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Провеждане на мисионерско събитие 
 

Този документ дава преглед на мисионерското събитие. 

Цел 

Целта на мисионерското събитие е да даде фокус и тласък. Събитието фокусира 
целта на дейностите на MC2. Дейностите молитва-грижа-споделяне и 
определянето на човека на мира водят към това домашно събитие за мисионерско 
достигане. Мисионерското събитие е кулминацията на работата в целевия район и 
дава тласък в изграждането на групи. 

Резултат 

Желаният резултат е вие да спонсорирате мисионерско събитие. Ако е възможно, 
събитието може да се проведе в дома на човека на мира от вашата мрежа на 
взаимоотношения или общност. Поканените на събитието могат да бъдат от 
вашата мрежа и от мрежата на домакина. Поканените трябва да са хора, които са 
преминали през дейностите молитва-грижа-споделяне. 

Желаният резултат за събитието е да има нови последователи на Исус, които да 
се присъединят към Основополагащо библейско изучаване, което трябва да 
започне в седмицата след мисионерското събитие. Това ще даде начало на 
вашата групи или втора група, ако вече сте формирали група. 

Процес 

Мисионерското събитие продължава около 1 до 1½ часа. Поради това, че се прави 
в дом, 10-15 човека е разумната бройка на гостите. 

Предложение за програма 

• Посрещане на гостите 

• Представяне и благодарност към домакина 

• Обяснете процеса на гледане на кратък филм и обсъждане 

• Първо прожектирайте кратък филм 

o Обсъдете: Какво ви хареса най-много? Защо? 

• Ако използвате втори филм, прожектирайте филма и водете обсъждането 

o Обсъдете: Какво ви хареса най-много? Защо? 

• Споделете Моята история 

• Прожектирайте първия клип от филма „Исус“ 

o Обсъдете: Какво ви хареса най-много? Защо? 

• Ако използвате втори клип, прожектирайте клипа и водете обсъждането 
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o Обсъдете: Какво ви хареса най-много? Защо? 

• Споделете заключение с благовестие и предложете възможност да се молят да 
приемат Христос. 

o Възможност 1: Като използвате книжката „Четирите духовни закона“, 
обяснете двата кръга и ги водете в молитва. 

o Възможност 2: Прожектирайте клипа с благовестителския завършек на 
филма „Исус“ 

• Раздайте и съберете картичките с коментари 

• Ако е подходящо, поканете всички на първото Основополагащо библейско 
изучаване. 

• Определете време в следващите два дни да се срещнете с всеки, който 
проявява духовен интерес. 

o Прегледайте отново четирите духовни закона, особено от кръговете до 
края. 

o Помогнете им да съставят списък на мрежата на взаимоотношенията и да 
споделят благовестието с приятелите им. 

o Поканете ги на първата среща за Основополагащо библейско изучаване. 

Предложение за роли 

• Водещ на събитието и водещ на обсъждането 

• Представящ „Моята история“ 

• Представящ благовестието и правещ заключението 

Примерна карта за коментари 

 

 

 
Какво ви хареса най-много? 
 
Защо? 
 
Интересува ме: 
 
Име: 

Телефон: 

Имейл: 

 


