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Introducere

misiunea este pentru tine! Eşti de acord? multe femei nu cred că sunt 
capabile să se implice în misiune. Tu însă poţi. metodele de evanghelizare 
sunt foarte diverse ca stil şi formă. Există evanghelizarea publică, pentru care 
unii au o adevărată chemare. Se poate propovădui Evanghelia în cadrul unei 
grupe mici, se poate susţine o serie de seminare sau putem folosi metoda 
„Plantează o sămânţă!” însă metoda cea mai dragă mie este evanghelizarea 
prin prietenie, deoarece această metodă ia forme la fel de diferite ca 
şi oamenii din jur. în acest manual vei găsi informaţii cu privire la aceste 
metode şi multe altele. Nu este aceeaşi pentru toţi, însă sunt convinsă că vei 
găsi o abordare care ţi se va potrivi şi ţie şi, prin tine, dumnezeu va câştiga un 
suflet preţios pentru împărăţia Sa. Fiecărui creştin îi este adresată chemarea 
de a fi misionar, deci te include şi pe tine, sora mea. 

director departament misiunea Femeii, Conferinţa Generală
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CaPIToLuL 1

Trimiterea evanghelistică

„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în 
încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul se 
amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. El şi-a 
arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat 
încrederea. Apoi le-a spus: «URMAŢI-MĂ!»”

Divina vindecare, p. 143

Vizite. întâlniri în corturi. Studii biblice. Evanghelizări publice. Seminare 
în grupe mici. de ce organizăm toate aceste evenimente? Există oare o dorinţă 
irezistibilă de a împărtăşi Evanghelia cu ceilalţi? desigur! împuternicirea vine 
de la Isus, mântuitorul şi exemplul nostru.

„şi Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: «Toată puterea 
mi-a fost dată în cer şi pe pământ. duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului duh. 
şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. şi iată că eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului. amin.»” (matei 28:18-20) 

misiunea noastră este prezentată chiar aici. Nu trebuie doar să invităm 
oamenii să vină la noi, ci trebuie să mergem acolo unde se află ei. şi ce avem 
de făcut? Trebuie să predicăm tuturor popoarelor, fiecărei creaturi şi să îi 
„botezăm în Numele Tatălui, al Fiului şi al duhului Sfânt”. El ne-a încredinţat 
această minunată responsabilitate, să lucrăm împreună cu El, învăţându-i pe 
ceilalţi să „păzească tot ce v-am poruncit”, tot ce am învăţat de la El. 

şi făgăduinţa se află tot acolo. El va fi cu noi! Bazaţi-vă pe această 
promisiune. Prezenţa Sa ne este încurajare, ajutor, sursă de curaj şi putere. 
mult mai mult decât putem înţelege, El îi iubeşte pe cei pierduţi şi a oferit 
totul pentru ca oamenii pe care noi îi vom căuta să poată fi mântuiţi. dar să 
nu plecăm sau să încercăm să-i învăţăm pe alţii, să predicăm fără ajutorul 
promis, duhul Sfânt, care ne va întări şi ne va ajuta să ducem la bun sfârşit  
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această misiune măreaţă. aduceţi-vă aminte să cereţi, să fiţi pregătite, 
şi aşteptaţi-vă să primiţi acest dar. înainte de a începe să planificaţi o 
evanghelizare, invitaţi un grup de femei ca să vă rugaţi împreună, cerându-I 
duhului Sfânt să vă folosească pe fiecare în parte. Rugaţi-vă adeseori în timp 
ce pregătiţi şi conduceţi grupe mici, seminare, studii biblice şi întâlniri de 
evanghelizare şi, mai târziu, în timp ce aveţi grijă şi îi ghidaţi pe noii discipoli. 

Trebuie să cerem revărsarea îmbelşugată a duhului Sfânt. Noi nu ne 
folosim de duhul Sfânt, ci El ne foloseşte pe noi pentru a realiza acea lucrare 
care este absolut imposibilă pentru noi. El va pregăti inimile oamenilor. El 
îi va convinge de adevăr. Fără duhul Sfânt vom da greş. dumnezeu oferă 
acest dar al Său chiar acum celor ce se consacră şi sunt gata să iasă în lume 
pentru a îndeplini măreaţa misiune. mulţi tânjesc să audă vestea cea bună a 
Evangheliei. Noi putem ajunge la ei. 

da, noi, ca femei, putem ajunge la ei. Când duhul Sfânt ne împuterni-
ceşte să împărtăşim iubirea şi harul lui dumnezeu, El ne va călăuzi în alcă-
tuirea planurilor şi va pregăti inimile oamenilor pentru a primi Evanghelia  
pe care o împărtăşim. 

Dumnezeu cheamă femeile să se implice 
în lucrarea de evanghelizare

Ezităm oare să auzim chemarea duhului Sfânt pentru că suntem femei? 
Este oare misiunea evanghelizării doar pentru bărbaţi? Nu sunt oare femei, 
tineri şi chiar copii care împărtăşesc Cuvântul lui dumnezeu cu toată inima 
în multe locuri?

astăzi, femeile din multe părţi ale globului îşi descoperă talentul 
pentru evanghelizare şi îi conduc pe oameni la hristos. Nu-i aşa că am putea 
participa în număr mai mare la evanghelizările publice? am putea conduce 
sau ajuta la desfăşurarea seminarelor în grupe mici? am putea folosii ocaziile 
de a-L face cunoscut pe hristos prietenilor, vecinilor, colegilor de serviciu şi 
multor altora? am putea avea grijă de noii convertiţi?

Noi putem proclama minunatul mesaj de dragoste al lui dumnezeu. 
Putem ajuta la grăbirea venirii domnului şi a Salvatorului nostru. 

da, femeile conduc femei şi bărbaţi la hristos – în sate mici şi oraşe 
mari din întreaga lume. Ele încep să lucreze în grupe mici, conduc seminare 
şi predică la întâlniri de evanghelizare. Noi biserici au fost înfiinţate, noi 
grupuri de oameni interesaţi au fost găsiţi. Nu doar câţiva pe ici-colo, ci mii 
de oameni au fost găsiţi de către aceste femei şi apoi au fost botezaţi. 
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oare dumnezeu cheamă femeile pentru a împărtăşi vestea cea bună a 
mântuirii? Cu siguranţă! dumnezeu vrea ca toţi ucenicii Săi, bărbaţi şi femei, 
să fie implicaţi în evanghelizare. El nu i-a chemat doar pe bărbaţi să înveţe şi 
să predice, ci pe toţi ucenicii Săi, pentru a duce Evanghelia până în cele mai 
îndepărtate colţuri ale lumii. 

La nivel mondial, rata natalităţii este mult mai mare faţă de ritmul 
în care noi ajungem să-l facem cunoscut oamenilor pe hristos. dacă vom 
continua astfel, va fi imposibil să avertizăm lumea despre apropiata revenire 
a lui hristos. dacă ne bazăm doar pe teologi şi pastori ca să termine lucrarea, 
aceasta nu se va întâmpla niciodată. Trebuie să ne dăm mâinile, femei şi 
bărbaţi, laici şi clerici, copii şi tineri, pentru a evangheliza lumea. Prin puterea 
duhului Sfânt, trebuie să lucrăm împreună pentru a ajunge la cei pierduţi. 

Ellen White spune: 
„Când o misiune decisivă şi măreaţa trebuie îndeplinită, 

Dumnezeu alege bărbaţi şi femei, pentru a îndeplini această 
misiune, care ar avea de suferit dacă talentele celor două părţi 
nu sunt combinate. ”

Evanghelizare, p. 469

uneori, ne întrebam dacă sunt anumite grupuri la care femeile sunt în 
special capabile să ajungă. Răspunsul este: orice persoană cu care venim în 
contact, incluzând:

• Familiile noastre. Sunt mulţi necreştini în propriile familii cărora 
să le acordăm atenţia noastră. uneori, încercam să lucrăm pentru 
oamenii din locuri îndepărtate, uitând de cei din propriile case care 
au nevoie să îl cunoască pe Isus.

• Vecinii noştri. mulţi pot fi câştigaţi prin simple fapte de bunătate şi 
prietenie.

• Bărbaţii din jurul nostru. Soţii noştri, fiii noştri, vecinii şi colegii noştri 
de muncă – toţi pot fi candidaţi pentru evanghelizare personală. 

• Tineretul – din biserica noastră sau din cartierul nostru; tineretul 
care este expus la multe riscuri; cei care au nevoie de dragoste, 
îndrumare, formare şi îndrumare.

• Cei bătrâni. Cei care au nevoie de ajutor şi de cuvinte pline de 
dragoste şi de blândeţe; cei singuri; cei care şi-au pierdut treptat 
toţi prietenii şi toate rudele. 
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• şi în special femeile. Femeile tinere care au nevoie de îndrumători 
pentru a se acomoda în noile familii, cu soţii lor; cele care au nevoie 
de o ureche gata să asculte, de înţelegere şi de cuvinte de încurajare; 
femei care s-au mutat într-o zonă nouă; mamele singure; femei care 
se zbat în păcat şi îl caută pe dumnezeu. Femeile din cartierul nostru, 
din saloanele cosmetice, din magazinele pe care le frecventăm şi de 
la serviciu. multe dintre aceste femei sunt în căutarea a ceva mai bun.

„Surorilor, putem face o muncă nobilă pentru Dumnezeu 
dacă dorim. Femeia nu îşi cunoaşte propria putere. Dumnezeu 
nu a intenţionat ca talentele femeii să fie absorbite în întregime 
de întrebări, precum: Ce voi mânca? Ce voi bea? Cu ce o să mă 
îmbrac? Există un scop mai înalt pentru femeie, un destin mai 
măreţ. Ele trebuie să îşi dezvolte şi să îşi cultive propriile puteri, 
deoarece Dumnezeu le poate folosi în minunata lucrare de 
salvare a sufletelor de la pierdere veșnică.” 

Mărturii, vol. 4, p. 642

dumnezeu a înzestrat multe dintre femeile din bisericile noastre 
cu abilităţi minunate de relaţionare, care le pot ajuta să ajungă la inimile 
oamenilor. unele au reuşit deja să conducă oamenii la hristos cu ajutorul 
duhului Sfânt, cu multă dragoste şi mult tact.

Femeile au multe daruri spirituale; ele pot folosi aceste talente oferite 
de dumnezeu în lucrarea de evanghelizare din zonele lor. (Pentru mai multe 
citate din Ellen White, vezi apendicele a.)

un alt aspect al lucrării, pe care trebuie să-l avem în vedere, este 
descoperirea acelor lucruri pe care femeile le pot face mai bine chiar decât 
bărbaţii care au fost educaţi pentru a păstori şi a evangheliza. 

Pe lângă prezentarea marilor adevăruri ale Bibliei, femeile pot asculta 
şi oferi sfaturi pentru probleme de familie sau de natură personală. Există 
adeseori subiecte despre care femeile ezită să discute cu bărbaţii, precum 
probleme ale familiei, răni sufleteşti şi chiar abuzuri. Femei cu temere de 
dumnezeu, care au trecut prin probleme similare, care au compasiune şi 
experienţă în a întâmpina problemele împreună cu dumnezeu, pot să asculte, 
şi să se roage cu ele şi pentru ele şi, la momentul potrivit, să le conducă cu 
delicateţe spre mântuitorul, care le va susţine în toate durerile sufletului lor. 

unele femei sunt pregătite să ofere consiliere profesională pentru 
rezolvarea situaţiilor de criză. aceste femei pot învăţa şi alte persoane cum 
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să acţioneze în situaţii obişnuite. Ele pot oferi consiliere la un preţ mic, sau 
chiar gratis, celor care au nevoie de mult ajutor, în special dacă un astfel de 
ajutor nu este disponibil în localitatea respectivă. 

Cu siguranţă te-ai gândit deja la mult mai multe modalităţi prin care 
femeile pot să vină în întâmpinarea altor femei, modalităţi care nu sunt la 
îndemâna bărbaţilor. Roagă-te şi încearcă să pui în aplicare câteva dintre ideile 
tale, devenind astfel o binecuvântare pentru cei din sfera ta de influenţă.

Pune talentele la lucru

în special în programele preevanghelizare şi predicare, femeile au un 
succes foarte mare în a ajunge la alte femei. însă, în evanghelizările publice, 
femeile care predică par să fie la fel de eficiente ca şi bărbaţii în a ajunge atât 
la inimile femeilor, cât şi la cele ale bărbaţilor. 

Când faci planuri pentru misiune, ia în considerare marile probleme 
ale femeilor din zona respectivă. Câteva dintre cele mai frecvente probleme 
cu care se confruntă femeile din toată lumea sunt: analfabetismul, abuzul, 
probleme de sănătate, sărăcie, muncă prea multă şi lipsa studiilor sau a 
unui îndrumător. departamentul misiunea Femeii de la nivelul Conferinţei 
Generale identifică cele de mai sus ca fiind şase probleme majore ale femeilor. 
Studiind comunitatea locală şi stând de vorbă cu femeile pe care doreşti să 
le ajuţi, poţi descoperi cele mai presante nevoi. după ce analizezi resursele 
disponibile, poţi decide care este cea mai eficientă cale de abordare. 

dacă eşti lider în cadrul departamentului misiunea Femeii sau doreşti 
să susţii o evanghelizare pentru femei, trebuie să începi cât mai curând 
posibil să instruieşti femeile pentru a coordona diverse activităţi pentru alte 
femei şi a-şi prezenta mărturia personală. Pe cât posibil, invită aceste femei 
să ia parte la comitetul de planificare.

Nu uita că este nevoie de o varietate de daruri şi talente într-o echipă 
evanghelistică de succes. încurajează femeile care sunt înzestrate cu diferite 
daruri să ţi se alăture în pregătirea strategiei evanghelistice din comunitatea 
(zona) ta. Pune preţ şi încurajează-i pe cei entuziaşti, dar şi pe cei timizi 
şi tăcuţi şi pe cei stăruitori în rugăciune. Imploraţi împreună călăuzirea 
duhului Sfânt. apoi, mergeţi înainte cu credinţă pentru a îndeplini trimiterea 
evanghelistică.
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RezuMat CaPItolul 1

Instrucţiuni: completează spaţiile goale din citatele de mai jos şi 
răspunde la întrebări.

1. „Numai metoda lui hristos va aduce _________________________ 
în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. mântuitorul_____________ 
printre oameni ca unul care le dorea binele. El şi-a arătat______________
faţă de ei, a avut grijă de_______________ şi le-a câştigat____________. 
apoi le-a zis: _______________________.” 

Divina vindecare, p. 143

2. Vizite. întâlniri în corturi. Studii biblice. Evanghelizări publice. 
Seminare în grupe mici. de ce organizăm toate aceste evenimente? Care 
este motivul pentru care împărtăşim Evanghelia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Cheamă dumnezeu femeile să se implice în lucrarea de evan ghe-
lizare? Răspunde următorul text acestei întrebări? Explică. 

„şi Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: «Toată puterea mi-a 
fost dată în cer şi pe pământ. duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului duh. şi învăţaţi-i să 
păzească tot ce v-am poruncit.»” (matei 28:18-20) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Ne putem întreba dacă sunt anumite grupuri la care femeile pot 
ajunge în mod special. Enumeră cinci sau mai multe grupuri la care simţi că 
femeile au un acces mai facil. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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5. Când alcătuim planul de misiune, este înţelept să iei în considerare 
marile probleme ale femeilor din zona ta. departamentul misiunea Femeii 
de la Conferinţa Generală a identificat şase probleme majore ale femeilor 
din întreaga lume. Care sunt acestea? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Studiază localitatea şi stai de vorbă cu femeile la care doreşti să ajungi. 
descoperă cele mai presante probleme ale lor şi ia în calcul resursele tale, pe 
măsură ce decizi căror probleme le poţi răspunde cel mai eficient.

6. Femeile au daruri spirituale. Ele pot folosi aceste talente oferite de 
dumnezeu în lucrarea de evanghelizare din zonele lor. Pe măsură ce planifici 
evenimente evanghelistice, adu-ţi aminte următoarele sfaturi:

• o varietate de daruri şi talente vor fi necesare pentru o echipă 
evanghelistică de succes.

• încurajează femeile cu diverse abilităţi să ţi se alăture în planificarea 
misiunii din comunitatea ta.

• apreciază-i şi încurajează-i pe cei entuziaşti, pe cei timizi şi tăcuţi şi 
cei care sunt oameni ai rugăciunii. 

• împreună căutaţi călăuzirea duhului Sfânt. apoi mergeţi înainte 
prin credinţă pentru a îndeplini trimiterea evanghelistică.
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CaPIToLuL 2

Pregătirea bisericii
„Eforturile personale pe care le depui pentru ceilalţi 

trebuie precedate de multă rugăciune tainică, deoarece este 
nevoie de multă înţelepciune pentru a înţelege ştiinţa care stă 
în spatele salvării sufletelor. Înainte de a vorbi cu ceilalţi, intră 
în comuniune cu Hristos. De la tronul harului ceresc vei obţine 
pregătirea pentru a le sluji oamenilor.”

Parabolele Domnului Hristos, p. 149

Pregătirea personală

Biserica şi persoanele care conduc o serie evanghelistică trebuie să se 
pregătească personal. Cu siguranţă, liderii trebuie să fie bine pregătiţi înainte 
să poată conduce biserica în misiune şi să-i atragă pe oameni la hristos. 

Cum te poţi pregăti? asigură-te că ai o relaţie profundă cu hristos. 
Petrece un timp de calitate cu El în fiecare zi şi în special în ziua de Sabat. 
acest timp presupune rugăciune şi studiu biblic. Studiază şi roagă-te, având 
în minte un singur scop: acela de a-L cunoaşte pe dumnezeu aşa cum este 
El cu adevărat, a descoperi caracterul Lui. Pe măsură ce ajungi să îl cunoşti 
mai bine, vei dori să te asemeni cu El. Iar El îţi va răspunde rugăciunii şi te va 
modela în asemănare cu El.

Este esenţial să te predai pe deplin lui hristos în mod personal, înainte 
de a-i putea conduce pe alţii la El. Vei primi de la El compasiune pentru cei 
pierduţi şi curajul ca să îi urmezi poruncile. 

Noi nu vom avea niciodată succes în salvarea sufletelor fără călăuzirea 
şi umplerea cu duhul Sfânt. aceasta este cea mai mare nevoie a noastră. 
El este cel care ne va pregăti pe noi pentru această măreaţă lucrare şi va 
pregăti minţile oamenilor pentru lucrurile spirituale. de asemenea, El ne 
va înzestra cu trăsături ale caracterului Său, ajutându-ne să îi conducem pe 
alţii la hristos. mai mult decât atât, duhul Sfânt va asigura unitatea dintre 
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noi. aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră cea mai arzătoare. şi El ne-a 
promis că va asculta rugăciunile.

„Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne aduce aminte 
cuvintele şi lucrările lui Hristos făcute pentru salvarea 
sufletului. Dacă acest Duh ar fi recunoscut şi apreciat, viaţa 
spirituală ar creşte exponenţial. Însă mulţi aleg să nu îşi aducă 
aminte...

