din oraş şi Îi vom cere lui Dumnezeu să ne facă ucenicii săi în acel weekend.“ 

 

Cu siguranţă că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par a fi. Parteneriatul creator dintre un 

program de tabără şi biserica locală poate fi eficient numai dacă biserica va avea un plan bine 

stabilit. O săptămână sau un weekend într-o tabără creştină nu va rezolva problemele, de fapt, 

dacă programul nu va fi bine organizat, totul se poate sfârşi într-un haos total. 

 

Folosirea taberei sau a centrului de conferinţă creştin pentru ucenicizare trebuie văzută 

doar ca o simplă metodă de pe lista de opţiuni a bisericii locale. Poate fi o unealtă eficientă, 
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dacă este folosită corect. Primul pas îl constituie stabilirea obiectivelor, a nevoilor şi apoi vor fi 

determinate metodele ce vor fi folosite. În final, e nevoie de o evaluare a întregului proces 

pentru a încheia sarcina cu succes. 

 

De exemplu, liderii bisericii îşi pot schiţa programul de ucenicizare după un anumit model. Iată 

acest model: 

Modelul de ucenicizare 

SCOPURI NEVOI OBIECTIVE METODE EVALUARE 

     

     

     

     

     

 

Scopurile. Se referă la afirmarea pe larg a ceea ce trebuie realizat. „Obiectivul bisericii First 

Community este să alcătuiască un program eficient până în septembrie, în care să se implice 25 

de bărbaţi şi de femei în lucrarea de ucenicizare“. 

 

Nevoile. „Porunca biblică de a face ucenici, plus de a avea un număr mare de creştini noi, plus 

de a avea în vedere numărul creştinilor care stagnează din biserica noastră, porunca de a începe 

programul de ucenicizare“. 

 

Obiectivele. Fă o listă cu sarcinile specifice care ajută la realizarea scopurilor generale. „Fiecare 

persoană implicată în programul de ucenicizare va învăţa cele 30 de obiective ale instruirii din 

cartea „The Lost Art of Disciple Making“ (Arta dispărută de a face ucenici) de LeRoy Eims. 

 

Metodele. Metodologia va fi adaptată după scopurile şi obiectivele stabilite. Opţiunile sunt 

infinite. Unele obiective ale instruirii por fi cel mai bine îndeplinite cu ocazia unei ore de şcoală 

duminicală, altele cu ocazia unui studiu săptămânal de dimineaţa, iar altele la o tăbără sau 

centru de conferinţă creştine. De exemplu: „Pentru a realiza obiectivele de instruire în ceea ce 

priveşte părtăşia creştină şi voia lui Dumnezeu, se va organiza o ieşire în weekend la tabăra din 

Forest Camp şi vor fi incluse următoarele activităţi şi aspecte majore.... (liderii vor completa cu 

sugestiile lor).“ 
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Evaluarea. „În luna septembrie, liderul programului de ucenicizare va intervieva personal 

fiecare participant la program şi va stabili nivelul realizărilor, obiectivele de instruire învăţate şi 

implementarea generală a ucenicizării ca şi stil de viaţă. În urma acestei analize, scopurile, 

nevoile, obiectivele şi metodele vor fi revizuite pentru pregătirea programului din anul 

următor“. 

 

Ar fi pură risipă de energie dacă s-ar planifica o tabără sau un weekend de ucenicizare fără să se 

cerceteze relaţia sa cu întregul program al bisericii. Pe de altă parte, folosirea mediului taberei şi 

al programelor, care să fie în concordanţă cu obiectivele bisericii locale, va avea un impact 

deosebit şi productiv în formarea ucenicilor. 

 

30 DE IDEI PENTRU PROGRAMUL DE UCENICIZARE AL BISERICII 

 Bifează ideile care se potrivesc nevoilor şi situaţiei bisericii tale 
 

 

 1. Organizarea unor ieşiri ale liderilor bisericii, în vederea întocmirii unui plan al 

ucenicizării 

Mergi pentru o zi sau două la un centru liniştit împreună cu echipa pastorală şi oamenii cheie din 

biserică. Invită şi o persoană care are experienţă în ucenicizare. Lipeşte multe decupaje din hârtie pe 

pereţi, pe care să fie scrise scopurile, nevoile, obiectivele, metodele şi sistemul de evaluare pentru 

ucenicizare pentru următorii cinci ani. Reveniţi anul următor pentru a actualiza planul pe cinci ani. 

(Centrul la care vei merge te va ajuta să îţi reorientezi gândirea, să nu fii distras de diverse lucruri şi 

se va forma unitatea între liderii cheie.) 

