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Провеждане на мисионерско събитие 

  
Цел 

Целта на това събиране е да се сподели благовестието с хората, с които сте 

говорили през после седмици в контекста на група и са преживели събирането в  

група. 

Целта на това събиране също е да ви помогне да започнете група за 

„Основополагащо библейско изучаване“ или „7 разказа за надеждата“.  

 

Място 

Ако е възможно това събиране трябва да стане в дома на човека на мира от вашия 

кръг от приятели. Участниците може да бъдат поканени от ваши приятели и 

приятели на човека на мира.  Това може да са хора, с които сте говорили, като сте 

си правили домашното задание или хора, с които скоро сте се запознали, или от 

вашия списък от приятели, с които още не сте имали възможността да говорите.  

 

Резултат  

Желаният резултат е участниците да се включат в „Основополагащо библейско 

изучаване“ или „7 разказа за надеждата“, които ще започнат след мисионерското 

събитие. Това ще ви помогне да започнете нова група.  

 

Процес 

Мисионерското събитие е дълго 1 до 1,5 часа. Поради това, че се провежда в 

частен дом, броят на хората не трябва да е повече от 10-15 човека. 

 

Предложение за роли  

• Водещ на събитието и водещ на обсъжданията. 

• Представящ „Моята история“ 

• Представящ благовестието и молитвата да приемат Исус 

• Отговорник за техниката 
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Предложение за програмата  

• Поздравяване на гостите : 

Добре дошли, казвам се ………………………………………………….. 

Много се радвам да ви видя. 

• Представяне и благодарност към  домакина: 

Бихме искали да благодарим на  …………………………………………………………… за това, 

че ни покани в дома си.  

• Обяснете процеса на гледане на кратки видеа и обсъждания:  

Нашето събиране ще продължи около един час и половина и ще гледаме 

няколко кратки видеа. След всяко от тях ще имате възможността да споделите 

вашите впечатления. Също ………………………….. ще сподели с нас как Бог е 

повлиял на живота му. 

• Кажете: 

Каня ви да гледате кратко видео: Свобода отвътре. 

• След видеото попитайте:  

Какво ви хареса най-много? Защо?  

• След обсъждането кажете: 

Благодаря за това, че споделихте мислите си. Каня ви да гледате друго кратко 

видео: Каберне.   

• След видеото попитайте:  

Какво ви хареса най-много? Защо? 

• След обсъждането кажете: 

Според вас, какво общо имат тези две кратки видеа с християнството?  

• След обсъждането кажете: 

Благодаря за това, че споделихте мислите си. Преди да гледате другото видео, 

бих искал to поканя тук ………………………………… да сподели с нас как Бог е 

променил живота й/му. 

• Кажете:  

Благодаря …………….. Сега ви каня да видите следващото кратко видео: 

„Последният ми ден“. Това видео показва последните часове на Исус през 

очите на един от мъжете, разпънати с Него.  

• След видеото попитайте:  

Какво ви докосна най-силно? Защо? 

• След обсъждането кажете: 

Благодаря за това, че споделихте мислите си. 

• Кажете:  

Сега имам едно предложение.  Бих искал да прочетем две страници от тази 

книжка, защото е много добро обобщение на това, което обсъждахме днес.  

 



3 
 

MC2 08DOC Провеждане на мисионерско събитие UPDATED        mc2.miraheze.org  

• Раздайте книжката на всеки. Кажете: 

Да отворим на страница 10. Прочетете на глас страници 10 и 11 и задайте 

въпросите. Дайте им време да отговорят. Накрая позволете на тези, които са 

готови да приемат Исус, да го направят, като кажете: Сега ще прочета тази 

молитва още веднъж и ако някой от вас би искал да приеме Исус сега, моля, 

повторете думите на молитвата след мен.  

• Кажете: 

Това е краят на официалната част от нашето събиране. Бихме искали да ви 

поканим на подобно събиране след две седмици тук, на същото място.  

 

След събирането 

• Определете време в следващите два дни да се срещнете с всеки, които е 

проявил интерес към духовните неща. 

o По време на тези срещи прегледайте заедно книжката „Четирите 

духовни закона“ и особено страниците с кръговете и молитвата.  

o Помогнете им да напишат своя списък с приятели и да споделят Христос 

с приятели и роднини.  

o Поканете ги за първото събиране за „Основополагащо библейско 

изучаване“ или „7 разказа за надеждата“.  

 