Dumnezeu are încă răbdare cu ei şi Duhul Său lucrează 
constant pentru a aduce lucrurile spirituale în atenţia lor, astfel 
încât subiectele de o importanţă vitală să-şi găsească loc în 
inimile lor. Duhul ia învăţăturile lui Dumnezeu şi le prezintă 
minţii noastre.

 În mod constant, mintea primeşte imagini ale caracterului 
lui Dumnezeu. Dacă oamenii ascultă vocea lui Dumnezeu, 
aceste impresii spirituale devin din ce în ce mai frecvente şi 
se extind de la unul la altul, până când vor cuprinde întreaga 
biserică. Prezenţa divină se manifestă în mijlocul oamenilor şi 
rezultatul este reînviorarea. Sufletele se convertesc. Simpatia 
şi energia oamenilor este direcţionată de partea adevărului. 
Dumnezeu lucrează în ei și voinţa și înfăptuirea planurilor Sale 
bune, eliberându-i de vraja lumii şi captivând gândurile lor cu 
subiecte de interes veșnic.” 

(Ellen G. White, „Calea, adevărul şi Viaţa,” 
Signs of the Times, 20 ianuarie 1898)

 Grupe de rugăciune şi excursii pregătitoare

o varietate de programe sunt disponibile pentru a ajuta biserica să 
se pregătească pentru întâlnirile de evanghelizare: pregătire spirituală, 
pregătire pentru a da mărturie şi pregătire pentru a se implica. unele 
necesită o planificare de lungă durată şi strângere de fonduri, însă altele pot 
fi implementate imediat şi fără să presupună costuri. 

excursii. o minunată ocazie de reînviorare poate fi reprezentată de o 
excursie care are ca scop creşterea spirituală – un timp în care toţi membrii 
bisericii se pot întâlni pentru rugăciune şi părtăşie într-un loc minunat 
şi relaxant, unde pot fi împreună cu dumnezeu. însă uneori, din cauza 
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circumstanţelor, această întâlnire poate să aibă loc la biserică. Este un timp 
la fel de important pentru a favoriza unitatea spirituală. 

dacă respectivul eveniment evanghelistic urmează să fie susţinut de 
femei pentru femeile din localitate, organizarea unei excursii pentru femei 
ar fi minunată, pentru a le conduce la reînviorare. dacă întâlnirea este 
caracterizată de un spirit potrivit şi femeile sunt încurajate să cultive o relaţie 
mai profundă cu dumnezeu, va fi o reală binecuvântare. 

Elemente-cheie pentru o excursie/întâlnire reuşită:

• un vorbitor bun, o persoană călăuzită de duhul Sfânt care să inspire 
şi să conducă la reînviorare.

• Timp pentru studiul Bibliei, relaţional sau inductiv. 

• Grupuri vocale inspiratoare.

• momente de rugăciune. încurajează rugăciunea în lanţ: oamenii 
se pot ruga scurt, sincer, rugăciuni de o singură propoziţie. Chiar şi 
imnurile pot fi rugăciuni. asigură-te că grupul este poziţionat astfel 
încât toţi să poată auzi fiecare rugăciune înălţată. 

• Program lejer – lasă timp pentru rugăciune personală şi meditaţie, 
pentru ca duhul Sfânt să lucreze cu putere. 

„Cu şase săptămâni înainte de seara de deschidere, 
biserica este organizată în grupe mici care se roagă împreună 
pe parcursul serviciilor divine. Acest plan, care include și 
vizite la domiciliu între membri, carduri cu angajamente de 
rugăciune şi invitaţii scrise pentru programul special, a ajutat 
mii de membri să îi aducă pe prietenii lor la întâlniri. Membrii ai 
căror prieteni au acceptat invitaţia, împărtăşesc experienţa lor 
personală în fiecare Sabat, povestind cum a răspuns Dumnezeu 
la rugăciunile lor.”

dan şi Gloria Bentzinger, 
Puterea rugăciunii în evanghelizare

Conferinţe/Seminare de rugăciune. o excelentă alternativă la o 
excursie este o conferinţă ce are în atenţie în mod special rugăciunea. 
Contactează liderul departamentului misiunea Femeii pentru mai multe idei 
şi informaţii. 
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Rugăciunea şi postul. membrii se pot strânge laolaltă ca să se 
roage, mai degrabă decât să mănânce o masă copioasă împreună. dacă se 
serveşte totuşi ceva, să fie doar o gustare simplă, astfel încât creierul să nu 
fie întunecat de îmbuibarea cu mâncare. uneori constatăm că mintea este 
mai clară şi ne este mai uşor să ne concentrăm la lucrurile spirituale atunci 
când postim. Totuşi, să ne aducem aminte de sfatul apostolului Pavel, care 
spune să nu îi condamnăm nici pe cei care postesc şi nici pe cei care nu 
postesc. 

 Sugestii pentru subiecte de rugăciune:

• încurajează-i pe oameni să se roage pentru ei înşişi şi pentru propriile 
nevoi spirituale.

• Invită-i să se roage pentru familiile lor, pentru membrii bisericii, 
pentru prieteni şi vecini.

• Foarte importantă este rugăciunea pentru oamenii care nu îl cu-
nosc pe dumnezeu, pentru cei aflaţi în sfera de influenţă a fiecăruia, 
pentru întoarcerea celor care L-au părăsit pe dumnezeu, pentru cei 
care îl caută pe dumnezeu pe căi greşite, cei care sunt pierduţi şi nu 
îşi dau seama de aceasta, cei pentru care Isus a murit. 

lanţul rugăciunii. Este un mijloc eficient pentru a aduce la cunoştinţa 
membrilor din biserică subiecte de rugăciune. o persoană vorbeşte la telefon 
cu unul sau mai mulţi membri, făcându-le cunoscut un motiv de rugăciune şi 
îi roagă pe aceştia ca, la rândul lor, să-i sune pe alţii, astfel încât toţi membrii 
bisericii să afle şi să se roage pentru respectiva nevoie. 

Pentru a organiza un lanţ al rugăciunii, o persoană este desemnată 
să fie punctul de contact. Ea va da telefon altor două sau patru persoane. 
Fiecare dintre acestea va suna alte trei, patru persoane, până când toţi sunt 
contactaţi. astfel nimeni nu trebuie să dea multe apeluri telefonice.

Este bine să fie organizat un lanţ al rugăciunii înaintea unei serii 
evanghelistice, fiind înălţate astfel rugăciuni pentru planificare şi pentru 
cei care vor fi invitaţi. Va fi o adevărată binecuvântare să se continue lanţul 
rugăciunii în timpul prelegerilor şi după terminarea lor. Noii membri vor avea 
de înfruntat încercări, iar rugăciunile oferă sprijinul foarte necesar.

„Este de dorit să solicităm persoane de aproape şi de 
departe să se roage pentru întâlnirile noastre, în special dacă 
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ştim că cineva a fost binecuvântat de Domnul cu darul rugăciunii. 
Am observat impactul acestora, ori de câte ori am făcut apel 
pentru susţinerea în rugăciune a întâlnirilor evanghelistice.”

Cynthia şi Russell Burrill

Rugăciune în deplasare. aceasta este o modalitate excelentă pentru 
a-i ajuta pe membri nu doar să se roage pentru oamenii din localitate, ci să îi 
întâlnească în casele lor, într-o manieră neagresivă. 

Recomandări pentru a avea succes:

• încurajează-i pe toţi care s-au angajat să practice acest model 
de rugăciune, să se întâlnească cu liderul grupului timp de zece 
minute după fiecare serviciu divin de la biserică. Să înalţe rugăciuni 
scurte pentru câştigarea sufletelor prin intermediul întâlnirilor 
evanghelistice.

• acelaşi grup se poate întâlni o dată pe lună pentru a avea un timp 
mai profund de rugăciune. 

• Ca pregătire pentru programul evanghelistic, fiecărui membru din 
acest grup să-i fie repartizată o stradă sau un anumit bloc din oraş şi 
apoi, în tăcere (sau în grupuri de câte doi, care se roagă împreună), 
să meargă în susul şi josul străzii, rugându-se pentru fiecare casă.

• după ce s-au rugat astfel timp de o lună de zile, ei pot agăţa de 
clanţa uşilor nişte pliante în care vor fi informaţi despre dorinţa unui 
grup de persoane de a se ruga pentru ei; în urma completării cu 
subiectele lor de rugăciune, să le trimită la o anumită adresă. astfel 
se vor putea ruga pentru nevoile concrete ale oamenilor. 

• dacă se simt îndeajuns de confortabil, pot să bată la uşă mai degrabă 
decât să lase un pliant şi, în mod simplu, să le explice că vin din 
partea Bisericii adventiste şi doresc să se roage pentru oamenii din 
localitate; să îi întrebe ce subiecte speciale de rugăciune ar avea. 
(aceasta metodă este mult mai eficientă, însă varianta cealaltă este 
disponibilă pentru cei care nu au curajul să bată la uşi.)

• după ce s-au rugat pentru aceste cereri timp de două săptămâni, 
trebuie să bată la aceleaşi uşi ca să le spună oamenilor că s-au rugat 
pentru ei şi, eventual, să afle cum a răspuns dumnezeu la rugăciune. 
Probabil ar fi bine să revină o dată pe lună pentru a le aduce aminte 
oamenilor că cineva încă se mai roagă pentru ei. 
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• Cei care sunt interesaţi de rugăciune pot fi invitaţi să se alăture unui 
grup de rugăciune al comunităţii. 

• Cu o săptămână înainte de începerea întâlnirilor evanghelistice, 
membrii care s-au rugat până atunci trebuie să bată la uşile 
oamenilor pe care i-au vizitat în fiecare lună şi să le ofere o invitaţie 
specială la acest program.

Grupa de rugăciune. organizarea oamenilor pentru a se ruga în grup 
pentru alţii va avea un impact considerabil în vieţile lor şi ale celor pentru 
care se roagă. în special atunci când femeile se întâlnesc ca să se roage 
pentru nevoile şi mântuirea celor din localitate, entuziasmul şi stăruinţa lor 
va da rezultate. 

în cadrul grupei de rugăciune, este bine să luăm în studiu mai multe 
cărţi cu acest subiect, să citim anumite pasaje din Scriptură, însă mai 
important decât orice este timpul efectiv pe care îl petrecem în rugăciune. 

Iată câteva idei pentru grupa de rugăciune:

• organizaţi un studiu biblic scurt care să pregătească inimile pentru 
rugăciune.

• Citiţi împreună pasaje scurte din cărţi care prezintă subiectul 
rugăciunii.

• Faceţi o listă cu subiecte de rugăciune.
• alegeţi-vă parteneri de rugăciune. Sunaţi-vă zilnic sau săptămânal 

pentru a vă ruga unul pentru celălalt şi pentru cei din localitate. 
• aduceţi-vă aminte să vă rugaţi şi pentru cei din localitate. Evitaţi 

concentrarea rugăciunilor doar asupra nevoilor personale.

Prevenirea epuizării

Pe măsură ce te pregăteşti pentru un program evanghelistic ce 
presupune termene-limită, este important să păstrezi un echilibru în viaţa ta. 
asigură-te că ai o dietă potrivită, timp pentru exerciţiu fizic şi timp cu familia 
ta. acestea sunt importante, deoarece ai nevoie să te simţi bine atunci când 
faci faţă stresului organizării unui program de evanghelizare. 

Resurse: apendicele B conţine un formular care te ajută să-i identifici 
pe acei membri ai bisericii care sunt interesaţi să se implice pentru buna 
desfăşurare a programului de evanghelizare. modifică formularul pentru a 
se potrivi nevoilor locale.

Manual MF.indd   24 07.10.2013   09:17:04



| 25 MISIUNEA FEMEII

RezuMat CaPItolul 2

Completează spaţiile goale din citatele de mai jos şi răspunde 
întrebărilor în spaţiile oferite.

1. „Eforturile personale pe care le depui pentru ceilalţi trebuie 
precedate de multă_____________________, deoarece este nevoie de 
____________________ pentru a înţelege ştiinţa care stă în spatele salvării 
sufletelor. înainte de a vorbi cu ceilalţi, __________. de la tronul harului 
ceresc vei obţine pregătirea pentru a sluji oamenilor.” 

Parabolele Domnului Hristos, p. 149

Pregătirea personală. Biserica şi persoanele care conduc o serie evan-
ghelistică trebuie să se pregătească personal. Cu siguranţă, liderii trebuie să 
fie bine pregătiţi înainte să poată conduce biserica în misiune şi să-i atragă 
pe oameni la hristos. 

Este esenţial să te predai pe deplin lui Hristos în mod personal, 
înainte de a-i putea conduce pe alţii la El. 

în ce constă pregătirea? 
• asigură-te că ai o relaţie profundă cu hristos. Petrece un timp de 

calitate cu El în fiecare zi şi în special în ziua de Sabat. 
• acest timp presupune rugăciune şi studiu biblic. Studiază şi roagă-te, 

având în minte un singur scop: acela de a-L cunoaşte pe dumnezeu 
aşa cum este El cu adevărat, a descoperi caracterul Lui. 

• Pe măsură ce ajungi să îl cunoşti mai bine, vei dori să te asemeni cu 
El. Iar El îţi va răspunde rugăciunii şi te va modela în asemănare cu El.

Noi nu vom avea niciodată succes în salvarea sufletelor fără călăuzirea 
şi umplerea cu duhul Sfânt. aceasta este cea mai mare nevoie a noastră. El 
este cel care ne va pregăti pentru această măreaţă lucrare.

2. Excursii pregătitoare şi grupe de rugăciune. o varietate de programe 
sunt disponibile pentru a ajuta biserica să se pregătească pentru întâlnirile 
de evanghelizare: pregătire spirituală, pregătire pentru a da mărturie, şi 
pregătire pentru a se implica. oferă o scurtă descriere pentru fiecare dintre 
punctele de pe pagina următoare:
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a. Excursii
________________________________________________________

b. Conferinţe / seminare de rugăciune 
________________________________________________________

c. Rugăciune şi post 
________________________________________________________

d. Lanţul rugăciunii 
________________________________________________________

e. Rugăciune în deplasare 
________________________________________________________

f. Grupe de rugăciune 
________________________________________________________

3. dacă respectivul eveniment evanghelistic urmează să fie susţinut de 
femei pentru femeile din localitate, organizarea unei excursii pentru femei 
ar fi minunată, pentru a le conduce la reînviorare. Ghiduri minunate pentru 
organizarea unor astfel de excursii pot fi găsite la www.adventSource.org  
şi la departamentul pentru misiunea Femeii al Conferinţei Generale,  
www.adventistwomensministries.org 

4. Prevenirea epuizării. Pe măsură ce te pregăteşti pentru un program 
evanghelistic ce presupune termene-limită, este important să păstrezi un 
echilibru în viaţa ta. Este important, deoarece ai nevoie să te simţi bine 
atunci când faci faţă stresului organizării unui program de evanghelizare. 

asigură-te că aloci timp pentru:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Pentru meditaţie. înţelegând importanţa împărtăşirii veştii celei 
bune a mântuirii, care sunt modalităţile concrete prin care mă pot pregăti să 
iau parte la pregătirea unei evanghelizări?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Pregătirea teritoriului
„Domnul are o misiune pentru femei şi bărbaţi deopotrivă. 

Fiecare să îşi ocupe locul în lucrarea Sa în acest timp de criză, iar 
El va lucra prin ei. Dacă sunt cuprinşi de un sentiment al datoriei 
şi lucrează sub influenţa Duhului Sfânt, vor avea stăpânirea de 
sine necesară pentru aceste timpuri. Mântuitorul va reflecta 
lumina aprobării Sale asupra acestor femei care se sacrifică pe 
sine, şi le va da o putere care o întrece pe cea a bărbaţilor. Ele 
pot face în familie o lucrare pe care bărbaţii nu o pot face, o 
lucrare care atinge viaţa interioară. Ele pot să se apropie de 
inimile celor de care bărbaţii nu se pot apropia. Lucrarea lor 
este necesară.”

Review and Herald, 26 august 1902

uNuL dINTRE CELE maI ImPoRTaNTE aSPECTE ale unui program 
evanghelistic de succes este pregătirea terenului. Indiferent cât de bine 
ai conduce o campanie, aceasta nu va avea succes dacă nu s-a făcut mai 
întâi o bună pregătire în localitatea respectivă. membrii bisericii trebuie să 
le stârnească interesul oamenilor pentru biserică şi programele acesteia. 
Este important să se formeze relaţii de prietenie, aşa încât oamenii să îşi 
dorească să participe. departamentul misiunea Femeii poate fi implicat atât 
în dezvoltarea acestor relaţii, cât şi în desfăşurarea întâlnirilor evanghelistice 
propriu-zise. 

 departamentul misiunea Femeii nu organizează doar campanii evan-
ghelistice, însă toate proiectele trebuie să aibă un scop evanghelistic. Cu alte 
cuvinte, poţi şi trebuie să planifici o largă varietate de programe care să fie 
interesante pentru cât mai multe grupuri de femei. Toate acestea trebuie 
să urmărească un dublu scop: a ieşi în întâmpinarea nevoilor oamenilor şi a 
crea relaţii de prietenie. manifestă-te cu o inimă caldă şi plină de bunătate 
şi vei îţi vei face astfel mulţi prieteni. apoi, când va fi timpul pentru întâlniri 
evanghelistice, îi vei invita pe aceşti prieteni. deoarece sunt familiarizaţi cu 
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multe persoane din biserică, cunoscând şi calitatea programelor desfăşurate 
anterior, prejudecăţile au fost deja doborâte. 

în grupele de studiu biblic sau alte întâlniri organizate, oferă-le ocazia 
femeilor să stea de vorbă şi să aibă momente de părtăşie. Relaţiile personale 
sunt foarte importante pentru majoritatea femeilor. aceasta este o ocazie 
ideală pentru ca femeile din biserică să stabilească prietenii de durată 
cu femeile care sunt vizitatoare. Cât mai curând posibil, pune în legătură 
o femeie care participă cu interes la programele desfăşurate cu o femeie 
creştină matură, pentru a-i fi prietenă şi îndrumătoare. (Vezi Tit 2:3-5.)

Când decizi ce programe ar fi de interes pentru foste membre ale 
bisericii şi pentru femeile din localitate, gândeşte-te ce nevoi sunt în zona 
respectivă. Poţi lua în considerare şi lista departamentului misiunea Femeii 
de la Conferinţa Generală, care include cele mai frecvent întâlnite probleme 
ale femeilor din lume. acestea sunt: analfabetismul, problemele de sănătate, 
sărăcia, abuzul, volum prea mare de muncă şi lipsa studiilor superioare sau 
a unor programe de mentorat. 

dacă eşti într-o zonă a lumii unde analfabetismul este semnificativ, 
începe un program de şcolarizare, chiar la biserică. acesta se poate dovedi a fi 
o metodă excelentă de misiune. Poţi folosi Biblia ca una din cărţile de studiu, 
şi aceasta favoriza şi discuţiile religioase. dacă oamenii nu sunt deschişi la 
ideea de a folosi Biblia, poţi construi totuşi relaţii de prietenie folosind alte 
materiale. în unele zone ale lumii, un curs de învăţare a unei a limbi străine 
poate avea acelaşi efect. 