 

 2. Weekend de instruire al liderilor implicaţi în ucenicizare 

Gândeşte-te să inviţi încă cinci alte biserici pentru a planifica un weekend de instruire pentru liderii 

implicaţi în ucenicizare. Invită un vorbitor bun. Planifică sesiunile în plen şi pauzele pentru ca 

fiecare biserică locală să poată aplica materialul după nevoile specifice ale membrilor săi. Într-un 

weekend de instruire obişnuit, vor fi cel puţin 10 ore de instruire, la care se adaugă părtăşia din 

timpul pauzei de cafea, din timpul meselor şi în timpul liber. În cazul în care se organizează un 

asemenea eveniment la biserică, se va ţine pe o perioadă de cinci până la zece săptămâni. 

 3. Ieşirea bărbaţilor: „Cum să îţi ucenicizezi familia“ 

Nu te aştepta să vină fiecare bărbat din biserică, ci concentrează-te asupra unui grup cheie de 20–30 

de bărbaţi care împărtăşesc această grijă de a-şi uceniciza familiile. Trimite-le invitaţii personale. 
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După terminare, încurajează-i să împărtăşească viziunea şi conceptele cu încă o altă familie cel 

puţin.  

 

 4. Ieşiri de unul singur 

Este un concept relativ nou pentru mulţi. Această experienţă încurajează persoana respectivă să 

meargă singură una sau două zile la centru. Cei interesaţi să devină ucenici, pot folosi acest mediu 

pentru a-L întâlni pe Dumnezeu într-un mod nou. 

 

 5. Tabere pentru cel care ucenicizează/este ucenic 

După ce lucrarea de ucenicizare a bisericii a devenit activă, doisprezece sau mai mulţi bărbaţi sau 

femei îşi pot duce ucenicii în tabere pentru instruire suplimentară pentru grupurile mari sau mici. 

Trebuie menţionat din nou că programul va fi organizat în funcţie de obiectivele propuse. De 

exemplu, obiectivele de ucenicizare şi mesajul despre Duhul Sfânt pot fi însuşite cel mai bine cu 

ocazia unei ieşiri în care există un vorbitor, iar apoi se fac aplicaţii personale. Când cineva va veni 

la pastor şi va spune: „Frate pastor, nu înţeleg acest subiect“, acesta va fi semnul că va trebui creat 

un cadru în care să fie chemat un lider de resurse. 

 

 6. Organizarea unei ieşiri anuale în care să se formeze o nouă viziune 

Multe biserici organizează o ieşire anuală, de obicei având scopuri neclare şi nici un alt obiectiv 

decât „Întotdeauna am organizat o ieşire anuală“. Sugerează ca ucenicizarea să fie tema şi scopul 

următoarei ieşiri anuale. În timp ce unii se vor speria de acest accent care se va pune („vă vom face 

ucenici“), e mai probabil ca ei să participe dacă, în cadrul ieşirii anuale, se vor organiza campionate 

de pescuit, de volei, etc. 

 

 7. Seminarul seriilor de film 

Se găsesc diferite filmuleţe şi casete video pe tema ucenicizării. De exemplu, în mai multe tabere s-

au pus cele şapte serii de film din „Focus on the Family“, de Dr. James Dobson, cu ocazia unei 

ieşiri pentru cupluri pentru vineri şi sâmbătă seara. Existând workshopuri cu discuţii în grupuri 

mici, părinţii au avut parte de multă instruire într-un timp relativ scurt. 

 

 8. Conferinţa pastorilor 

Un grup de biserici locale pot instrui pastorii pentru ucenicizare, cu ocazia unei conferinţe de lunea 

până miercurea, într-un cadru de tabără. 

 

 9. Ieşiri organizate pentru personalul bisericii locale 
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Comitetul bisericii va include în buget ca echipa pastorală să planifice, să ucenicizeze şi să se 

odihnească la un centru recreativ. 

 

 10. Ieşiri organizate pentru femei 

Dă-i ocazia unei femei să îşi lase soţul cu copiii, cu vasele de spălat şi cu gătitul şi va pleca în 

tabără, indiferent cât va costa aceasta! Planifică aceste ieşiri, punând accentul pe ucenicizare. 

 

 11. Conferinţe pentru cupluri 

Popularitatea weekend-urilor pentru cupluri indică faptul că acestea recunosc că asemenea 

conferinţe se vor adresa nevoilor din căsniciile lor. Dacă soţii şi soţiile ar fi învăţaţi cum să fie 

ucenici adevăraţi ai lui Isus Hristos, ar fi mai puţin nevoie de conferinţe care să se adreseze 

sindromului „Cum să îmi fac soţul/soţia fericit/ă“. 

