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Pregătirea pentru misiune 
 Alege un partener și exersează 

organizarea unui eveniment misionar 

 Hotărăște ce filmulețe și clipuri din film 
vei utiliza. 

 Asigură-te că incluzi o prezentare a 
Evangheliei, o invitație de a crede în 
Isus și ce să faci atunci când o 
persoană își pune credința în Isus. 

 Revizuiește scenariul sugerat pentru cum 
să vorbești cu un Om al păcii despre 
găzduirea evenimentului. 

 Revizuiește modul în care va decurge 
evenimentul. 

 

În misiune 
 Stabilește pe care Oameni ai păcii îi vei 

ruga să găzduiască evenimentul misionar. 

 Invită la eveniment oameni din lista ta de 
cunoștințe și din lista de cunoștințe a 
Oamenilor păcii. 

 Scrie declarații „Eu voi... până...” și 
vorbește despre ele în grupul tău mic. 

 Stabilește un timp și întâlnește-te cu 
partenerul ales pentru a stabili ultimele detalii 
pentru eveniment. Hotărâți care vor fi rolurile 
voastre și tehnologia pe care o veți utiliza. 

 

Rugăciune pentru misiune 

Încredințează în mâna lui Dumnezeu fiecare scop 
propus. Roagă-L pe Dumnezeu să ne ajute să fim 
credincioși și să ne folosească ca să începem o 
lucrare de multiplicare a ucenicilor.  

 

 
 
  
 

Rugăciune și grijă față de celălalt 

 Pentru ce anume ești recunoscător 
săptămâna aceasta? 

 Cerere de rugăciune 

 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Cum a fost umblarea ta cu Domnul Isus 
săptămâna aceasta? 

 Ce s-a întâmplat în urma faptului că ai 
încredintat în mâinile lui Dumnezeu 
scopurile tale și pașii practici de acțiune 
(declarațiile „Eu voi... până...”)? 

 

Viziune 

 

Activitatea #1 Împărtășirea Evangheliei în 
grup 

 Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce? 

 

Activitatea #2 Conducerea unui eveniment 
misionar 

 Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce? 

 

Rezumat 

Succesul în mărturisire înseamnă pur și simplu 
să iei inițiativa de a împărtăși despre Cristos 
cu puterea Duhului Sfânt, lăsând rezultatele în 
mâinile lui Dumnezeu.  

 
 

Când cineva spune DA  

 