Poţi, de asemenea, să creezi interes şi prin intermediul unor seminare 
pe tema cunoaşterii corpului uman. Femeile au ocazia să înveţe cum să-şi 
păstreze sănătatea, să prevină cancerul de sân, să afle mai multe informaţii 
despre reproducere, menopauză, nutriţie, gătit, exerciţii fizice şi alte aspecte 
care le privesc în mod specific pe femei. şi acest gen de programe conduc la 
relaţii de prietenie şi discuţii religioase. 

„Niciodată nu e prea târziu să înveţi” – 
Program de şcolarizare

„Niciodată nu e prea târziu să înveţi” este un program dezvoltat în 
cadrul departamentului misiunea Femeii din diviziunea asia de Sud (India). 
Primul program de şcolarizare al adulţilor a fost organizat în zece locaţii din 
nord-estul Indiei, în anul 2001.
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acest program de şcolarizare ajută femeile să vină în întâmpinarea 
celor care nu îl cunosc pe dumnezeu. Rugăciunile înălţate pentru ele, pentru 
înţelepciune, pentru vindecare, pentru soţi abuzivi şi copii neastâmpăraţi; 
bunătatea şi răbdarea instructorilor care susţin degetele încleştate în 
încercarea de a scrie o literă a alfabetului; vizitele lor din uşă în uşă şi ajutorul 
oferit la domiciliu celor care nu reuşesc să participe la curs – toate acestea 
impresionează inimile oamenilor. Biserica devine una iubitoare, grijulie, care 
dă mărturie. 

alte programe prin care pot fi abordate problemele acute ar 
include prezentări pe tema abuzului, planificare financiară, controlul 
stresului, organizarea timpului, comunicare şi multe altele. (Seminare 
de leadership şi cărţi ajutătoare de la departamentul misiunea Femeii al 
Conferinţei Generale îţi pot oferi mai mult idei pentru astfel de programe.  
www.adventistwomensministries.org )

 Sondarea terenului / Date demografice

un mod excelent de a afla ce program se potriveşte cel mai bine pentru 
nevoile oamenilor din localitatea ta este efectuarea unui sondaj de opinie, 
un program de cercetare. Cine sunt locuitorii zonei respective? Care sunt 
nevoile pe care ei le resimt? Ce fel de grup formează ei?

Sunt multe elemente pe care trebuie să le cunoşti înainte de a începe 
să planifici vreun program de evanghelizare. Pe unele dintre acestea le vei 
cunoaşte dacă ai locuit pentru o vreme în localitatea respectivă. dacă eşti 
nou în acea zonă, sunt multe lucruri pe care trebuie să le afli, pentru a putea 
planifica un eveniment misionar care să aibă impact. 

date demografice. Poţi afla date demografice ale zonei (populaţie, 
preferinţe religioase, venituri etc.) de la biroul de evidenţă a populaţiei sau 
studii de recensământ. 

aflarea nevoilor comunităţii. 
Cum afli nevoile oamenilor din localitatea ta?

• amestecându-te printre oameni, aşa cum făcea Isus.
• Prin slujire personală în casele oamenilor. Se poate organiza un 

proiect TinServ.
• Punând întrebările corecte: „Ce ai nevoie?”.
• Prin documentare.
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• Prin intervievarea liderilor civici din zonă. întreabă-i ce consideră ei 
că reprezintă nevoi stringente a respectivei comunităţi de oameni şi 
ce contribuţie ar putea să aducă o organizaţie a bisericii. 

• Conducând maşina prin zonă, observând locuinţele, traficul etc.
• Verificând ziarele locale.
• Sondaje de opinie. (Vezi apendicele d, E, F.)
• Cere membrilor bisericii să descrie nevoile familiilor, rudelor, priete-

nilor, colegilor de muncă sau vecinilor (fără să specifice numele lor) 

după ce ai colectat suficiente date, analizează-le şi, în mod sincer, ia 
în calcul potenţialele resurse ale bisericii şi localităţii tale. apoi vei decide ce 
programe se pot implementa în mod realist în zona respectivă.

„Când planifici modalităţi de a veni în ajutorul unei 
comunităţi de oameni, pune întrebarea: „Care credeţi că este 
cea mai mare nevoie a acestei zone?”. Jumătate din răspunsuri 
se vor axa, probabil, pe aspecte asupra cărora biserica nu are 
nicio putere, precum preţurile mari. Obiectivul este acela de a-i 
face să vorbească despre problemele lor personale, probleme 
la care biserica poate răspunde.”

Rick Warren, pastor, Biserica Saddleback, California

Desfăşurarea proiectelor în localitate

Sunt multe modalităţi prin care putem întâmpina nevoile oamenilor 
din preajma noastră. Lista este variată, în funcţie cei care sunt disponibili să 
conducă seminare şi programe. Iată câteva idei:

Seminare de sănătate:

• Cursuri de nutriţie şi gătit vegetarian
• Controlul stresului
• Prevenirea bolilor
• abandonarea fumatului
• Controlul greutăţii
• ocrotirea şi igienizarea mediului înconjurător
• Sănătatea inimii
• Prevenirea infectării cu hIV
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• Bolile copilăriei
• Boli specifice femeilor, precum cancer de sân, osteoporoză, 

infertilitate

alte seminare pot prezenta subiecte diferite, precum:

• îmbătrânirea
• Sănătatea mintală
• depresia şi suicidul
• durerea sufletească şi tratarea ei
• Confruntarea cu divorţul
• Supravieţuirea într-o familie cu alcoolici, abuz sau altfel de traume
• Stima de sine

Seminare pe teme de familie:

• abuz juvenil
• Familii vitrege
• Părinţi singuri
• Căsnicie fericită
• Cursuri premaritale
• disciplina
• Provocările adolescenţilor

Seminare de interes personal:

• organizare financiară
• Cum să te rogi?
• Comunicare 
• Cursuri pentru învăţarea unei limbi străine

„În Madras, Uniunea din sudul Indiei, câteva femei şi-au 
propus să meargă în fiecare colibă şi să evalueze condiţiile de 
trai şi să-i înveţe pe locuitori valoarea curăţeniei şi a unei diete 
potrivite, împărtăşind dragostea lui Dumnezeu şi chiar oferind 
câteva alimente de bază.”

diviziunea asia de Sud
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departamentul misiunea Femeii a deschis şase centre de croitorie în 
Pakistan, cu ajutorul câtorva fonduri suplimentare de la adRa. în plus, au 
susţinut seminare pe teme de sănătate, educaţie, creştere spirituală etc.

multe alte proiecte pot fi dezvoltate pentru ajutorarea comunităţii, în 
funcţie de personalul instruit şi resursele disponibile:

• ajutorarea adulţilor care au suferit abuzuri în copilărie
• deschiderea unor şcoli private sau şcoli speciale
• Servicii de reprezentare juridică pentru copiii abuzaţi, abandonaţi etc.
• Ceainării. Locuri unde tinerii se pot bucura de un mediu sigur şi 

prietenos
• Cursuri de informatică. Instruirea tinerilor săraci privind noţiunile 

de bază în informatică
• asistenţă specială pentru cazuri de criză majoră
• dezvoltarea economică şi socială a comunităţii, asigurarea unor 

lo cu inţe pentru cei defavorizaţi, finanţări, formare şi orientare 
profesională etc.

• orfelinate
• Clinici medicale, clinici dentare, dispensare
• misiuni de mediere pentru a arbitra dispute legale sau conflicte 

interpersonale
• Seminare de instruire pentru tinerele mame
• adăposturi de noapte deschise pentru a oferi asistenţă oamenilor 

străzii din marile oraşe
• misiune pentru ajutorarea prostituatelor în redirecţionarea vieţii 

lor, pentru a se bucura de siguranţă, sprijin şi prietenie

Trebuie să fim la curent cu schimbările care au loc în comunităţile 
noastre, să fim creativi, adaptând proiectele pentru a răspunde nevoilor 
oamenilor din zona respectivă. 

Principii de bază:

• Pe măsură ce ţinem seminare şi răspundem nevoilor oamenilor, 
principiile-cheie ne vor ajuta să fim mai eficienţi. în primul rând, 
fiind ambasadori pentru hristos, fiecare întâlnire trebuie să fie 
caracterizată de o atmosferă caldă, de grijă iubitoare pentru cei din 
jur. oamenii sunt mai importanţi decât proiectele în sine.
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•  orice lucrare de slujire să se bazeze pe rugăciune. Roagă-te ca 
duhul Sfânt să te inspire şi să te călăuzească. Roagă-te pentru cei 
cărora le vei vorbi. Foloseşte fiecare ocazie pe care o ai ca să te 
rogi cu participanţii. de asemenea, ia-ţi timp să te rogi individual 
sau colectiv cu cei care lucrează cu tine. desemnează oameni din 
biserică să se roage pentru tine, pentru cei care vor participa la 
seminare şi pentru echipa ta. Informează-i pe aceştia cu privire la 
desfăşurarea evenimentelor şi la subiectele de rugăciune ce apar. 

• Construieşte relaţii de prietenie pe termen lung, înainte ca oamenii 
să vină la biserică şi apoi menţine aceste relaţii, indiferent dacă 
aleg să se alăture bisericii sau nu. multe persoane vor alege să ni 
se alăture şi să rămână cu noi, dacă alocăm timpul necesar formării 
unor prietenii de durată. în timp seminarelor şi a întâlnirilor 
evanghelistice, formează grupuri de sprijin, de părtăşie, favorizând 
astfel relaţiile de prietenie. 

„În timpul ultimelor cursuri de gătit, nu numai că am 
adus cei mai buni instructori şi demonstratori, dar am recrutat 
şi membri care au minunate abilităţi de relaţionare cu oamenii, 
ca să fie pe post de gazde la mese de câte opt persoane. I-am 
instruit înaintea programului. Unii dintre ei încă mai păstrează 
relaţiile de prietenie formate după numai şase ocazii de întâlnire 
la clasa de gătit. Chiar se observă diferenţa atunci când ceva 
este făcut deliberat. ”

Cynthia şi Russell Burrill

Continuitate pe termen lung

Este foarte important să asiguri continuitatea, chiar după terminarea 
seminarelor susţinute, cu activităţi în grupuri mici, diverse programe, 
evenimente organizate în biserica ta şi alte seminare. am fi mult mai eficienţi 
în evanghelizările noastre dacă ne-am asigura că toate proiectele pe care le 
avem ar fi continuate într-o formă sau alta. La sfârşitul fiecărui program, le 
poţi spune oamenilor despre următoarea serie de seminare şi să îi înscrii în 
activităţi de interes pentru ei. 

Resurse: 
mai multe resurse pentru seminare, programe şi proiecte vezi în 

apendicele C.
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„Când susţineam un curs pentru părinţi, obişnuiam să 
le spun participanţilor că este nevoie de o putere divină care 
să îi ajute să îşi iubească copiii cu adevărat. Doar atât am 
menţionat. Apoi unul dintre părinţi a venit la mine în timpul 
unei pauze şi mi-a zis că are dificultăţi în a-şi iubi copilul. După 
ce am discutat cu ea puţin, am aflat că era creştină și credea 
în Dumnezeu. A fost uşor atunci să îi spun despre dragostea 
lui Dumnezeu şi despre modul în care El poate să-l iubească pe 
copil prin ea.”

Cynthia Burrill

Planificarea unui proiect pentru localitate

Planificarea unui proiect care să atragă atenţia unei comunităţi de 
oameni este foarte asemănătoare cu pregătirea unui program evanghelistic. 
Este nevoie de rugăciune, planificare, întâlniri cu echipa şi angajament. 

Iată care sunt etapele de planificare:

• Formează un comitet de planificare
• Examinează informaţiile disponibile despre nevoile din localitate
• defineşte un grup-ţintă
• dezvoltă un plan de acţiune:

– Care sunt obiectivele şi scopul acestor seminare/programe?
– Ce paşi sunt necesari?
– alcătuieşte un buget şi stabileşte termene-limită

• Stabileşte personalul necesar pentru proiect
• Recrutează voluntari. Contactează-i personal.
• organizează comitete de planificare
• Recrutează oameni care să se roage pentru fiecare aspect al misiunii 

tale
• Ia decizii cu privire la locaţia întâlnirilor

– Publicitate prin mijloacele media locale, care să nu coste foarte 
mult; pliante publicitare

• Procură echipament audio-video
• aranjează găzduirea colaboratorilor din afara oraşului
• Recrutează personal instruit în programele respective
• Personalul de la protocol să fie plăcut, amabil, cu zâmbetul pe buze; 

să ofere pliante cu programul în desfăşurare
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• Pot fi oferite surprize culinare
• Evaluează permanent desfăşurarea proiectului. Este esenţial.
• Planifică din start continuitatea proiectului

– Grupe mici
– Invitaţii pentru participarea la alt eveniment
– Vizite
– Stabilirea relaţiilor de prietenie
– Numele şi adresa participanţilor pentru a li se putea trimite 

scrisori, informaţii despre alte programe sau reviste în regim de 
abonament etc.

Baza de date

una dintre cele mai importante resurse pe care le poţi avea pentru un 
program de evanghelizare este o bază de date, respectiv nume ale oamenilor 
care pot fi invitaţi, oamenii care ştiu ceva despre biserică, care au mai fost 
la programele organizate în trecut. unele dintre aceste nume pot fi obţinute 
înainte să începi un proiect în localitate, altele pot fi completate pe parcursul 
desfăşurării acestuia.

Surse de nume, înainte de începerea programului:

• Persoane cunoscute de membrii bisericii
• Foşti membri
• Persoane care urmăresc cu interes programele noastre de radio şi 

televiziune 
• Studii biblice precedente

Surse de nume în timpul întâlnirilor:

• Sondaje de opinie
• Carduri de prezenţă
• Foi de reacţie

Idei pentru sondajele de opinie

membrii bisericii pot completa formularul din apendicele d pentru 
a oferi numele prietenilor sau membrilor familiei care ar fi interesaţi de 
programul care urmează să fie desfăşurat. Celelalte două chestionare 
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(apendicele d, E) te vor ajuta să găseşti persoane interesate din  
loca litate.

alege un sondaj de opinie potrivit cu planurile tale. adaptează 
întrebările pentru a fi relevante pentru zona ta. Chestionarul te ajută să poţi 
lucra sistematic în zona din jurul bisericii tale. Sondajul pe teme religioase 
identifică rapid orice interes religios. 

ai grijă, atunci când alegi un chestionar religios. încearcă să nu îi sufoci 
cu prea multe întrebări. Nu stârni prejudecăţi. Foloseşte întrebările cu tact. 
dacă un răspuns este diferit faţă de aşteptările tale, nu da pe faţă uimire sau 
nerăbdare. Nu spune niciodată: „acesta este un răspuns greşit.” Foloseşte 
răspunsul lor ca pe o şansă de a explora unele idei împreună. 

Femeile dintr-o biserică din michigan au susţinut seminare speciale 
pentru doamnele din localitatea lor. au fost încântate de răspunsul primit. 
„întotdeauna aveam în jur de 75-80 de neadventişti prezenţi la cursurile 
noastre de gătit, însă ne doream ceva diferit”, a spus liderul lor. 

au format un comitet şi au planificat seminare pentru un an de zile. 
Programul s-a intitulat „Seara doamnelor”. 

au abordat subiecte, precum:

• Sfaturi de la un consultant de imagine pentru a şti cum să cumperi 
haine de calitate

• Sfaturi despre organizarea casei, cu Nancy Van Pelt
• un meniu vegetarian excepţional. au fost 45 de vizitatoare, 

majoritatea neadventiste
• o asistentă medicală a vorbit despre probleme de sănătate specifice 

femeilor.

Care au fost rezultatele programului lor de un an?

• au datele de contact a 75 de femei pentru a le trimite informaţii 
despre evenimentele viitoare

• Trei femei au început studii biblice personale şi şase au dorit să afle 
mai multe informaţii despre un stil de viaţă sănătos

• mai mulţi vizitatori au venit la biserică în timpul Sabatului şi/sau au 
venit la serii evanghelistice.
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RezuMat CaPItolul 3

Completează spaţiile libere din citatele de mai jos şi răspunde 
întrebărilor în spaţiile oferite.

1. „domnul are o misiune_______________________________.  
Fiecare să îşi ocupe locul în lucrarea Sa în acest timp de criză, iar El va lucra 
prin ei. dacă sunt cuprinşi de un sentiment _________________________ __
_______________________________ vor avea stăpânirea de sine necesară 
pentru aceste timpuri. mântuitorul va reflecta lumina aprobării Sale asupra 
acestor femei care se sacrifică pe sine şi El le va da o putere care o întrece 
pe cea a bărbaţilor. Ele pot____________ ______________ pe care bărbaţii 
nu o pot face, o lucrare care_________________________. Ele pot să se 
apropie de inimile celor de care bărbaţii nu se pot apropia. Lucrarea lor este 
necesară.”

Review and Herald, 26 august 1902

unul dintre cele mai importante aspecte ale unui program evanghelistic 
de succes este pregătirea terenului. Indiferent cât de bine ai conduce o 
campanie, aceasta nu va avea succes dacă nu s-a făcut mai întâi o bună 
pregătire în localitatea respectivă. 

2. departamentul misiunea Femeii nu organizează doar campanii 
evanghelistice, însă toate proiectele trebuie să aibă un scop evanghelistic. 
Trebuie să planifici o largă varietate de programe, care să fie interesante 
pentru cât mai multe grupuri de femei. Care sunt cele două obiective pe care 
să le urmăreşti prin aceste evenimente? 

________________________________________________________

3. Pentru eficienţa evenimentelor organizate în localitate: 

• ai nevoie de o inimă caldă şi primitoare.
• Fă-ţi prieteni. apoi, când susţii întâlniri de evanghelizare, vei invita 

acele persoane care s-au împrietenit deja cu femeile din biserică.
• deoarece sunt familiarizate cu multe persoane din biserică, cunos-

când şi calitatea programelor desfăşurate anterior, prejudecăţile au 
fost deja doborâte. 
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4. Stabilirea unei ţinte. Când decizi ce programe ar fi de interes pentru 
foste membre ale bisericii şi pentru femeile din localitate, gândeşte-te ce 
nevoi sunt în zona respectivă. Poţi lua în considerare şi lista departamentului 
misiunea Femeii de la Conferinţa Generală, care include cele mai frecvent 
întâlnite probleme ale femeilor din lume. acestea sunt: analfabetismul, 
problemele de sănătate, sărăcia, abuzul, volum prea mare de muncă şi lipsa 
studiilor superioare sau a unor programe de instruire. 

Care sunt câteva dintre nevoile descoperite în localitatea ta, cărora 
biserica le-ar putea ieşi în întâmpinare? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Sondarea terenului. un mod excelent de a afla ce program se 
potriveşte cel mai bine pentru nevoile oamenilor din localitatea ta este 
efectuarea unui sondaj de opinie, un program de cercetare. Cine sunt 
locuitorii zonei respective? Care sunt nevoile pe care ei le resimt? Ce fel de 
grup formează ei?