 

 12. Ieşiri pentru persoanele singure 

Cursul de ucenicizare nu trebuie predat doar în cadrul grupelor de vârstă cum sunt cuplurile, 

pastorii, etc. Cu toate acestea, biserica poate pune accent pe anumite aspecte, care pot fi realizate 

prin ieşiri ale celibatarilor, care să se concentreze asupra ucenicizării. 

 

 13. Conferinţe pentru tinerii cheie 

În timp ce biserica nu va dori să creeze un grup al elitei între cei tineri, pastorul de tineret poate 

merge într-o tabără pentru a profita din plin de timpul petrecut cu tinerii cheie ce au potenţialul de a 

deveni învăţători. Nu fiecare tânăr va participa la weekend-ul de ucenicizare, astfel că biserica va 

dori să îşi unească forţele cu alte biserici sau va cere celor de la tabără să alcătuiască un program. 

 

 14. Institutul de instruire a sponsorilor tinerilor 

Un institut de instruire a sponsorilor tinerilor ţinut la un centru de tabără, cu accentul pe ucenicizare, 

va avea avantajul că va cumula instruirea şi îi va sensibiliza pe sponsorii tinerilor faţă de 

programele diferite ce se pot organiza la centrul respectiv. În acest sens, cere ajutorul directorului 

de tabără. 

 

 15.  Weekend-uri de repetiţii ale corului bisericii 

De obicei, întrebarea care se pune este: „Voi cânta în corul bisericii, voi învăţa pe alţii sau voi face 

altceva pe plan spiritual?“ Unele biserici au combinat repetiţiile de cor dinaintea unui concert cu 

accentul pe slujirea membrilor din cor. O ieşire pentru vineri şi sâmbătă seara va include ore de 

repetiţii, va construi unitatea şi va putea fi începutul unor grupe de ucenicie în cadrul corului. 
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 16. Conferinţe de rugăciune 

Pregătirea terenului pentru un an de ucenicizare se poate face printr-o conferinţă de rugăciune la o 

tabără, cu vorbitori invitaţi, rugăciune în plen, pe grupuri şi individuală. 

 

 17. Picnicul bisericii 

Organizaţi un picnic pentru biserică undeva în apropierea oraşului şi va fi prea aproape pentru ca 

oamenii să fie interesaţi de ieşire sau un motiv pentru a pleca rapid acasă după terminare. Unele 

centre de tabără asigură facilităţi pentru picnicuri. Se poate pleca duminica după serviciul religios 

de dimineaţă şi se poate ţine serviciul de seara la tabără. Tabăra poate fi un cadru perfect pentru a 

cere celor prezenţi să se implice şi să devină ucenici. 

 

 18. Tabere pentru familii 

Seminarul „Cum să îţi ucenicizezi familia“ poate fi învăţat şi în contextul întregii familii. Multe 

biserici închiriază un loc de tabără pentru o săptămână în timpul verii sau al toamnei şi invită cât 

mai multe familii să ia parte la aceste tabere. Acesta este un mediu propice pentru învăţarea altora şi 

pentru aplicaţii, atât în grupuri mari cât şi în grupuri formate din câteva familii. 

 

 19. Ieşiri pentru grupurile mici de ucenicizare 

Să zicem că biserica din care faci parte are între cinci şi zece grupuri de ucenicizare/studiu biblic, 

care se întâlnesc în timpul săptămânii. Deoarece este greu de găsit un loc în care să se cazeze doar 

în jur de 10 persoane, încurajează mai multe grupe de studiu biblic să îşi facă rezervarea la aceeaşi 

tabără. Activităţile vor fi ţinute în cadrul grupurilor de studiu biblic, dar masa şi probabil o sesiune 

pe zi se pot aranja pentru întreg grupul. 

 

 20. Tabere de excursii sau expediţii în deşert 

Sunt multe tabere şi centre de conferinţe care pot asigura echipamentul pentru excursiile speciale 

ale unui grup. Tabăra se organizează la centrul respectiv de tabără. Se vor asigura mesele, un ghid 

calificat, echipamentul şi transportul. Ceea ce funcţionează în cazul unui centru de tabără va merge 

şi mai bine în deşert. Unele obiective de instruire în vederea evanghelizării (ascultarea, 

managementul timpului, credinţa, etc.) vor fi învăţate mai bine în contextul unei expediţii în deşert, 

în care taberiştii trebuie să se bazeze unul pe celălalt pentru încurajare şi sprijin moral. 

