
EPISTOLA LUI MARDOHEU 3 NOIEMBRIE 2011 
MEGA BISERICILE ÎN LUME 

 
În ultimii ani am avut harul, din partea lui Dumnezeu, de fi invitat să  vizitez mai multe MEGA 

BISERICI din diferite părți ale lumii. Cu această ocazie i-am întâlnit pe Păstorii Principali ai 

bisericilor respective precum și pe alți lideri din aceste  biserici. 

 

Printre mega bisericile vizitate se numără următoarele: 

 

1. Yoido Full Gospel Church din Seul Corea, fondată de Pastorul David Cho, care are în 

prezent peste 1.000.000 de membri. 

2. Central Christian Church din Las Vegas, California, păstorită de Jud Wilhite, cu peste 

15.000 de membri. 

3. Christ Church of the Valley din Pheonix, Arizona, a cărei Pastor este  Don Wilson, 

această biserică are peste 12.000 membri. 

4. Lakewood Church din Houston, Texas păstorită de Joel Osteen, peste 43.000 membri. 

5. Nairobi Pentecostal Church din Nairobi, Kenya, păstorită de Pastorul David Oginde are 

peste 23.000 membri. 

6. Pheonix First Assemblies of God-Pheonix, Arizona, Pastor Tommy Barnett cu peste 

17.000 membri. 

7. Trinity Christian Center-Singapore, păstorită de Pastor Domenic Yeo cu peste 7.000 

membri. 

 

Mega biserică este o biserică care are cel puțin 2.000 de participanți la slujbă la fiecare sfârșit 

de săptămână. 

Vizitînd aceste mega biserici situate pe diferite continente am putut să observ câteva trasături 

comune pe care le au aceste biserici: 

 

1. LAUDA ȘI ÎNCHINAREA. 

 

Fiecare slujbă începe cu un timp de 30-45 de minute în care credincioșii sunt încurajați să-L 

laude pe Dumnezeu și să I se închine Lui. 

Cei prezenți sunt încurajați să își deschidă inima pentru a-L lăuda și a I se închina  lui 

Dumnezeu. Atmosfera de închinare este incendiară, nu poți să stai pe scaun indiferent, aproape 

toți se ridică în picioare, bat din palme, ridică mâinile, cheamă Numele Domnului și își manifestă 

bucuria de a fi în prezența Domnului. 

 

2. BISERICA ESTE ÎMPĂRȚITĂ ÎN GRUPURI MICI 

 

Grupurile mici (5-20 persoane) care se adună săptămânal acasă, la biserica sau on-line, etc. 

pentru părtășie și zidire spirituală. Împărțirea pe grupe este modul de a face ca biserica mare să 

devină personală. Sunt grupuri suport pentru fiecare etapă a vieții. Liderii se dezvoltă în aceste 

grupuri, iar atașamentul de grup are impact asupra relației cu alți oameni. Fiecare persoană din 

grup este încurajată să aducă prieteni, cunoștințe și rude. Grupurile sunt  organizate de Biserică, 

iar liderii lor sunt numiți de conducerea bisericii. 

 



3. BISERICA ARE UN PROGRAM SPECIAL DE PREGĂTIRE A LIDERILOR 

 

Fiecare Mega Biserică are un program special de pregătire a liderilor precum și cursuri de 

pregătire pentru botez, pentru a deveni membru, pentru a conduce un grup celulă, etc. De 

asemenea sunt organizate seminarii tematice pentru diferite categorii de vârstă sau de interes 

(tineri, familii, bărbați, femei, persoane singure, etc). Atât Pastorul principal cât  și liderii 

bisericii sunt direct interesați să își pregătească  lideri care să aibă aceiași viziune. 

 

4. IMPLICAREA SOCIALĂ ÎN COMUNITATE 

 

Fiecare Mega Biserică este implicată în a-i ajuta pe cei din Comunitate oferind asistență socială 

persoanelor în nevoie. O masa caldă, consiliere, încurajare, sprijin cu alimente, haine, 

medicamente, adăpost etc. sunt mijloace concrete prin care  Biserica este cunoscută în 

comunitate. 

 

5. COPIII ȘI TINERII REPREZINTĂ O PRIORITATE A MEGA BISERICII 

 

Un lucru demn de remarcat la mega biserici sunt spațiile și personalul care este pus la dispoziția 

acestor două categorii de membri. Există în cadrul mega bisericii o biserică a copiilor și o 

biserică a tinerilor. Părinții vin cu bucurie  la Biserică deoarece știu că și copiii lor au un loc unde 

se pot dezvolta din toate punctele de vedere, în suguranță, iar ei pot să participe liniștiți la slujbă. 

Am rămas uimit de investiția financiară pusă la dispoziție acestor categorii de vârstă. 

 

6. IMPLICAREA FEMEII ÎN LUCRAREA DE CONDUCERE 

 

În fiecare Mega Biserică,  femeile sunt implicate în colectivul de conducere a bisericii. În unele 

biserici pot fi chiar în poziția de pastor principal sau pastor asistent. Unele grupuri sunt conduse 

de femei și s-a constatat că sunt consecvente și eficiente în lucrările încredințate. 

 

7. MESAJELE BIBLICE SUNT SIMPLE ȘI RELEVANTE 

 

Pastorul principal predică în fiecare duminică. Mesajele sunt alcătuite pe anumite teme și sunt 

prezentate în serii de predici simple prin care pastorul se adresează audienței în mod revelator. 

Oamenii sunt provocați să aplice principiile biblice prezentate în trăirea zilnică.Te întrebi de ce 

se predică așa de simplu. Predica simplă și practică a fost metoda folosită chiar de Domnul Isus, 

pentru a-i învăța pe oameni. Noi avem impresia că atunci când filozofăm mai mult suntem mai 

inteligenți și putem să impresionăm audiența. Nu trebuie să uităm că oamenii au nevoie de 

vestirea unei Evanghelii simple și ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Provocările vieții ne 

demonstrează că zilnic suntem confruntați cu probleme legate de imoralitate, lipsă de integritate, 

de loialitate și de aceea toți avem nevoie de încurajare pentru a împlini Cuvântul lui Dumnezeu și 

pentru a-l aplica situațiilor concrete de viață.  