6. Proiecte de misiune în localitate. Sunt multe modalităţi prin care 
putem întâmpina nevoile oamenilor din preajma noastră. Lista este variată, 
în funcţie cei care sunt disponibili să conducă seminare. Sunt trei categorii 
generale de programe. Numeşte 1 sau 2 subiecte pentru fiecare din aceste 
titluri care pot fi folositoare în comunitatea ta:

• Seminare de sănătate 
________________________________________________________

• Seminare pe teme de familie 
________________________________________________________

• Seminare de interes personal
________________________________________________________

7. Principii de bază în planificarea proiectelor

• în primul rând, fiind ambasadori pentru hristos, fiecare întâlnire 
trebuie să fie caracterizată de o atmosferă caldă, de grijă iubitoare 
pentru cei din jur. oamenii sunt mai importanţi decât proiectele în 
sine.
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• orice lucrare de slujire să se bazeze pe rugăciune. Roagă-te ca duhul 
Sfânt să te inspire, să te călăuzească. Roagă-te pentru cei cărora le 
vei vorbi. 

• Construieşte relaţii de prietenie pe termen lung.
• în timpul seminarelor şi al întâlnirilor evanghelistice, formează gru-

puri de sprijin, de părtăşie, favorizând astfel relaţiile de prietenie. 

8. Continuitate pe termen lung. Este foarte important să asiguri 
continuitatea, chiar după terminarea seminarelor susţinute, cu activităţi în 
grupuri mici, diverse programe, evenimente organizate în biserica ta şi alte 
seminare.

de ce este important să includem din start continuitatea în planificarea 
unui eveniment evanghelistic? 

________________________________________________________
________________________________________________________

9. Planificarea unui proiect pentru localitate. Planificarea unui proiect 
care să atragă atenţia unei comunităţi de oameni este foarte asemănătoare cu 
pregătirea unui program evanghelistic. Este nevoie de rugăciune, planificare, 
întâlniri cu echipa şi angajament. 

Enumeră câteva dintre etapele de planificare. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

10. Baza de date. una dintre cele mai importante resurse pe care le 
poţi avea pentru un program de evanghelizare este o bază de date, respectiv 
nume ale oamenilor care pot fi invitaţi, oamenii care ştiu ceva despre biserică, 
care au mai fost la programele organizate în trecut.

Enumeră câteva idei despre cum poţi obţine nume ale diferitelor 
persoane din localitatea ta.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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CaPIToLuL 4

Publicitate cu succes
„Trebuie să folosim orice mijloc pentru a duce lumina 

adevărului înaintea oamenilor. Să facem publicitate prin ziare  
pentru a atrage atenţia asupra activităţilor pe care le desfă-
șurăm. Nu ar trebui să considerăm acest aspect ca fiind ne im-
portant.” 

Broșura 089 20.03

Scopul. dacă oamenii nu ştiu că se organizează anumite întâlniri, nu 
vor veni. aceasta este valabil atât pentru membrii bisericii, cât şi pentru 
publicul larg. Scopul publicităţii este acela de a-i câştiga pe oameni, a-i 
informa despre programele la care pot participa. Roagă-te permanent ca 
duhul Sfânt să îi impresioneze pe cei care citesc sau aud îndemnul de a 
veni la întâlniri. mijloacele publicitare îi ajută pe cei care doresc să îşi invite 
prietenii să vină la întâlniri să aibă un suport vizual. Poate fi un pliant care să 
conţină informaţii despre locul, timpul şi subiectul întâlnirilor care urmează. 

Scopul publicităţii este acela de a-i câştiga pe oameni, a-i informa 
despre programele la care pot participa.

Grupul-ţintă. Cea mai importantă regulă a publicităţii eficiente este să 
ştii care este grupul-ţintă, la cine doreşti să ajungi. Publicitatea nu poate să 
aibă acelaşi efect pentru toţi şi, cel mai probabil, nu îţi permiţi financiar să 
faci publicitate în toată lumea. Trebuie să decizi care sunt persoanele pe care 
speri să le atragi la întâlniri. dacă încerci să îi atragi pe toţi, s-ar putea să nu 
reuşeşti să atragi pe nimeni. 

unul dintre cele mai prolifice grupuri-ţinta pentru întâlnirile de 
evanghelizare şi seminare spirituale este cel format din tineri adulţi interesaţi 
de religie şi profeţie. decide pe cine eşti cel mai interesat să atragi şi cine 
crezi că ar fi cei mai interesaţi. îndreaptă publicitatea spre acest grup. 

unii evanghelişti de succes au folosit serviciile unor agenţii de 
publicitate. Cei mai mulţi profesionişti ştiu ce să facă şi îţi pot oferi sfaturi 
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relevante. astfel, poţi face economie de timp, dar trebuie să dispui de 
mijloace financiare. însă, dacă nu foloseşti la maximum oportunităţile, poţi 
risipi mulţi bani. 

Metode de publicitate. Eficienţa diferitelor tipuri de publicitate 
depinde de ţara în care trăieşti; depinde dacă încerci să atragi atenţia 
oamenilor din oraşe mari, oraşe mici sau zone rurale, dacă te adresezi 
femeilor sau bărbaţilor, tinerilor sau vârstnicilor. în america de Nord, în 
general, combinaţia dintre pliante şi TV este cea mai eficientă metodă de 
publicitate. 

de asemenea, este recomandat ca membrii bisericii să-şi invite 
prietenii. această metodă este aproape gratis. Ei pot adresa invitaţii verbale 
sau scrise (incluzând şi un pliant) prietenilor sau rudelor.

şi instituţiile bisericii pot fi cooptate în contactarea oamenilor.  
Posturile de radio şi televiziune sau redacţia unei reviste pot trimite scrisori 
pentru a trezi interesul oamenilor. de obicei, acestea costă ceva. Se pot 
publica anunţuri în ziarele confesionale. Evident, acestea trebuie făcute cu 
suficient timp înainte. 

Poţi folosi ziarele locale şi radioul. în zonele unde nu sunt mai mult 
de unul sau două posturi, poţi ajunge cu uşurinţă la ce mai mare parte a 
locuitorilor. adeseori, anunţurile publice sunt gratuite, însă va trebui să 
specifici numele bisericii care organizează programele respective; aceasta 
poate reprezenta o problemă în zonele cu prejudecăţi crescute. Televiziunea 
este costisitoare, dar este eficientă în combinaţie cu publicitatea în masă. 
Probabil că este nevoie de un spot de minimum 30 de secunde, pe parcursul 
a trei zile, pe toate posturile, la diverse ore ale zilei. atunci când abordezi 
televiziunea, nu uita şi posturile care transmit prin cablu. 

Posterele se potrivesc cel mai bine în oraşele şi localităţi mai mici. alte 
forme de publicitate eficientă sunt bannerele, panourile, pliantele, reclama 
pe maşinile de taxi şi pe autobuze, anunţuri în reviste publicitare şi pliante 
care se agaţă pe mânerele uşilor. (vezi apendicele G pentru exemple de 
pliante care se agaţă de mânere.)

De luat în considerare. Trebuie să decizi ce metodă va funcţiona cel 
mai bine pentru grupul tău ţintă şi ce resurse financiare ai. apoi saturează 
zona în aşa fel încât întreaga comunitate să ştie ce se întâmplă. Promovează 
proiectul în cât mai multe moduri posibile şi cât mai des. Experţii ne spun 
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că trebuie să prezinţi de cinci până la şapte ori o informaţie, până când o 
persoană ia aminte la ea şi o reţine. 

înainte să începi promovarea, trebuie să decizi dacă vei pune accentul 
pe subiectele care urmează să fie prezentate sau pe vorbitor/i. în afară de 
cazul în care prezentatorul este foarte cunoscut în comunitate sau are abilităţi 
speciale care îi atrag pe oameni, este mai bine să promovezi subiectele mai 
degrabă decât persoana. 

Există tentaţia de a pune prea multe informaţii pe un poster sau pe 
un pliant. Trebuie oare să enumeri toate subiectele pe care urmează să le 
prezinţi? S-ar putea ca unele persoane să vină doar în ziua prezentării unui 
subiect care-i interesează, precum „Semnul fiarei”. dacă fac aceasta, ar putea 
fi nepregătiţi pentru mesajul respectiv, neavând baza construită anterior. de 
aceea, enumeră doar subiectele primei săptămâni. Nu copleşi audienţa. 

unii evanghelişti doresc să ofere bilete pentru anumite locuri rezervate. 
această metodă îi poate ajuta pe oameni să răspundă imediat şi să-şi ia un 
angajament de prezenţă. dacă alegi să faci aceasta, asigură-te că ai rezervat 
cele mai bune locuri pentru ei. Planifică să foloseşti în jur de 50% din locurile 
rezervate. Trebuie să specifici prin mijloacele publicitare cum se obţin aceste 
locuri şi bilete şi să ai voluntari instruiţi pentru a face rezervările. 

Publicitate eficientă. Sunt multe aspecte importante pentru o bună 
publicitate. Studiază şi mijloacele de publicitate folosite de alţi evanghelişti. 
Iată câteva reguli simple care să te ajute: 

• Pliantul să fie atractiv şi de bun-gust. mai multe culori şi imagini 
drăguţe măresc interesul pentru citirea lui.

• Fontul trebuie să fie lizibil şi atrăgător. Este important, de asemenea, 
unde plasezi textul. oamenii, de regulă, citesc de sus în jos şi de la 
stânga la dreapta. aşază cele mai importante informaţii în partea de 
sus şi în colţul din dreapta, jos, a pliantului. 

• Este, de asemenea, important să ai spaţiu liber suficient în jurul tex-
tului şi al imaginilor. oamenii nu vor citi un pliant prea aglomerat.

• Nu oferi argumente prin publicitate. aceasta poate crea prejudecăţi 
împotriva mesajului, înainte ca oamenii să aibă ocazia de a-l asculta. 
Foloseşte mult tact! 

• Stai departe de politică şi în niciun caz nu ridiculiza vreun alt vorbitor, 
biserică sau religie.

• Nu folosi niciodată vulgaritatea sau publicitatea de tip incitant.
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• în unele culturi, anumite culori sau cifre au o mare însemnătate; ai 
mare grijă la aceasta atunci când planifici publicitatea.

• Fii corect, mai presus de orice reproş. Nu pune întrebări la care 
evanghelistul nu plănuieşte să răspundă. Nu promova servicii pe 
care nu plănuieşti să le oferi.

• asigură-te că poza echipei, dacă o foloseşti în promovare, este una 
foarte reuşită, pentru a le inspira oamenilor dorinţa de a veni la 
întâlniri. Să fie poze recente, pentru ca oamenii să vă recunoască 
atunci când ajung la întâlniri.

• Pune întrebări care sunt de interes pentru grupul-ţintă.

Se spune că „oamenii nu sunt atât de mult atraşi de ceea ştiu că vor 
auzi, cât de ceea ce ar putea pierde”. aşa că, fă-i să simtă că vor pierde un 
eveniment important, dacă nu participă.

dacă te bazezi prea mult pe publicitate, s-ar putea să ai parte de 
dezamăgiri. în america de Nord, experţii estimează că la fiecare 1 000 
de pliante va veni o singură persoană. în plus, mijloacele publicitare vor 
determina o persoană să vină prima dată. Ce faci sau nu faci în ocazia 
respectivă va influenţa vizitatorul să revină sau nu. 

Cel mai eficient! Pentru motivele amintite mai sus, cel mai eficient mod 
de a-ţi asigura un număr considerabil de participanţi este să îi încurajezi pe 
membrii bisericii să îşi aducă prietenii. Programele de semănare, organizate 
cu luni de zile înainte, sunt necesare pentru obţinerea unor rezultate bune. 

Câteva gânduri finale despre publicitate. un aspect destul de 
controversat este cel legat de dezvăluirea identităţii Bisericii adventiste de la 
bun început. depinde de zonă, de prejudecăţile existente faţă de adventişti 
şi cât de cunoscuţi sunt în localitate. unii sunt de părere că nu ar fi cinstit să 
nu dai pe faţă identitatea bisericii. alţii consideră că mulţi nu vor participa 
din cauza prejudecăţilor. această decizie trebuie luată după multă rugăciune 
şi sfătuire cu liderii locali. 

Probabil că nu este necesar să se continue publicitatea după ce 
întâlnirile au început. odată ce ai obţinut o audienţă, depune eforturi pentru 
a o păstra şi încurajează oamenii să îşi aducă prietenii. 

oare trebuie folosite daruri şi stimuli? această metodă nu funcţionează 
cu oamenii influenţi şi educaţi, ci este eficientă doar în cadrul programelor 
pentru copii. 
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Sunt câteva elemente care pot ajuta la consolidarea audienţei. unul 
dintre ele ar putea fi un program pentru copii. acesta poate fi derulat ca o 
şcoală biblică de vacanţă. în unele zone, programele video pot fi atractive 
pentru oameni, însă nu vor funcţiona în zonele unde oamenii au deja acces 
la televiziune şi video. 

Corurile şi grupurile muzicale sunt întotdeauna apreciate. Invită-le în 
special în serile-cheie, precum cea în care doctrina Sabatului este prezentată. 
în unele zone ale lumii, oamenii vor fi prezenţi cu regularitate dacă ştiu că 
vor primi o Biblie sau alte cărţi. Poţi, de asemenea, să le oferi participanţilor 
casete audio alese de ei cu anumite seri-cheie.*

*Bazat pe materialul din Russell Burrill  
Field Evangelism Syllabus
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REzumaT CaPIToLuL 4

Completează spaţiile libere din citatele de mai jos şi răspunde 
întrebărilor în spaţiile oferite.

1. „Trebuie să folosim orice mijloc pentru a duce lumina adevărului 
înaintea oamenilor. Să facem publicitate prin ___________________ pentru 
a atrage atenţia asupra activităţilor pe care le desfăşurăm. Nu ar trebui să 
considerăm acest aspect ca fiind __________________.” 

Broșura 089 20.03

2 Scopul. dacă oamenii nu ştiu că se organizează anumite întâlniri, nu 
vor veni. Scopul publicităţii este acela de a-i câştiga pe oameni, a-i informa 
despre programele la care pot participa.

Eşti de acord cu afirmaţiile de mai jos? de ce da sau de ce nu?

• Cea mai importantă regulă a publicităţii este să ştii cui te adresezi. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Trebuie să decizi care sunt persoanele pe care speri să le atragi la 
întâlniri. dacă încerci să îi atragi pe toţi, s-ar putea să nu reuşeşti să 
atragi pe nimeni. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Eficienţa diferitelor tipuri de publicitate depinde de ţara în care 
trăieşti; depinde dacă încerci să le atragi atenţia oamenilor din oraşe mari, 
oraşe mici sau zone rurale, dacă te adresezi femeilor sau bărbaţilor, tinerilor 
sau vârstnicilor. 

Enumeră câteva metode eficiente de publicitate pe care le poţi folosi. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4. Sfaturi. Iată câteva aspecte importante pentru o bună publicitate. 

• Pliantul să fie atractiv şi de bun-gust. mai multe culori şi imagini 
drăguţe măresc interesul pentru citirea lui.

• Fontul trebuie să fie lizibil şi atrăgător. 
• Spaţiu liber suficient în jurul textului şi al imaginilor. oamenii nu vor 

citi un pliant prea aglomerat.
• Nu oferi argumente prin publicitate. aceasta poate crea prejudecăţi 

împotriva mesajului, înainte ca oamenii să aibă ocazia de a-l asculta. 
Foloseşte mult tact! 

• Stai departe de politică şi în niciun caz nu ridiculiza vreun alt vorbitor, 
biserică sau religie.

• Nu folosi niciodată vulgaritatea sau publicitatea de tip incitant.
• în unele culturi, anumite culori sau cifre au o însemnătate anume; ai 

mare grijă faţă de aspectul acesta atunci când planifici publicitatea.
• Fii corect, mai presus de orice reproş. Nu pune întrebări la care 

evanghelistul nu plănuieşte să răspundă. Nu promova servicii pe 
care nu plănuieşti să le oferi.

• asigură-te că poza echipei, dacă o foloseşti în promovare, este una 
foarte reuşită, pentru a le inspira oamenilor dorinţa de a veni la 
întâlniri. Să fie poze recente, pentru ca oamenii să vă recunoască 
atunci când ajung la întâlniri.

• Pune întrebări care sunt de interes pentru grupul-ţintă.
 
Ce nu poate face publicitatea. daca te bazezi prea mult pe publicitate, 

s-ar putea să ai parte de dezamăgiri. mijloacele publicitare vor determina 
o persoană să vină prima dată. Ce faci sau nu faci în ocazia respectivă va 
influenţa vizitatorul să revină sau nu. 

Care sunt câteva aspecte-cheie care i-ar încuraja pe vizitatori să se 
întoarcă la un programul desfăşurat? 

________________________________________________________
________________________________________________________

6. Elemente speciale. Sunt câteva elemente care pot ajuta la consoli-
darea audienţei. unul dintre ele ar putea fi un program pentru copii. acesta 
poate fi derulat ca o şcoală biblică de vacanţă. 

Corurile şi grupurile muzicale sunt întotdeauna apreciate. Invită-le în 
special în serile-cheie. în unele zone ale lumii, oamenii vor fi prezenţi cu 
regularitate dacă ştiu că vor primi o Biblie sau alte cărţi. 
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CaPIToLuL 5 

Evanghelizarea unu la unu 

„Slujitorul Evangheliei ar trebui să se apropie de 
fiecare om cu o simpatie asemenea lui Hristos și să caute să 
le trezească interesul faţă de marile lucruri ale vieţii veşnice. 
Inima oamenilor poate fi la fel de împietrită ca drumurile 
bătătorite, și efortul de a-L prezenta pe Mântuitorul poate să 
pară inutil. Dar acolo unde logica nu reușește să impresioneze, 
iar argumentul este lipsit de puterea de a convinge, iubirea lui 
Hristos, manifestată într-o lucrare de slujire personală, este în 
stare să înmoaie inima de piatră, așa încât sămânţa adevărului 
să poată prinde rădăcini.”

Slujitorii Evangheliei, p. 185 (1915)

una dintre cele mai satisfăcătoare misiuni spirituale este cea în care 
oferim studii biblice personale. aceasta necesită timp şi energie, însă vei afla 
că este una dintre cele mai provocatoare şi pline de recompense experienţe 
ale vieţii. 

Când oferi studii biblice personale, adu-ţi aminte că oamenilor nu le va 
păsa cât de multe ştii, până când nu vor constata cât de mult îţi pasă de ei. 

arta câştigării inimii este un privilegiu sacru. îngerii vor fi alături de 
tine atunci când îi vizitezi pe cei ce sunt în căutarea unei vieţi mai bune. Prin 
vizitele şi rugăciunile tale vei atinge inimi şi vei conduce persoane la hristos. 