 

 21. Campanii de evanghelizare 
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Caută un centru de conferinţe mare undeva lângă oraşul din care faci parte şi planifică un program 

care să urmeze după o campanie de evanghelizare. Scoate în evidenţă următoarele teme: 

evanghelizarea, ucenicizarea şi echiparea pentru lucrare. 

 

 22. Organizarea unei săptămâni pentru dezvoltare profesională 

Unele tabere şi centre de conferinţe oferă reduceri speciale pentru o săptămână în care pastorii şi 

liderii creştini au ca obiectiv dezvoltarea profesională. Timpul nu foarte structurat va permite 

pastorului să lucreze la planificarea predicilor pe anul în curs şi liderului creştin să planifice un 

întreg program educaţional. Centrul de conferinţe poate pune la dispoziţie şi un expert în 

ucenicizare pentru a putea fi consultat. 

 

 23. Curs pentru noii convertiţi 

Organizează un curs special pentru noii convertiţi. Mediul informal va permite conversaţiile şi 

punerea de întrebări care altfel nu ar fi posibile într-un format oferit de sala de studiu a bisericii. 

 

 24. Ieşire pentru instruirea învăţătorilor de şcoală duminicală 

Având obiectivul ucenicizării ca şi temă, planifică-ţi sesiunile anuale de instruire a învăţătorilor de 

şcoală duminicală la un centru de tabără. 

 

 25. Concurs de pescuit pentru bunici şi nepoţi 

Poate că în biserica ta sunt bunici care au nepoţi ai căror părinţi nu sunt credincioşi. Organizează un 

concurs de pescuit pentru a oferi un cadru propice iniţierii unei ucenicizări. 

 

 26. Ieşiri pentru mame şi fiice 

Fie că este vorba despre un weekend organizat pentru mame şi fiice sau pentru taţi şi fii, tabăra va 

crea un climat potrivit pentru ca ucenicizarea să înceapă cu piciorul drept. 

 

 27. Ieşiri pentru studenţii din diverse ţări 

Studenţii creştini care studiază în alte ţări au nevoie de astfel de întâlniri şi de timp pus de-o parte 

pentru a-şi analiza nevoile de ucenicizare înainte de a se întoarce în ţările lor. Dacă este posibil, 

tabăra din zona ta poate sponsoriza un asemenea weekend, care să fie promovat mai multor grupe 

de studenţi. 

 

 28. Ieşiri pentru cei logodiţi 
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Deoarece cei logodiţi îşi planifică paşii pe care îi vor face în vederea formării unui cămin creştin, o 

ieşire pentru a accentua un stil de viaţă, care să fie bazat pe ucenicizare, va fi binevenit. 

 

 29. Instruirea liderilor de studiu biblic pentru evanghelizarea vecinilor 

Un ucenic de-al lui Isus va deveni în curând preocupat de soarta vecinilor săi. Unul dintre 

obiectivele instruirii poate fi sprijinirea ucenicilor pentru a începe şi a conduce studii biblice pentru 

vecini. Un grup de biserici ar putea sponsoriza o astfel de ieşire, punând la dispoziţie un lider de 

resurse. 

  

 30. Organizarea unui curs biblic 

Invită profesori de la şcolile creştine locale pentru a participa la un curs biblic la un centru de 

tabără. Cursurile de câte o oră, organizate pe un sistem prin care se poate opta pentru cursul dorit, ar 

putea să se concentreze pe obiectivele de instruire în vederea ucenicizării sugerate în cartea lui 

LeRoy Eim „The Lost Art do Disciple Making“ (Arta dispărută de a face ucenici). 

 

***** 

La o conferinţă de ucenicizare, Howard Hendricks a afirmat următorul lucru: „Dumnezeu nu te 

cheamă să faci munca a 10 persoane, ci să echipezi acele persoane pentru a realiza lucrarea pe care 

doar ei o pot face.“ În timp ce liderii bisericii locale planifică scopurile şi obiectivele ucenicizării, 

trebuie să abordeze această lucrare fiind conştienţi că planul lui Dumnezeu pentru credincioşi este 

ca ei să devină ucenici şi să facă apoi alţi ucenici. 

 

Taberele şi conferinţele creştine există pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi pentru a-I onora lucrarea. 

Printr-un parteneriat dintre tabără şi biserica locală, Trupul lui Hristos va fi zidit şi va deveni mai 

eficient în formarea de ucenici. 

 
John Pearson a slujit ca director executiv al CCI USA între anii 1979–1990. 
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