Este nevoie de mai mult decât charismă, logică strălucitoare sau 
argumente inteligente pentru a avea succes în împărtăşirea adevărului 
biblic. Trebuie să ai dragoste autentică, atât pentru hristos, cât şi pentru cel 
ce vrea să înveţe. 

a oferi studii biblice este o lucrare foarte importantă. Este o 
responsabilitate sacră să iubeşti, să îngrijeşti şi să-ţi încurajezi elevul/eleva 
de-a lungul cărării creştine. Vei dori să împărtăşeşti bucuria pe care ai 
experimentat-o în urma cunoaşterii lui Isus hristos şi să continui să creşti în 

Manual MF.indd   49 07.10.2013   09:17:10



50 | MANUAL DE EVANGHELIZARE 

această experienţă. în Coloseni 1:28 ni se prezintă scopul urmărit de cei ce îl 
propovăduiesc pe hristos. „El este Cel pe care noi îl proclamăm, sfătuind pe 
orice om şi învăţând pe orice om, în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe 
orice om desăvârşit în hristos”.

atunci când ne rugăm pentru alţii, sub influenţa duhului Sfânt, 
dumnezeu ne oferă înţelepciunea de a ne apropia de ei. însă dumnezeu 
respectă libertatea omului. Noi putem alege să îl slujim sau să îl respingem. 

„Evanghelia trebuie să fie vestită nu ca o teorie lipsită de 
viaţă, ci ca o putere vie, care schimbă viaţa. Dumnezeu doreşte 
ca cei care primesc harul Său să fie martori ai puterii Lui... El ar 
vrea ca slujitorii Săi să dea mărturie despre faptul că, prin harul 
Său, oamenii pot avea un caracter asemenea cu al lui Hristos şi 
se pot bucura de asigurarea marii Lui iubiri... Iubirea minunată 
a lui Hristos va înduioşa şi va supune inimile acolo unde simpla 
înşirare a doctrinei nu va izbuti nimic.”

Hristos, Lumina lumii, p. 716

Cuvântul lui dumnezeu conţine o putere care schimbă vieţi. acelaşi 
duh Sfânt care a inspirat Biblia te va însoţi şi pe tine atunci când prezinţi 
adevărul preţios altora. Iar dumnezeu a promis că vor fi roade în urma muncii 
tale, suflete salvate în împărăţia lui dumnezeu. 

Fiecare membru serios al bisericii ar trebui să înveţe principiile care 
stau la baza oferirii unui studiu biblic prin puterea duhului Sfânt. Chiar dacă 
o persoană consideră că nu a fost chemată de dumnezeu ca să susţină studii 
biblice personale, fiecare este provocat să dea mărturie într-o formă sau 
alta; dacă învăţăm principiile de studiu al Bibliei împreună cu alţii, dumnezeu 
ne poate folosi eficient prin orice metodă pentru a da mărturie.

„Domnul doreşte ca solia harului Său să ajungă la fiecare 
suflet. Într-o mare măsură, această misiune trebuie îndeplinită 
printr-o lucrare personală. Aceasta a fost metoda de lucru a 
Domnului Hristos. Lucrarea Sa a fost constituită în mare parte 
din conversaţii particulare. El a manifestat o consideraţie 
deosebită pentru audienţa formată dintr-un singur suflet. 
Adesea, prin acel suflet, solia s-a răspândit la mii de oameni. 
Nu trebuie să aşteptăm ca oamenii să vină la noi, ci să-i căutăm 
acolo unde se află.” 

Parabolele Domnului Hristos, p. 229
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Cum putem găsi o persoană dornică să studieze Biblia? Poţi găsi o rudă 
receptivă, un vecin, o cunoştinţă din localitate, cineva la locul de muncă sau 
un prieten care a observat îndeaproape viaţa ta şi a văzut că tu ai pace şi 
bucurie în suflet. Poţi să-i întrebi, pur şi simplu, dacă ar dori să studieze Biblia 
împreună cu tine. 

Lucrează cu credincioşie şi roagă-te ca şi cum tu ai fi singura care îi va 
duce acestei persoane vestea cea bună a dragostei lui Isus. dumnezeu te va 
ajuta. Ca şi apostolilor din vechime, Isus îţi spune: „Veniţi după mine şi vă voi 
face pescari de oameni” (matei 4:19).

Exemple. acest capitol îţi va oferi sugestii foarte practice ca să te pre-
găteşti pentru evanghelizarea unu la unu. de asemenea, vei găsi inspiraţie în 
două programe excelente incluse în anexe: B = B; Biblia = Botez (apendicele 
h, I) şi „Sădeşte o sămânţă” (apendicele j).

Pentru un studiu biblic eficient

a susţine un studiu biblic nu este atât de dificil cum îţi imaginezi şi nu 
trebuie să fii teolog pentru a avea succes. Secretul numărul unu pentru un 
studiu biblic eficient este rugăciunea. Roagă-te înainte de a studia Biblia şi 
invită-L pe duhul Sfânt să te călăuzească pe parcurs. Roagă-te şi în timpul 
studiului, în mod constant, cerându-I duhului Sfânt să îţi ofere cuvinte 
potrivite, pline de dragoste. 

înainte de a-i învăţa pe alţii, îţi este de folos să ai câteva materiale 
pentru tine. acestea includ Biblia, o concordanţă biblică şi ghiduri biblice. 
Ghidurile de studiu ajută la concentrare şi dinamism şi, în acelaşi timp, 
păstrează viu interesul elevului. 

timpul. Este bine să aveţi întâlniri regulate, astfel încât elevul să aştepte 
cu nerăbdare următoarea ocazie. încearcă să delimitezi cât mai clar orarul 
pentru studiu. Este bine să vă întâlniţi la aceeaşi oră, o dată pe săptămână. 
Nu prelungi prea mult studiul, nu mai mult de o oră. Cei mai mulţi oameni nu 
se pot concentra mai mult de atât. Limitează informaţiile pe care le oferi şi 
lasă-i timp să le asimileze. Nu da ocazia ca elevul să considere că nu are timp 
să studieze, deoarece aceasta îi va răpi prea mult din timpul său. 

Este important să fii punctuală. alocă-ţi câteva minute de fiecare dată 
pentru a-l cunoaşte mai bine pe elevul tău şi roagă-te înainte să prezinţi 
subiectul de studiu. 
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Doi câte doi. Lucrând doi câte doi, la fel cum Isus i-a trimis pe apostoli, 
este cel mai bun mod de a oferi studii biblice (Luca 10:1). în acest fel vă 
încurajaţi una pe cealaltă, vă puteţi sfătui, ruga şi căuta în Biblie împreună. 
Nu numai că studiile biblice oferite în formula doi câte doi aduc cele mai 
bune rezultate, dar, dacă apare o urgenţă şi unul dintre instructori lipseşte 
într-o ocazie, studiul poate continua cu celălalt. 

un singur instructor. în general, doar una dintre voi ar trebui să fie 
instructor în timpul unui studiu biblic. în felul acesta se va evita situaţia în 
care elevul se va simţi copleşit. unul poate să se roage în tăcere, timp în 
care celălalt vorbeşte. unul poate avea un răspuns care îi scapă celuilalt. 
Cei doi se pot încuraja reciproc. Instructorul biblic principal ar trebui să se 
aşeze în faţa elevului, stând suficient de aproape pentru a fi auzit şi a crea o 
atmosferă prietenească. 

Pe măsură ce aloci timp pentru cunoaştere, elevul tău îţi va deveni 
prieten. aceasta îl va ajuta pe elev să se relaxeze. momentele de rugăciune 
vor ajuta la conştientizarea prezenţei lui dumnezeu. după rugăciune, prezintă 
titlul lecţiei, pentru ca elevul tău să ştie scopul studiului. La sfârşit, dacă este 
posibil, oferă-i cărţi elevului, pentru lectură, cu privire la subiectul studiat. 

încurajează luarea unui angajament la fiecare ocazie de studiu al 
Bibliei. ajută-ţi elevul să aibă sentimentul de siguranţă a mântuirii, bazată pe 
credinţă în hristos şi făgăduinţele din Cuvântul lui dumnezeu. angajamentul 
poate fi sub forma unei rugăciuni de răspuns la subiectul studiului. 

Mărturia ta. împărtăşeşte mărturia ta, pe scurt, povestind experienţele 
tale înainte de a-L cunoaşte pe hristos, spune-i cum L-ai cunoscut pe hristos 
şi bucuria pe care o ai de când L-ai cunoscut pe domnul Isus. mărturia ta 
să fie scurtă, între două şi patru minute. Fii pregătită să spui cu smerenie 
şi curaj în acelaşi timp: „Eu sunt creştină.” Foloseşte fraze precum: „aveam 
nevoie de ajutor şi L-am găsit în Isus.” Sau: „am descoperit că Biblia este 
vocea lui dumnezeu pentru sufletul meu.” 

dacă elevul tău a fost dintotdeauna creştin, spune-i cum faptul că  
eşti adventistă a adăugat o menire specială şi un scop vieţii tale. apoi împăr-
tăşeşte cu el/ea un verset favorit. 

Sprijin şi rugăciune. aprecierea, sprijinul şi acceptarea sunt părţi 
importante ale studiului şi ale părtăşiei. Pentru îmbunătăţirea metodelor şi 
creştere, cere-i părerea celuilalt. Fii deschisă şi onestă în comunicare şi vei 
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descoperi bucuria şi entuziasmul unei prietenii autentice. Ia-ţi timp să asculţi. 
Prin ascultare atentă vei auzi strigătele profunde pentru ajutor şi înţelegere. 
ascultarea autentică trimite mesajul: „Te accept şi îţi preţuiesc opinia.”

Fii conştientă că prezentarea informaţiilor într-o manieră agresivă 
şi argumentativă este distructivă. Lasă informaţia să fie însoţită de o viaţă 
devotată în totalitate lui Isus hristos. apoi adăugă rugăciuni profunde şi 
sincere, care cer intervenţia şi umplerea cu duhul Sfânt. ajută-ţi elevul să 
cultive o dragoste puternică pentru mântuitorul, prin rugăciune, studiu şi 
comuniune. încurajează participarea la viaţa bisericii şi împărtăşirea veştii 
celei bune cu vecinii, prietenii sau rudele sale.

ajută-ţi elevul să înţeleagă că toţi avem nevoie de harul lui hristos, 
aşa încât să îşi dea seama că cei care se închină lui dumnezeu împreună 
cu tine nu sunt perfecţi. Poate vedea defecte şi imperfecţiuni, însă adu-i 
aminte că Isus a spus: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci 
pe cei păcătoşi.” Studiul biblic este creat ca să-l conducă pe om la o relaţie 
salvatoare cu hristos şi la părtăşie cu biserica; duhul Sfânt va lucra în inima 
fiecărei persoane pe parcursul procesului de sfinţire. 

organizarea unui studiu biblic

Sunt cinci părţi principale într-un studiu biblic:

• timpul de cunoaştere. Este important să devii prietenă cu persoana 
care doreşte să studieze Biblia; alocă-ţi câteva minute la începutul 
fiecărei întâlniri pentru a dezvolta această relaţie de prietenie.

• Prezentarea lecţiei şi rugăciunea. o scurtă prezentare a subiectului 
va clarifica scopul studiului. apoi începe cu o rugăciune sinceră în 
care să ceri călăuzirea duhului Sfânt atunci când studiezi Cuvântul 
lui dumnezeu. 

• Studiul lecţiei. abordarea în stilul întrebare-răspuns şi motivarea 
elevului pentru a citi textul Bibliei îi vor păstra interesul. aceasta 
va întări încrederea în Cuvântul domnului. Evită contrazicerea cu 
privire la un punct al doctrinei, înainte să fi studiat cu atenţie din 
Biblie. acel aspect poate fi explicat într-o lecţie următoare. Este 
important să ne aducem aminte că duhul Sfânt este cel care îl 
convinge pe elev de nevoia lui sau ei de hristos şi de învăţăturile 
Sale. în orice subiect prezentat, atrage atenţia asupra lui Isus, ca 
fiind centrul tuturor speranţelor. adu-ţi aminte sfatul lui Ellen White 
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despre minunata iubire a lui hristos ce înduioşează şi supune inimile 
„acolo unde simpla înşirare a doctrinei nu va izbuti nimic.” (Hristos, 
Lumina lumii, p. 716)

• angajament şi rugăciune. începe chiar de la prima lecţie cu o 
cerere de angajament la finalul timpului petrecut. Poţi oferi o 
scurtă mărturie personală, care îl va încuraja pe student să-şi ia 
un angajament. Pecetluieşte acest angajament printr-o rugăciune. 
încurajează-ţi elevul să se roage de fiecare dată când simte nevoia 
să facă acesta. 

• următoarea întâlnire şi plecarea. Este cel mai bine să pleci imediat 
după timpul de rugăciune, după cei aţi stabilit toate datele urmă-
toarei întâlniri. La momentul potrivit, vei dori să îţi inviţi elevul la 
biserică sau la o întâlnire de evanghelizare. 

Invitaţia

atunci când oferi un studiu biblic şi îţi conduci elevul prin procesul de 
acceptare al lui hristos ca domn şi mântuitor, este de ajutor să împărtăşeşti 
experienţa ta, invitând pe el sau ea să ţi se alăture. Iată câteva exemple cu 
privire la ce ai putea spune:

• Sunt sigură că simţi la fel ca mine că viaţa spirituală este foarte 
importantă, iar găsirea păcii şi a unei împliniri spirituale reale este o 
prioritate în aceste timpuri dificile.

 Este privilegiul unui creştin să experimenteze asigurarea autentică 
a vieţii veşnice şi a păcii. îmi aduc aminte ce simţeam înainte să îl 
cunosc pe hristos ca mântuitor personal – îmi dădeam seama că 
ceva îmi lipsea. Le sunt recunoscătoare prietenilor care m-au ajutat 
să îmi dau seama ce a făcut hristos cu adevărat pentru mine şi 
nu am mai fost la fel de atunci. de când I-am dăruit viaţa mea lui 
hristos, am găsit pace şi o mare bucurie în a le spune altora unde 
pot găsi asigurarea unei vieţi veşnice cu hristos.

• ai ajuns în acel punct pe plan spiritual încât, dacă viaţa ta s-ar încheia 
astăzi, să ştii cu siguranţă că ai viaţă veşnică? Biblia spune că putem 
avea aceasta cu siguranţă. în 1 Ioan 5:13 citim: „V-am scris aceste 
lucruri... ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.” dumnezeu îşi doreşte ca 
tu să fii sigur/ă de aceasta.

• Prietene, vrei să primeşti acest dar al vieţii veşnice, pentru care 
hristos a părăsit cerurile şi a murit pe cruce ca să ţi-l ofere?
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Putem face aceasta vorbind cu dumnezeu în rugăciune. Vrei să repeţi 
aceste cuvinte după mine, dacă această rugăciune este şi în inima ta?

Doamne Isuse, vreau să vii în viaţa mea acum... Îmi pare 
rău pentru păcatele mele şi Te rog să mă ierţi... Îmi dau seama 
că nu mă pot salva singur/ă... Nu pot fi suficient de bun/ă ca 
să merit viaţa veşnică..., aşa că îmi pun încredere în Tine şi Te 
accept ca Mântuitor personal... Cred că ai murit pentru mine... 
şi Te primesc ca Domn şi Stăpân al vieţii mele... Accept darul 
vieţii veşnice şi Îţi mulţumesc pentru aceasta. Amin!

Te rog, citeşte Ioan 6:47 împreună cu mine: „adevărat, adevărat vă 
spun că cine crede în mine are viaţa veşnică.”

Să citim şi Ioan 1:12: „dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce 
cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui dumnezeu.”

acestea sunt promisiunile lui dumnezeu. Bine ai venit în familia lui 
dumnezeu!
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REzumaT CaPIToLuL 5

Instrucţiuni: Completează spaţiile citatelor de mai jos şi răspunde 
întrebărilor în spaţiile oferite.

1. „Slujitorul Evangheliei ar trebui să se apropie de fiecare om cu o 
_____________ asemenea lui hristos şi să caute să le trezească interesul 
faţă de marile lucruri ale vieţii veşnice. Inima oamenilor poate fi la fel de 
împietrită ca _________________________, şi efortul de a-L prezenta 
pe mântuitorul poate să pară inutil. dar acolo unde logica nu reuşeşte 
să impresioneze, iar ____________________ este lipsit de puterea de a 
convinge, _____________________________ manifestată într-o lucrare de 
slujire personală, este în stare să înmoaie inima de piatră, aşa încât sămânţa 
adevărului să poată prinde rădăcini.”

Slujitorii Evangheliei, p. 185 (1915)

2. Recompensa. una dintre cele mai satisfăcătoare misiuni spirituale 
este cea în care oferim studii biblice personale. aceasta necesită timp şi 
energie, însă vei afla că este una dintre cele mai provocatoare şi pline de 
recompense experienţe ale vieţii. a oferi studii biblice este o lucrare foarte 
importantă. Este o responsabilitate sacră să iubeşti, să îngrijeşti şi să-ţi 
încurajezi elevul/eleva de-a lungul cărării creştine. Vei dori să împărtăşeşti 
bucuria pe care ai experimentat-o în urma cunoaşterii lui Isus hristos şi să 
continui să creşti în această experienţă.

Care sunt câteva modalităţi prin care poţi găsi pe cineva cu care să 
studiezi Biblia? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Lucrează cu credincioşie şi roagă-te ca şi cum tu ai fi singura care îi va 
duce acestei persoane vestea cea bună a dragostei lui Isus. dumnezeu te va 
ajuta. Ca şi apostolilor din vechime, Isus îţi spune: „Veniţi după mine şi vă voi 
face pescari de oameni” (matei 4:19).
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3. Studii biblice eficiente. a oferi studii biblice nu este atât de greu pe 
cât ţi-ai imagina şi nu trebuie să fii teolog pentru a avea succes. Iată câteva 
sfaturi pentru eficienţă. 

• Secretul numărul unu al unui studiu biblic eficient este rugăciunea. 
Roagă-te înainte de studiu, invitându-L pe duhul Sfânt să te călău-
zească. Roagă-te în timp ce susţii studiul, cerându-I constant duhu-
lui Sfânt să îţi ofere cuvintele potrivite, pline de dragoste.

• înainte să îi înveţi pe alţii, adună-ţi câteva materiale tu însăţi, o Bi-
blie, o concordanţă biblică şi ghiduri biblice.

• întâlneşte-te în mod regulat pentru ca elevul tău să aştepte cu ne-
răbdare următoarea vizită. încearcă să programezi studiul la aceeaşi 
oră, o dată pe săptămână. Nu prelungi studiul mai mult de o oră.

• Lucrarea doi câte doi, aşa cum domnul şi-a trimis apostolii, este cea 
mai bună modalitate de a oferi studii biblice. unul îl poate încuraja 
pe celălalt, vă puteţi sfătui, ruga şi căuta în Biblie împreună.

• în general, doar una dintre voi ar trebui să fie instructor la fiecare 
studiu al Bibliei, pentru ca elevul să nu se simtă copleşit.

• alocă timp pentru o cunoaştere mai profundă; elevul tău îţi va de-
veni prieten. aceasta îl va ajuta să se relaxeze.

• încurajează un angajament la fiecare studiu al Bibliei. ajută-ţi elevul 
să aibă asigurarea mântuirii bazate pe credinţa în hristos şi promisi-
unile Cuvântului lui dumnezeu. 

•  împărtăşeşte pe scurt mărturia ta personală, povestind experien-
ţele tale înainte de a-L cunoaşte pe hristos, cum L-ai cunoscut şi 
bucuria pe care o ai de când L-ai întâlnit pe domnul. 

• aprecierea, sprijinul şi acceptarea sunt părţi importante ale studiu-
lui şi ale părtăşiei. 

• Prezentarea informaţiilor într-o manieră agresivă şi argumentativă 
este distructivă. Lasă informaţiile împărtăşite să fie însoţite de o via-
ţă predată în totalitate lui Isus hristos.

• ajută-ţi elevul să înţeleagă că niciunul dintre noi, fie membru al bi-
sericii sau nu, nu este perfect.

4. organizarea unui studiu biblic. Enumeră cinci părţi principale ale 
unui studiu biblic. 

1. ______________________________________________________
2._______________________________________________________
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3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________

5. împărtăşeşte experienţa ta. atunci când susţii un studiu biblic şi 
conduci elevul prin procesul de acceptare a lui hristos, este folositor să îţi 
împărtăşeşti experienţa, invitându-l să ţi se alăture. Iată un exemplu a ceea 
ce ai putea să spui: Sunt sigură că simţi la fel ca mine că viaţa spirituală este 
foarte importantă, iar găsirea păcii şi a unei împliniri spirituale reale este o 
prioritate în aceste timpuri dificile.

Este privilegiul unui creştin să experimenteze asigurarea autentică a 
vieţii veşnice şi a păcii. îmi aduc aminte ce simţeam înainte să îl cunosc pe 
hristos ca mântuitor personal – îmi dădeam seama că ceva îmi lipsea. Le 
sunt recunoscătoare prietenilor care m-au ajutat să îmi dau seama ce a făcut 
hristos cu adevărat pentru mine şi nu am mai fost la fel de atunci. de când 
i-am dăruit viaţa mea lui hristos, am găsit pace şi o mare bucurie în a le 
spune altora unde pot găsi asigurarea unei vieţi veşnice cu hristos.

6. Enumeră cel puţin cinci nume de persoane cărora le poţi oferi un 
studiu biblic. Roagă-te pentru aceste persoane. 

1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________

„Domnul doreşte ca solia harului Său să ajungă la fiecare 
suflet. Într-o mare măsură, această misiune trebuie îndeplinită 
printr-o lucrare personală. Aceasta a fost metoda de lucru a 
Domnului Hristos. Lucrarea Sa a fost constituită în mare parte 
din conversaţii particulare. El a manifestat o consideraţie 
deosebită pentru audienţa formată dintr-un singur suflet. 
Adesea, prin acel suflet, solia s-a răspândit la mii de oameni. 
Nu trebuie să aşteptăm ca oamenii să vină la noi, ci să-i căutăm 
acolo unde se află.” 

Parabolele Domnului Hristos, p. 229
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CaPIToLuL 6

Evanghelizarea prin  
intermediul prieteniei – 
de la prieten la prieten

„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în 
încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul se 
amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. El Şi-a 
arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat 
încrederea. Apoi le-a spus: «URMAŢI-MĂ!».” 

Divina vindecare, p. 143

metoda biblică de evanghelizare este reprezentată de proclamarea 
cu credincioşie a adevărului Scripturii, împletită cu mărturia practică a 
vieţii acelora care au fost schimbaţi prin acel adevăr. atunci când Isus a 
rostit mesajul mântuitor al Evangheliei, a vorbit despre dragoste şi iertare; 
a exemplificat bunătatea şi compasiunea. El s-a amestecat printre păcătoşi 
ca să îi convingă de păcatele lor; nu a stat în sinagogă aşteptând ca oamenii 
să vină la El. Primul cuvânt pe care Isus l-a spus când şi-a început misiunea 
a fost: „Pocăiţi-vă!”. Evanghelistul matei ne raportează aceasta: „de atunci 
încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: «Pocăiţi-vă, căci împărăţia 
cerurilor este aproape!».” (matei 4:17). şi noi trebuie să ducem acelaşi mesaj 
lumii, să vorbim despre adevăr cu dragostea unei inimi transformate de către 
mântuitorul, manifestând compasiune şi făcându-ne prieteni pentru Isus. 

Exemplul lui hristos reprezintă baza pentru ceea ce numim evan-
ghelizare prin intermediul prieteniei. începe cu tăria noastră în hristos şi 
tăria Lui în noi. începe cu relaţia noastră viabilă şi profundă cu dumnezeul 
cel viu. dacă viaţa ta este plină şi bogată, este natural să le spui şi altora ce 
anume îţi umple viaţa cu bucurie. aşa că e bine să începi prin aprofundarea 
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şi savurarea relaţiei tale cu dumnezeu. apoi vei avea ceva minunat şi profund 
de împărtăşit. 

Este foarte important pentru noi să ne aducem aminte că evanghelizarea 
înseamnă mai mult decât conducerea cuiva spre acceptarea lui hristos ca 
mântuitor personal. „Vestea cea bună” a creştinătăţii implică mai mult decât 
începerea unei călătorii cu hristos. Include şi „finalul” cu hristos. Primirea 
lui Isus este doar primul pas. Este unul foarte important, însă este doar 
începutul. în evanghelizarea prin prietenie, ne putem susţine prietenii de-a 
lungul unui drum lung şi frumos alături de hristos. 

Evanghelizarea prin prietenie înseamnă să îţi pese de oameni. Cea mai 
bună lucrare are loc într-un context de încredere şi respect reciproc între 
prieteni. Creştini fiind, cum formăm relaţiile de prietenie?

1. Trebuie să ne pese de oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga.

2. Trebuie să îi acceptăm pe oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga.

3. Trebuie să îi iubim pe oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga.

4. Trebuie să dezvoltăm relaţii temeinice cu oamenii pe care sperăm 
că îi vom câştiga.

5. Trebuie să stăm aproape de oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga.

6. Trebuie să îi ajutăm pe oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga să 
depăşească momentele dificile ale vieţii. 

de ce îl iubeau oamenii pe Isus atât de mult în vremea aceea? deoarece 
El îi iubea atât de mult! Cum învăţăm să îl iubim pe dumnezeu? descoperind 
zilnic dragostea Sa pentru noi şi împărtăşind-o. Să ne legăm inimile de acest 
verset: „Fiindcă atât de mult a iubit dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 
3:16). 

Cea mai eficientă formă de evanghelizare are loc atunci când iubim 
cu adevărat şi ne pasă de ceilalţi. demonstrează aceasta în mod practic, nu 
doar verbal. 

Poate că mă întreb cum să fac aceasta? Cum să ajung la ceilalţi? Sunt 
multe modalităţi. 

Iată câteva idei:
• Gândeşte-te la ei. Roagă-te pentru ei. Roagă-L pe dumnezeu să îţi 

arate căi prin care să pui în evidenţă dragostea Lui faţă de ei. 
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• Vorbeşte cu ei. ascultă-i. Fii prietenul lor. arată-le că îţi pasă. Petrece 
timp cu ei. Concentrează-te asupra lucrurilor pe care ei le consideră 
importante. 

• Pune deoparte interesele tale şi fii de un real folos pentru ei. Fii 
cel mai bun prieten pe care l-au avut vreodată. Lasă dragostea lui 
dumnezeu să se reverse prin tine către ei. 

• împărtăşeşte adevărurile lui dumnezeu cu ei. adu-ţi aminte că noi 
suntem ambasadorii lui dumnezeu „ca şi cum dumnezeu ar îndemna 
prin noi”. un ambasador vorbeşte în numele liderului naţiunii lui 
şi pledează pe lângă cei ce se află în opoziţie. Cei nesalvaţi sunt 
aşa cum am fost şi noi cândva: vrăjmaşi, obiecte ale furiei, morţi 
în păcate şi neascultare. însă dumnezeu îi iubeşte şi vrea să îi 
salveze. dumnezeu îşi transmite pledoaria Sa către ei prin noi. Noi 
suntem „reprezentări ale harului”. aceasta înseamnă că trebuie să 
cunoaştem învăţăturile Bibliei. Pentru a fi buni ambasadori, trebuie 
să fim bine pregătiţi, având o profundă înţelegere a Cuvântului lui 
dumnezeu, pentru ca să-l putem împărtăşi cu alţii. 

• arată-le calea spre hristos.
1. Spune-le cum L-ai primit pe hristos ca mântuitor.
2. arată-le cum o pot face şi ei. 
3. odată ce L-au primit pe hristos, stai aproape de ei, aşa cum ai 

sta lângă un nou-născut. un nou creştin are nevoie de multă 
călăuzire. Continuă să le fii prieten. adu-ţi aminte cum te-ai 
simţit atunci când erai proaspăt creştin/ă. Fă pentru ei lucrurile 
bune pe care le-a făcut altcineva pentru tine sau poate ai fi dorit 
să le facă. 

4. ajută-i să se ancoreze în Cuvântul lui dumnezeu. 
5. arată-le ce fel de viaţă a pregătit dumnezeu pentru copiii Săi. 

demonstreaz-o! oferă-le explicaţii!
6. Spune-le despre noul lor inamic, Satana. ajută-i să înţeleagă ce va 

încerca să le facă şi cum o va face. 
7. Roagă-te pentru ei zi şi noapte. Să nu renunţi niciodată! 

o altă componentă importantă a prieteniei este respectul. S-ar putea 
să avem ocazia de a ne împrieteni cu o persoană a cărei cultură şi religie 
diferă mult de a noastră. Este important să tratăm cu respect o astfel de 
persoană. Pavel ne-a reamintit în 1 Corinteni 9:19-23 că trebuie să fim „totul 
tuturor”. 
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Iată câteva sfaturi folositoare:

1. Ia-ţi timp să te documentezi în legătură cu principiile religioase sau 
cultura unei persoane pentru a-i înţelege trecutul. 

2. Fii atentă să nu jigneşti prin îmbrăcăminte, prin atitudine sau prin 
ceea ce spui. Poate fi necesar uneori să îţi modifici felul de a te 
îmbrăca, în aşa fel încât nimic să nu împiedice comunicarea cu acea 
persoană. 

3. află care sunt punctele comune între credinţa ta şi a celeilalte 
persoane.

4. Fii smerită. Fii gata să şi înveţi de la ei pe măsură ce împărtăşeşti 
ceea ce tu cunoşti. 

5. Găseşte ceva în comun cu noua ta prietenă. Vă place grădinăritul, 
mersul pe munte, cititul sau înotul? începe cu ceva ce aveţi în 
comun.

a fi prieten e ceva ce putem face cu toţii. Prietenia în evanghelizare 
este ceva ce putem face cu toţii. Tu şi cu mine putem avea un impact asupra 
multor persoane de-a lungul vieţii noastre. dacă fiecare credincios ar fi 
prietenul cuiva şi l-ar conduce pe acesta cu delicateţe la o prietenie cu Isus 
hristos, am vedea o lume cu totul diferită faţă de cea prezentă!
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REzumaT CaPIToLuL 6

Instrucţiuni: Completează spaţiile libere din citatele de mai jos şi 
răspunde întrebărilor în spaţiile oferite. 

1. „Numai metoda lui hristos _____________________ în încercarea 
de a ajunge la inima oamenilor. mântuitorul _______________ printre 
oameni ca unul care le dorea binele. El şi-a arătat ____________ faţă de 
ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a câştigat _______________. apoi le-a spus: 
______________.” 

Divina vindecare, p. 143

•  metoda biblică de evanghelizare este reprezentată de proclamarea 
cu credincioşie a adevărului Scripturii, împletită cu mărturia practică 
a vieţii acelora care au fost schimbaţi prin acel adevăr.

•  atunci când Isus a rostit mesajul mântuitor al Evangheliei, a vorbit 
despre dragoste şi iertare; a exemplificat bunătatea şi compasiunea. 
El s-a amestecat printre păcătoşi ca să îi convingă de păcatele lor; 
nu a stat în sinagogă aşteptând ca oamenii să vină la El.

•  Primul cuvânt pe care Isus l-a spus când şi-a început misiunea a fost: 
„Pocăiţi-vă!”. Evanghelistul matei ne raportează aceasta: „de atunci 
încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: «Pocăiţi-vă, căci 
împărăţia cerurilor este aproape!»” (matei 4:17). şi noi trebuie să 
ducem acelaşi mesaj lumii, să vorbim despre adevăr cu dragostea 
unei inimi transformate de către mântuitorul, manifestând compa-
siune şi făcându-ne prieteni pentru Isus.

Este foarte important pentru noi să ne aducem aminte că evanghelizarea 
înseamnă mai mult decât conducerea cuiva spre acceptarea lui hristos ca 
mântuitor personal. „Vestea cea bună” a creştinătăţii implică mai mult decât 
începerea unei călătorii cu hristos. Include şi „finalul” cu hristos. Primirea 
lui Isus este doar primul pas. Este unul foarte important, însă este doar 
începutul. în evanghelizarea prin prietenie, ne putem susţine prietenii de-a 
lungul unui drum lung şi frumos alături de hristos. 

Evanghelizarea prin prietenie înseamnă grijă faţă de oameni.
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Cea mai bună evanghelizare are loc într-un context de încredere şi 
respect reciproc. 

Cum dezvoltăm relaţii de prietenie ca şi creştini?
1. Trebuie ___________ oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga. 
2. Trebuie ___________ oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga. 
3. Trebuie ___________ oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga. 
4. Trebuie ___________ oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga. 
5. Trebuie ___________ oamenii pe care sperăm că îi vom câştiga. 
6. Trebuie ___________________ oamenii pe care sperăm că îi vom 

câştiga să depăşească momentele dificile ale vieţii. 

Poate că te întrebi cum să fac aceasta? Cum să ajung la ceilalţi? Sunt 
multe modalităţi. 

Iată câteva idei:

• Gândeşte-te la ei. Roagă-te pentru ei. Roagă-L pe dumnezeu să îţi 
arate căi prin care să pui în evidenţă dragostea Lui faţă de ei. 

• Vorbeşte cu ei. ascultă-i. Fii prietenul lor. arată-le că îţi pasă. Petrece 
timp cu ei. Concentrează-te asupra lucrurilor pe care ei le consideră 
importante. 

• Pune deoparte interesele tale şi fii de un real folos pentru ei. Fii 
cel mai bun prieten pe care l-au avut vreodată. Lasă dragostea lui 
dumnezeu să se reverse prin tine către ei. 

• împărtăşeşte adevărurile lui dumnezeu cu ei. adu-ţi aminte că noi 
suntem ambasadorii lui dumnezeu „ca şi cum dumnezeu ar îndemna 
prin noi”. un ambasador vorbeşte în numele liderului naţiunii lui 
şi pledează pe lângă cei ce se află în opoziţie. Cei nesalvaţi sunt 
aşa cum am fost şi noi cândva: vrăjmaşi, obiecte ale furiei, morţi 
în păcate şi neascultare. însă dumnezeu îi iubeşte şi vrea să îi 
salveze. dumnezeu îşi transmite pledoaria Sa către ei, prin noi. Noi 
suntem „reprezentări ale harului.” aceasta înseamnă că trebuie să 
cunoaştem învăţăturile Bibliei. Pentru a fi buni ambasadori, trebuie 
să fim bine pregătiţi, având o profundă înţelegere a Cuvântului lui 
dumnezeu, pentru ca să-l putem împărtăşi cu alţii. 
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• arată-le calea spre hristos.

1. Spune-le cum L-ai primit pe hristos ca mântuitor.
2. arată-le cum o pot face şi ei. 
3. odată ce L-au primit pe hristos, stai aproape de ei, aşa cum ai 

sta lângă un nou-născut. un nou creştin are nevoie de multă 
călăuzire. Continuă să le fii prieten. adu-ţi aminte cum te-ai 
simţit atunci când erai proaspăt creştin/ă. Fă pentru ei lucrurile 
bune pe care le-a făcut altcineva pentru tine sau poate ai fi dorit 
să le facă. 

4. ajută-i să se ancoreze în Cuvântul lui dumnezeu. 
5. arată-le ce fel de viaţă a pregătit dumnezeu pentru copii Săi. 

demonstreaz-o! oferă-le explicaţii!
6. Spune-le despre noul lor inamic, Satana. ajută-i să înţeleagă ce 

va încerca să le facă şi cum o va face. 
7. Roagă-te pentru ei zi şi noapte. Niciodată să nu renunţi! 

 
o altă componentă importantă a prieteniei este respectul. S-ar putea 

să avem ocazia de a ne împrieteni cu o persoană a cărei cultură şi religie 
diferă mult de a noastră. Este important să tratăm cu respect o astfel de 
persoană. Pavel ne-a adus aminte în 1 Corinteni 9:19-23 că trebuie să fim 
„totul tuturor”. Iată câteva sfaturi folositoare:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

a fi prieten e ceva ce putem face cu toţii. Prietenia în evanghelizare 
este ceva ce putem face cu toţii. Tu şi cu mine putem avea impact asupra 
multor persoane de-a lungul vieţii noastre. dacă fiecare credincios ar fi 
prietenul cuiva şi l-ar conduce pe acesta cu delicateţe la o prietenie cu Isus 
hristos, am vedea o lume cu totul diferită faţă de cea prezentă!
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CaPIToLuL 7

Evanghelizarea  
în grupe mici

„Dacă biserica este formată dintr-un grup mare de oameni, 
membrii să se organizeze în grupe mai mici, ca să lucreze nu 
numai pentru membrii bisericii, dar şi pentru necredincioşi. 
Dacă într-un loc sunt numai doi sau trei care cunosc adevărul, 
să se organizeze într-o grupă de lucrători.” 

Mărturii, vol. 7, p. 22

„Organizarea de mici grupe, ca temelie a efortului misio-
nar creştin, este un plan ce mi-a fost înfăţișat de Acela care nu 
poate greşi.” 

Evanghelizare, p. 115

Studierea Bibliei într-un grup restrâns este o modalitate excelentă de 
a forma relaţii de prietenie şi de a creşte spiritual împreună. una dintre cele 
mai de succes abordări a studiului biblic este cea în grupe mici. Sunt mai 
multe avantaje. oamenii sunt mai puţin intimidaţi în grupele mici şi sunt 
mai dispuşi să-şi împărtăşească gândurile. Grupul se poate întâlni într-o 
locaţie convenabilă, eventual acasă la cineva. apartenenţa la un grup îţi 
oferă o atmosferă caldă şi hrănitoare. acest tip de studiu îi permite grupului 
să progreseze în propriul ritm. însă cel mai bun lucru este că relaţiile de 
prietenie creează parteneriate naturale pentru ucenicie pe termen lung. 

înainte să îi inviţi pe oameni pentru prima oară la un studiu biblic, 
roagă-te ca dumnezeu să formeze grupul din persoanele potrivite, şi El să te 
ajute să conduci şi să încurajezi acest grup. 

unul dintre scopurile grupelor mici de studiu biblic este să creeze o 
atmosferă de dragoste şi acceptare, care favorizează descoperirea adevărului 
şi libertatea de a discuta pe teme biblice fără teamă de ridiculizare sau critică. 
astfel va fi promovată o comuniune creştină plăcută, pozitivă.
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Este cel mai bine să inviţi personal pe fiecare membru al grupului. oferă 
suficiente detalii despre studiu, spunându-le ce activitate plănuieşti, când au 
loc întâlnirile şi câte săptămâni va dura cursul respectiv. o modalitate de a 
începe un studiu biblic cu vecinii tăi este să inviţi mai multe persoane la tine 
acasă pentru a servi ceva răcoritor. La momentul potrivit, spune-le despre 
intenţia ta de a forma o grupă de studiu biblic şi invită-i să ţi se alăture. 
Numărul ideal este de şase persoane, însă şi un grup mai mic poate fi eficient 
(matei 18:20).

Când planifici studiul într-o grupă mică, este esenţial să incluzi cinci 
domenii:

1. Părtăşia. Faceţi cunoştinţă.
2. Studiul biblic. învăţaţi din Cuvântul lui dumnezeu.
3. Rugăciune. Cereţi-I ajutorul lui dumnezeu.
4. momente de socializare. întâlniri în afara timpului de studiu.
5. Slujire. Luaţi iniţiativa de a ajuta pe cineva. 

Pentru a avea succes, păstrează timpul stabilit. Conveniţi împreună 
durata fiecărei sesiuni. La începutul studiului, alocaţi timp pentru acomodare, 
părtăşie. Puteţi oferi ocazia ca fiecare să îşi expună pe scurt călătoria 
spirituală. Rugaţi-L pe dumnezeu să vă călăuzească în timpul studiului, 
prin duhul Sfânt. menţionaţi că scopul studiului biblic nu este doar acela 
de familiarizare cu principiile biblice, ci mai important decât orice este să 
stabileşti o prietenie profundă cu o Persoană, cu Isus hristos.

Scopul studiului într-o grupă mică este acela de a încuraja însuşirea 
învăţăturilor lui Isus şi de a experimenta bucuria de a călca pe urmele 
maestrului. Prezintă tema zilei prin intermediul unei întrebări care să permită 
familiarizarea cu subiectul, la începutul studiului. afirmă în mod clar şi concis 
scopul fiecărui studiu sau al activităţilor ce urmează să fie desfăşurate. alocă 
timp pentru comunicare, împărtăşiţi motive de rugăciune; interesează-te în 
mod sincer de elevii tăi. Rezervă timp pentru rugăciune, mijlocind pentru 
problemele şi nevoile grupului.

Grupele mici de studiu biblic pot reprezenta ocazia de a învăţa cum 
să ne rugăm împreună şi să ne purtăm poverile unii altora. încurajează-i pe 
membrii grupei să se roage în mod spontan la sfârşitul studiului sau chiar 
să propună momente de rugăciune pe parcursul studiului, atunci când simt 
nevoia. 

şi ambianţa este importantă. încurajează o atmosferă prietenească, 
într-un loc iluminat corespunzător şi bine aerisit, cu o temperatură plăcută. 
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dacă este posibil, formaţi un cerc pentru a avea un bun contact vizual. 
Evitaţi elementele ce pot distrage atenţia, precum animalele de companie, 
televizorul sau radioul. Invitaţi un supraveghetor pentru copii, dacă este 
cazul. 

Stabiliţi cine este moderatorul grupului, dar încurajaţi-i pe toţi să 
participe la discuţii. Cultivaţi o atitudine încurajatoare şi blândă, fără spirit 
de competiţie sau critică. atenţia nu trebuie îndreptată spre moderator, ci 
spre Biblie. Permiteţi-I duhului Sfânt să vă inspire răspunsurile, în funcţie 
de nevoile fiecărui membru. moderatorul trebuie să stimuleze discuţiile 
prin întrebări cu grade de dificultate diferite, astfel încât toţi să participe. 
de asemenea, selectaţi un asistent al moderatorului, aşa încât o situaţie de 
urgenţă să nu genereze întreruperi. 

• Fii înţelegătoare. încearcă să eviţi situaţiile incomode. Permite 
membrilor mai tăcuţi ai grupului să fie observatori până când se 
simt suficient de confortabil să discute cu grupul. ajută-i pe cei do-
minanţi sau mai critici să aibă tact. adresează o întrebare directă 
unei persoane în legătură cu experienţa proprie, doar dacă în urma 
acesteia ar beneficia întregul grup şi numai dacă eşti sigură că el/ea 
se simte suficient de pregătit/ă să împărtăşească. 

• Insistă asupra confidenţialităţii. datorită rugăciunilor şi aplicaţiilor 
din Scriptură, membrii grupului ar putea dezvălui informaţii perso-
nale. Este esenţial să păstrezi confidenţialitatea în grup. adu-i amin-
te grupului despre aceasta la fiecare ocazie. 

• un plan de studiu va oferi direcţie programului şi va menţine in-
teresul grupului. atunci când citeşti Cuvântul lui dumnezeu, pune 
întrebări precum acestea. (apoi permite-i grupului să răspundă.)
– Ce spune aceasta despre dumnezeu?
– Ce spune aceasta despre mine?
– Cum mi se cere să răspund?
– Ce le-a spus acest pasaj oamenilor pentru care a fost scris?
– Cum se aplică aceasta în viaţa noastră?
– Ce aţi învăţat, observat, descoperit?
– Ce v-a impresionat?

 dacă grupul de studiu este format exclusiv din femei, întreabă: Cum 
se aplică acest pasaj în special femeilor?

• încurajează. oferă complimente sincere atunci când participanţii la 
studiu împărtăşesc ce au învăţat. aprecierea stimulează participarea. 

Manual MF.indd   69 07.10.2013   09:17:15



70 | MANUAL DE EVANGHELIZARE 

Pentru a-i implica şi pe ceilalţi din grup, sau dacă cineva a oferit un 
răspuns greşit, poţi întreba: Ceilalţi, ce aţi aflat? Sau: aţi mai găsit şi 
un alt răspuns? Sau: Ceilalţi, ce credeţi?

• Păstrează atenţia la subiect. dacă discuţia se abate de la subiect, 
poţi spune: Ceea ce am discutat este interesant. Probabil am putea 
discuta mai mult pe această temă într-o altă ocazie. apoi adresează 
o întrebare ce provoacă la gândire şi adu grupul înapoi la subiectul 
studiat. 

• ascultă cu atenţie. Fii răbdătoare. oferă-le membrilor grupei timp 
de cugetare. Evită tensiunea sau conflictul prin raportarea la Cuvân-
tului lui dumnezeu ca autoritate finală, în locul tradiţiei sau argu-
mentelor ilogice. 

• Nu ezită să recunoşti: Nu ştiu. Fii gata să afli acel răspuns sau roagă 
grupul să găsească informaţii despre subiect.

•  atunci când este posibil, foloseşte mijloace vizuale pentru a clarifica 
subiectul.

• încurajează un răspuns la final, punând întrebări, precum: Ce vi 
s-a părut de ajutor din studiul de azi? Sau: aţi învăţat ceva nou pe 
parcursul studiului de azi? mulţumeşte-le pentru că au împărtăşit 
gândurile lor.

• după studiul biblic, timpul de rugăciune ar putea include laude, 
cereri şi mulţumiri. încurajează-i pe toţi să se roage, ca răspuns la 
subiectul studiului sau la nevoile grupului. Rugăciunile pot fi scurte 
şi spontane. asigură grupul că liniştea este un moment în care 
experimentăm prezenţa lui dumnezeu. metoda conversaţională de 
rugăciune este un mod delicat de a-i implica pe cei neobişnuiţi cu 
rugăciunea în public.

• Pe măsură ce numărul membrilor creşte, planifică formarea unui 
nou grup de studiu. 
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RezuMat CaPItolul 7

Instrucţiuni: Completează spaţiile libere din citatele de mai jos şi 
răspunde la întrebări în spaţiile oferite.

1. „organizarea _______________, ca temelie a efortului misionar 
creştin, este un plan ce mi-a fost înfăţişat de acela care nu poate greşi.” 

Evanghelizare, p. 115

2. dacă biserica este formată dintr-un grup mare de oameni, membrii 
să se organizeze________________, ca să lucreze nu numai pentru membrii 
bisericii, dar şi pentru necredincioşi. dacă într-un loc sunt numai doi sau trei 
care cunosc adevărul, să _____________ într-o grupă de lucrători.” 

Mărturii, vol. 7, p. 22

3. Studierea Bibliei într-un grup restrâns este o modalitate excelentă 
de a forma relaţii de prietenie şi a creşte spiritual împreună. Enumeră încă 
cinci beneficii pe care le oferă un grup mic de studiu al Bibliei. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. o modalitate de a începe un studiu biblic cu vecinii tăi este să inviţi 
mai multe persoane la tine acasă pentru a servi ceva răcoritor. La momentul 
potrivit, spune-le despre intenţia ta de a forma o grupă de studiu biblic şi 
invită-i să ţi se alăture. Numărul ideal este de şase persoane, însă şi un grup 
mai mic poate fi eficient.

5. descrie pe scurt scopul acestor părţi care trebuie incluse în 
planificarea unui studiu într-o grupă mică.

1. Părtăşia ____________
2. Studiul biblic ___________
3. Rugăciunea _____________
4. momentele de socializare ________
5. Slujirea ________________
6. Sfaturi pentru eficienţă în grupa mică de studiu al Bibliei:

• Prezintă tema zilei prin intermediul unei întrebări care să permită 
familiarizarea cu subiectul, la începutul studiului. afirmă în mod 
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clar şi concis scopul fiecărui studiu sau al activităţilor ce urmează să 
fie desfăşurate. 

• alocă timp pentru comunicare, împărtăşiţi motive de rugăciune; 
interesează-te în mod sincer de elevii tăi. Rezervă timp pentru 
rugăciune, mijlocind pentru problemele şi nevoile grupului.

• încurajează-i pe membrii grupei să se roage în mod spontan la 
sfârşitul studiului sau chiar să propună momente de rugăciune pe 
parcursul studiului, atunci când simt nevoia. 

• ambianţa este importantă. încurajează o atmosferă prietenească, 
într-un loc iluminat corespunzător şi bine aerisit, cu o temperatură 
plăcută.

• Stabiliţi persoana care este moderatorul grupului şi încurajaţi-i pe 
toţi să participe la discuţii.

• Fii înţelegătoare. încearcă să eviţi situaţiile incomode.
• Insistă asupra confidenţialităţii.
• un plan de studiu va oferi direcţie programului şi va menţine intere-

sul grupului.
• încurajează. oferă complimente sincere atunci când participanţii la 

studiu împărtăşesc ce au învăţat.
• Păstrează atenţia la subiect. dacă discuţia se abate, adu-o înapoi la 

subiect.
• ascultă cu atenţie. Fii răbdătoare. oferă-le membrilor grupei timp 

de cugetare. Nu ezita să recunoşti: Nu ştiu. Fii gata să afli acel răs-
puns sau roagă grupul să găsească informaţii despre subiect.

• încurajează un răspuns la final, punând întrebări, precum: Ce vi s-a 
părut folositor din studiul de azi?

• după studiul biblic, timpul de rugăciune ar putea include laude, 
cereri şi mulţumiri. încurajează-i pe toţi să se roage, ca răspuns la 
subiectul studiului sau la nevoile grupului. 

• Pe măsură ce numărul membrilor creşte, planifică un nou grup de 
studiu.

„Încă mai avem de făcut o mare lucrare și trebuie să fie 
făcut orice efort posibil pentru a-L prezenta pe Hristos ca fiind 
Mântuitorul care iartă păcatele, ca fiind purtătorul păcatului, 
ca fiind Luceafărul strălucitor, iar Domnul ne va da trecere 
înaintea lumii, până când lucrarea noastră va fi adusă la 
îndeplinire.” 

Evanghelizare, p. 65
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CaPIToLuL 8

Evanghelizarea  
prin seminare

„Fiecare biserică ar trebui să fie o şcoală de pregătire a 
lucrătorilor creştini. Membrii ei ar trebui să fie învăţaţi cum să 
facă şedinţe de lecturi biblice, cum să conducă şi să predea la 
Şcoala de Sabat, cum să-i ajute cel mai bine pe cei săraci şi să 
îngrijească de cei bolnavi, cum să lucreze pentru cei neconvertiţi. 
Ar trebui să existe şcoli sanitare, şcoli de gastronomie şi cursuri 
în diverse domenii ale lucrării de ajutorare creştină. N-ar trebui 
doar să se predea, ci să se lucreze efectiv sub supravegherea 
unor instructori experimentaţi. Învăţătorii să deschidă calea, 
lucrând în mijlocul poporului, iar ceilalţi, alăturându-li-se, vor 
învăţa din exemplul dat de aceştia. Exemplul este mai valoros 
decât multe precepte.”

Divina vindecare, p. 132

Evanghelizarea prin intermediul seminarelor este mai formală decât 
cea sub forma grupelor mici de studiu biblic sau cea unu la unu, însă nu la 
fel de formală ca întâlnirile de evanghelizare la scală mare. Stilul seminaristic 
invită la mai mult dialog şi participare decât se obişnuieşte în cadrul unei 
campanii de evanghelizare. Femeile au succes în organizarea şi conducerea 
seminarelor. Seminarul poate fi susţinut pentru un grup mic sau pentru un 
grup suficient de mare ca să umple o biserică sau o sală de conferinţe. Stilul 
defineşte seminarul, nu cantitatea – numărul participanţilor.

Cele mai multe seminare pot fi susţinute într-o sală publică mai mică 
sau mai mare; oamenii care nu sunt familiarizaţi cu adventiştii de ziua a 
şaptea se simt adeseori mai confortabil pe un teren neutru. Seminarul poate 
fi adaptat şi pentru un grup mic, care se întâlneşte într-o casă. Femeile au un 
succes deosebit într-un astfel de mediu.
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dacă seminarele sunt susţinute într-o sală publică, la un moment dat 
va fi nevoie ca întâlnirile să fie transferate în incinta bisericii. dacă se face 
aceasta cu cel puţin o săptămână înainte de prezentarea doctrinei despre 
Sabat, se va evita impresia greşită că i-ai fi invitat la biserică doar pentru a 
prezenta doctrina adventistă. 

Cum să te pregăteşti pentru un seminar?

Cea mai mare parte a pregătirii este similară cu cea pentru o întâlnire 
evanghelistică mare. diferenţa este aceea că prezentatorul va fi un lector sau 
un profesor, faţă de un predicator sau un evanghelist. aşa cum s-a menţionat 
deja, femeile excelează de cele mai multe ori în acest tip de evanghelizare. 
multe au fost deja instruite ca profesori, altele au darul de a fi lectori. 

materialele pentru seminare sunt în general disponibile, gata să fie 
folosite, deşi uneori trebuie să fie traduse. S-ar putea ca uneori să fie nevoie 
să adaptezi materialele şi ilustraţiile pentru cultura şi zona ta. 

mai pot fi necesare şi alte modificări. de exemplu, este ideal să oferi 
o Biblie fiecărui participant, însă în unele locuri costurile fac acest lucru 
imposibil. în acest caz, foloseşte o altă metodă de a prezenta Biblia, poate 
prin scrierea unor versete pe o tablă, folosirea unui retroproiector cu planşe 
transparente sau împărţind fluturaşi cu versete imprimate. Evanghelizarea 
poate fi un succes, chiar dacă tot ce ai la îndemână este o Biblie şi o colecţie 
de planşe ilustrate. 

Este important ca femeile să lucreze în echipă pentru programele de 
evanghelizare. Putem să ne încurajăm reciproc şi să împărtăşim idei. Putem 
să ne rugăm împreună pentru vizitatori şi una pentru cealaltă, conştientizând 
mereu dependenţa de dumnezeu. Când femeile lucrează împreună pentru 
un scop nobil, sub călăuzirea lui dumnezeu, vor realiza mai mult decât îşi pot 
imagina.

Seminarele evanghelistice au mai mult succes atunci când femeile din 
biserică sunt prezente cu scopul de a se împrieteni cu vizitatorii. Este şi mai 
bine dacă invită în fiecare seară la aceste întâlniri prieteni, membri ai familiei 
sau vecini. Este demonstrat că oamenii sunt mai dispuşi să vină la biserică 
dacă au prieteni acolo, iar relaţiile de prietenie sunt vitale pentru păstrarea 
noilor membri. 

Voluntarii cu diverse talente sunt esenţiali pentru un seminar de succes. 
Este de dorit să desemnezi o persoană sociabilă să întâmpine oaspeţii; 
alţii să se ocupe de prezentarea şi vinderea cărţilor; alţii vor avea grijă de 

Manual MF.indd   74 07.10.2013   09:17:17



| 75 MISIUNEA FEMEII

echipamentul necesar pentru prezentări; o altă persoană va coordona 
departamentul tehnic (audio-vizual).

Chei pentru succes

Sunt patru chei esenţiale pentru succesul oricărui efort evanghelistic, 
dar sunt în mod special importante pentru susţinerea seminarelor. 

• Parteneri de rugăciune care se roagă pentru succesul fiecărei întâl-
niri, chiar şi în timpul desfăşurării acestora.

• Concentrare asupra Bibliei. oamenii au nevoie să te audă spunând 
mereu că Biblia este interpretată „prin ce spune Biblia”, că laşi Biblia 
să se explice singură. Nu ne ghidăm după învăţături omeneşti, nu 
urmăm orbeşte un predicator, nu privim la evenimentele actuale 
pentru a învăţa cum să interpretăm Scripturile. „Lăsăm Biblia să 
explice Biblia.”*

• Participanţii la seminar trebuie să înţeleagă foarte clar că scopul tău 
este să îl preamăreşti pe Isus hristos. Vorbeşte despre Isus; spu- 
ne-le oamenilor că îl iubeşti pe Isus, că ai o relaţie personală cu El 
şi că doreşti ca şi ei să experimenteze o relaţie personală cu Isus. 
aceste sublinieri nu vor fi niciodată de prisos.**

• Explică faptul că noi studiem evenimentele finale ale acestei lumi 
nu doar ca să le cunoaştem, ci ca să fim pregătiţi pentru acele zile. 
ajută-i să înţeleagă că eşti mai preocupată de pregătirea lor pentru 
ziua revenirii lui Isus decât de ordinea exactă a evenimentelor.***

echipa evanghelistică în acţiune 

Nu este înţelept să încerci să susţii un seminar evanghelistic de una 
singură. şi alţii au nevoie de experienţă şi binecuvântare. Nu toţi au aceleaşi 
daruri spirituale. Pentru un program de succes este nevoie de talente şi de 
personalităţi diferite. ştiind ce trebuie făcut, vei găsi persoanele care te pot 
ajuta să faci din program un succes. un alt motiv pentru implicarea mai 
multor persoane este ca ei să dezvolte prietenii cu cei care participă. 

* Russell Burrill. Seminar de profeție. manualul profesorului, p. 3. 
** Ibidem, p. 4.
*** Ibidem
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Sfaturi pentru membrii echipei

ajută membrii echipei să înţeleagă că indiferent că li se cere să ajute 
cu înscrierile, cu pregătirea seminarelor sau cu muzica specială, acestea 
sunt doar scopuri secundare. Prioritatea este construirea unor relaţii cu 
vizitatorii. Fiecare membru al echipei poate selecta două sau trei persoane 
de care să se ocupe în mod special, încă din prima seară, fără să neglijeze 
restul persoanelor. 

Pe măsură ce ajungi să cunoşti participanţii, aşază-te alături de ei în 
timpul seminarelor, află-le numele, sună-i când nu participă într-o seară, nu 
ca să îi mustri pentru lipsa lor, ci ca să-ţi arăţi interesul faţă de ei, să arăţi că 
îţi pasă.

atunci când discuţi cu vizitatorii, nu împărtăşi subiectele viitoare. 
aşteaptă până când vor studia un anumit subiect în timpul lecţiilor parcurse, 
în cadrul seminarelor prezentate, înainte să răspunzi la întrebările lor. Sau îi 
poţi îndruma spre un instructor. 

Fii înţelegătoare cu oaspeţii atunci când au probleme în acceptarea unui 
adevăr nou. Ei îi vor aprecia pe cei ce sunt dispuşi să îi asculte. argumentarea 
sau condamnarea va produce răni. dacă le cunoşti problemele, împărtă-
şeşte-le unui instructor. 

mai presus de toate, tu eşti acolo ca să le fii prietenă. dacă se întâmplă 
ca instructorul să fie nevoit să plece în mod neaşteptat, vizitatorii vor simţi 
că au prieteni în compania cărora se simt bine.

atunci când vizitatorii vin pentru prima dată într-o zi de Sabat, invită-i 
acasă pentru masa de prânz, dacă este posibil. oferă-le ocazia să observe cu 
câtă bucurie serbezi această zi specială. 

Sfaturi pentru liderii de seminare

următoarele sfaturi pentru susţinerea unei serii de seminare evanghe-
listice sunt oferite chiar de către cineva care s-a alăturat bisericii în urma 
unui seminar pe tema apocalipsei, mai târziu susţinând el însuşi un astfel de 
seminar. Vei afla că roadele muncii tale de evanghelizare, noii membri, vor 
ajunge să susţină la rândul lor studii în grupe mici, seminare şi chiar întâl-
niri de evanghelizare. Va fi necesară multă instruire pentru formarea acestor 
persoane – bărbaţi, femei şi tineri – ca lideri, însă cu siguranţă merită. 

• Foloseşte proiectorul şi ecranul în fiecare seară sau mijloace vizuale 
similare, precum un computer, un video proiector, un televizor 
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mare sau o tablă. dacă este nevoie, roagă-ţi coechipierul să stea el 
la butoane în timpul prezentărilor. 

• Cu două zile înainte ca seminarul să înceapă, sună-i pe oamenii 
înscrişi pentru a te asigura de participarea lor. oferă-le informaţiile 
necesare legate de locul în care se desfăşoară seminarul. 

• în primele ocazii, afişează în faţă un poster de bun venit şi, dacă este 
necesar, un altul pe strada principală, pentru a ghida oamenii spre 
locaţie, şi la uşa principală a sălii de întâlnire. Săgeţile care indică 
direcţia sunt, de asemenea, utile. 

• Spune-le în mod clar oaspeţilor tăi, din prima seară, că rezumatele 
primite la sfârşitul fiecărui seminar sunt gratuite. Singura obligaţie 
este să participe până la terminarea cursului. dacă intervine ceva şi 
nu pot fi prezenţi până la final, materialele vor trebui returnate. (Ca 
un gest de bunăvoinţă, nu vei cere ca materialele să fie returnate 
când ajungi la ultima lecţie a seminarului.)

• asigură-te că ai acces în sală cu cel puţin o oră înaintea începerii 
întâlnirii, în prima seară. (dacă întâlnirea are loc acasă, fii pregătită 
pentru oaspeţi cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începere.) 
Verifică sala cu ceva timp înainte şi asigură-te că ai suficiente mese 
şi scaune disponibile. de asemenea, întreabă dacă vor fi aranjate 
pentru tine. mai întreabă şi dacă trebuie rearanjată sala în final. 

• dacă ai un grup mic de participanţi la seminar, sau dacă întâlnirea 
are loc acasă, aşezaţi-vă în jurul unei mese sau în cerc, în sufragerie. 
înainte ca oamenii să ajungă la întâlnire, asigură-te că scaunele şi 
masa sunt aranjate frumos. Pune în dreptul fiecăruia primele două 
lecţii, o foaie de evaluare, un pix, o riglă, un dosar, Biblia şi un pliant. 
acasă fiind, aranjează lecţiile în seturi, pentru a le oferi oamenilor 
atunci când sosesc, sau plasează-le pe scaune. 

• în serile următoare, plasează pe scaune doar lecţia serii următoare. 
după aceea, este bine să ai la îndemână întotdeauna pentru noii 
participanţi lecţiile trecute şi câteva Biblii. desemnează pe cineva 
care să aibă grijă de noii înscrişi. 

• Invită ajutoarele desemnate de la biserica ta, ca să-ţi ofere sprijinul 
necesar pentru numărul de musafiri aşteptaţi. Pentru prima seară, 
ar trebui să desemnezi câte două ajutoare pentru fiecare 10–15 
oaspeţi. întâlneşte-te cu ajutoarele tale cu ceva timp înainte şi 
ajută-i să-şi înţeleagă rolul. Pe lângă instrucţiunile verbale, oferă-le 
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şi unele scrise, o fişă a postului. adu-le aminte că principalul motiv 
pentru care sunt acolo este acela de a se împrieteni cu vizitatorii. 

• desemnează unul dintre ajutoare să pregătească ecusoane cu 
numele participanţilor şi să le ofere atunci când ei sosesc. acestea 
trebuie colectate în fiecare seară la plecare şi oferite în seara 
următoare. 

• după fiecare întâlnire, colectează foile de evaluare. Prezenţa, 
punctajul la întrebări şi răspunsurile trebuie consemnate cu atenţie. 

• Păstrează registre precise şi la zi. după fiecare vizită, consemnează 
informaţiile importante pe pagina participantului.

• după ce au trecut câteva seri, poţi amplasa şi o masă cu cărţi cu 
vânzare, iar un alt ajutor care să se ocupe de ea. dacă promovezi pe 
rând câte o carte, aşezând-o în faţă, cele mai multe persoane o vor 
cumpăra. atenţie! Nu vindeţi cărţile în ziua de Sabat!

• în primele seri, încurajează participanţii să-şi aducă prietenii. Spu-
ne-le că înscrierile se mai pot face încă în primele zile. 

• adu-ţi aminte că oamenii trebuie să studieze lecţiile înainte de 
întâlnire, astfel încât să poţi face doar un rezumat al studiului în 
timpul serii respective. 

• dacă ai planificat să urmeze o serie evanghelistică, şi nu intenţionezi 
să parcurgi toate lecţiile în cadrul seminarului, menţionează clar 
acest lucru, atât la început, cât şi pe parcursul ocaziilor următoare; 
spune-le că seminarul acesta este doar un preludiu pentru o 
prezentare mai detaliată care va urma. 

• Vizitele sunt cheia succesului. Pe măsură ce legăturile de prietenie 
se dezvoltă şi oamenii au ocazia să-şi deschidă inima, vei putea să 
împărtăşeşti Evanghelia cu tot mai multă eficienţă. (Pentru mai 
multe detalii despre vizite, vezi capitolul 12 – „Vizitele şi luarea 
deciziilor”.)
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RezuMat CaPItolul 8

Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde la 
întrebări în spaţiile oferite.

1. „Fiecare ______________ ar trebui să fie o şcoală de pregătire 
a lucrătorilor creştini. membrii ei ar trebui să fie învăţaţi cum să facă 
_______________________, cum să conducă şi să predea la şcoala de Sabat, 
cum să-i ajute cel mai bine pe cei săraci şi să îngrijească ________________, 
cum să lucreze pentru cei neconvertiţi. ar trebui să existe şcoli sanitare, 
şcoli de gastronomie şi ____________ în diverse domenii ale lucrării de 
ajutorare creştină. N-ar trebui doar să se predea, ci să se lucreze efectiv 
sub ___________________ unor instructori experimentaţi. învăţătorii să 
deschidă calea, lucrând în mijlocul poporului, iar ceilalţi, alăturându-li-se, 
vor învăţa din exemplul dat de aceştia. _______________ este mai valoros 
decât multe precepte.”

Divina vindecare, p. 132

2. Evanghelizarea prin intermediul seminarelor este mai formală decât 
cea sub forma grupelor mici de studiu biblic sau cea unu la unu, însă nu la 
fel de formală ca întâlnirile de evanghelizare la scală mare. Stilul seminaristic 
invită la mai mult dialog şi participare decât se obişnuieşte în cadrul unei 
campanii de evanghelizare. Cea mai mare parte a pregătirii este similară 
cu cea pentru o întâlnire evanghelistică mare. diferenţa este aceea că 
prezentatorul va fi un lector sau un profesor, faţă de un predicator sau un 
evanghelist.

3. Chei pentru succes. Sunt patru chei esenţiale pentru succesul oricărui 
efort evanghelistic, dar sunt în mod special importante pentru susţinerea 
seminarelor. 

• __________________, care se roagă pentru succesul fiecărei 
întâlniri, chiar şi în timpul desfăşurării acestora.

• ___________________. oamenii au nevoie să te audă spunând 
mereu că Biblia este interpretată „prin ce spune Biblia”, că laşi Biblia 
să se explice singură.

• __________________________. Vorbeşte despre Isus. Spune-le 
oamenilor că îl iubeşti pe Isus, că ai o relaţie personală cu El.
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• _____________________________________________________. 
ajută-i să înţeleagă că eşti mai preocupată de pregătirea lor pentru 
ziua revenirii lui Isus decât de ordinea exactă a evenimentelor.

4. Formează o echipă. Nu este înţelept să încerci să susţii un seminar 
evanghelistic de una singură. şi alţii au nevoie de experienţă şi binecuvântare. 
Nu toţi au aceleaşi daruri spirituale. Pentru un program de succes este nevoie 
de talente şi de personalităţi diferite.

5. Sfaturi pentru membrii echipei

• ajută membrii echipei să înţeleagă că indiferent că li se cere să ajute 
cu înscrierile, cu pregătirea seminarelor sau cu muzica specială, 
acestea sunt doar scopuri secundare. Prioritatea este construirea 
unor relaţii cu vizitatorii.

• Pe măsură ce ajungi să cunoşti participanţii, aşază-te alături de ei în 
timpul seminarelor, află-le numele, sună-i când nu participă într-o 
seară, nu ca să îi mustri pentru lipsa lor, ci ca să-ţi arăţi interesul faţă 
de ei, să arăţi că îţi pasă.

• atunci când discuţi cu vizitatorii, nu împărtăşi subiectele viitoare.

• Fii înţelegătoare cu oaspeţii atunci când au probleme în acceptarea 
unui adevăr nou. 

• mai presus de toate, tu eşti acolo ca să le fii prietenă. dacă se 
întâmplă ca instructorul să fie nevoit să plece în mod neaşteptat, 
vizitatorii vor simţi că au prieteni în compania cărora se simt bine.

• atunci când vizitatorii vin pentru prima dată într-o zi de Sabat, 
invită-i acasă pentru prânz, dacă este posibil. oferă-le ocazia să 
observe cu câtă bucurie serbezi această zi specială. 

6. Foaia de instrucţiuni a liderului de seminar. Enumeră cel puţin 
zece instrucţiuni importante în planificarea şi susţinerea unui seminar de 
evanghelizare. 

1.    __________________________________________________
2.   __________________________________________________
3.    __________________________________________________
4.   __________________________________________________
5.   __________________________________________________
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6.    __________________________________________________
7.   __________________________________________________
8.   __________________________________________________
9.   __________________________________________________
10.  __________________________________________________

7. aplicaţie. Care este cel mai important concept pe care l-ai învăţat 
din acest capitol? Cum te va ajuta în activitatea de lider? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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CaPIToLuL 9

Evanghelizări publice I –  
planificare şi pregătire

„Din modul de lucru al lui Hristos, putem învăţa multe 
lecţii valoroase. El nu a folosit doar o singură metodă. Hristos a 
căutat să le atragă mulţimilor atenţia în diferite moduri şi, după 
ce a reușit, le-a proclamat adevărurile Evangheliei. Lucrarea Sa 
de căpătâi a fost slujirea celor săraci, a celor în nevoie şi a celor 
neştiutori. Cu simplitate, le dăruia binecuvântările pe care le 
puteau primi şi, astfel, le satisfăcea foamea după adevăr, după 
pâinea vieţii. ”

Review and Herald, 24 decembrie 1914

Cu siguranţă, unele dintre voi gândiţi astfel: „da, mă pot implica în 
evanghelizare prin susţinerea de studii biblice, conducând o grupă mică sau 
o serie de seminare. însă acum sugerezi că m-aş putea implica în susţinerea 
unor întâlniri publice de evanghelizare? Poate chiar ca vorbitor? Eu? o 
femeie?”

de ce nu? Sunt încă atât de multe persoane care nu au aflat despre 
mântuire şi despre venirea apropiată a lui hristos. în general, se aşteaptă 
ca bărbaţii să fie evanghelişti. dar gândeşte-te la lucrarea enormă care 
este de făcut pentru ca milioane de oameni să fie câştigaţi pentru hristos. 
oare femeile şi tinerii nu ar trebui să-şi folosească talentele pentru această 
misiune urgentă? şi gândeşte-te, de asemenea, la mulţimea de femei la 
care bărbaţii nu pot ajunge, femei care nu vor sau nu au voie să asculte 
predicarea unui bărbat; sau acele persoane ale căror inimii ar fi atinse de 
stilul unei femei. Gândeşte-te la creşterea numărului de persoane de toate 
vârstele şi genurile care proclamă Evanghelia. Să ne întrebăm pe noi înşine, 
ce anume ne poate împiedica în drumul nostru, dacă domnul ne cheamă să 
răspândim Evanghelia?
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din istoria timpurie a bisericii noastre vom analiza doar două exemple 
de femei implicate în evanghelizare. Fondatorul departamentului misiunea 
Femeii a Bisericii adventiste de ziua a şaptea, Sarepta myrenda Irish henry, 
a fost o evanghelistă de talie naţională în cadrul uniunii pentru Temperanţă 
a Femeilor Creştine şi a continuat să se implice în evanghelizare după ce 
s-a alăturat Bisericii adventiste. Sute de oameni L-au acceptat pe hristos 
după ce au ascultat-o predicând. Ellen White, la vârsta de 82 de ani, a făcut 
un turneu al unor oraşe estice din Statelor unite ale americii şi a susţinut 
întâlniri de evanghelizare cu rezultate bune. ar putea fi menţionate şi alte 
femei care s-au implicat în campanii de evanghelizare.

Participarea femeilor în evanghelizare, lucrarea minunată de răspân-
dire a Evangheliei, nu trebuie oprită la generaţia noastră. Chiar acum, multe 
femei din biserica mondială sunt implicate în proclamarea publică a mesaju-
lui Evangheliei. 

Evanghelizările publice sunt o parte importantă a misiunii noastre ca 
biserică. mulţi au auzit pentru prima dată mesajul prin intermediul întâlnirilor 
publice. Este o modalitate excelentă de a ajunge la un mare număr de 
oameni în acelaşi timp. Prin evanghelizare publică se poate proclama vestea 
cea bună pentru mii de oameni într-o sală mare sau doar numai câtorva 
persoane într-o biserică mică. 

„Pe toate căile vieţii se află suflete de mântuit. Cei orbi 
bâjbâie în întuneric. Oferiţi-le lumina, iar Dumnezeu vă va 
binecuvânta în calitate de lucrători ai Săi.”

Evanghelizare, p. 553

Cui ne adresăm?

Prin călăuzire divină, înţelegem nevoia de a ajunge la masele de oameni 
din jurul nostru. 

Trebuie să-i avem în vedere pe toţi, de aceea folosim diferite abordări 
pentru a ne adresa diverselor grupuri, generaţii şi clase de oameni. 

Cine poate fi câştigat prin evanghelizările publice?

abordarea diferă în funcţie de audienţă. Evanghelizarea prin seminare 
este potrivită pentru cei ce preferă stilul de lectură, de predare, în defavoarea 
unui stil de predicare. Grupurile mici sunt potrivite pentru cei interesaţi de 
relaţionare şi părtăşie. mulţi dintre cei care nu au avut contact cu biserica 
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poate că nu vor fi interesaţi iniţial de un program de evanghelizare publică. 
Trebuie să găsim alte modalităţi de abordare care să-i pregătească pe aceştia 
pentru întâlnirile publice. însă oamenii care au deja un interes pentru 
aspectele spirituale pot fi câştigaţi prin intermediul evanghelizărilor publice. 

o cheie importantă pentru eficienţa unei evanghelizări este definirea 
grupului la care încerci să ajungi prin întâlnirile publice. aceasta te va ajuta 
la planificarea numeroaselor aspecte ale evenimentului, atât înainte, cât şi 
după desfăşurarea lui.

„Invitaţia Evangheliei trebuie să fie adresată celor bogaţi 
și celor săraci, celor din înalta societate și celor din clasele umile, 
iar noi trebuie să concepem planuri pentru a duce adevărul în 
locuri noi și la oamenii din toate clasele sociale.”

Evanghelizare, p. 552

evanghelistul

Prezentatoarea: una dintre cele mai importante decizii în planificarea 
unei serii de întâlniri publice este alegerea vorbitorului principal. 

această femeie trebuie:

• Să fie complet predată lui dumnezeu şi să îl păstreze pe hristos în 
centrul prezentărilor ei. 

• Să fie cu adevărat dedicată şi loială bisericii, misiunii şi doctrinei 
acesteia, având dorinţa de a lucra în armonie cu restul bisericii. 

• Să fie pasionată de salvarea celor pierduţi. 
• Să aibă abilitatea de a-i conduce pe alţii la hristos. 
• Să le poată vorbi în mod eficient mulţimilor, dar şi grupurilor mici. 
• Să aibă abilitatea de a relaţiona cu oamenii în mod plăcut
• Să ştie cum să lucreze prin delegarea responsabilităţilor. 
• Să fie smerită, să urmeze călăuzirea lui dumnezeu şi să asculte 

sfaturile celor care îi pot fi mentori. 
• Să aibă şi alte daruri care vor face mai eficientă lucrarea ei, precum: 

flexibilitate, calităţi de lider, administrare, duioşie şi ospitalitate. 

echipa

deoarece aceste daruri nu pot fi deţinute de o singură persoană, 
prezentatoarea va avea nevoie de o echipă formată din persoane care o vor 
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completa cu darurile lor. Lucrători cu diferite talente să conlucreze pentru a 
face din campania de evanghelizare publică un succes. unele dintre aceste 
talente pot include:

• abilităţi de relaţionare, pentru a construi relaţii de prietenie cu par-
ticipanţii, atât în timpul prezentărilor, cât şi după încheierea acesto-
ra. 

• dispoziţia de a vizita oamenii şi a studia Biblia împreună cu ei; mem-
brii instruiţi pentru lucrarea de vizitare, studii biblice şi conducerea 
la decizii. 

• abilitatea de prezentare a cărţilor şi a materialelor video expuse la 
standurile special amplasate. 

• Inimi calde şi prietenoase care să-i întâmpine pe oameni în fiecare 
seară. 

• Energie şi dorinţa de a face ca totul să strălucească de curăţenie. 
• ajutor pentru parcarea maşinilor, în mod special când sunt mulţi 

oameni sau spaţiul de parcare este limitat. de asemenea, poate fi 
nevoie de informaţii despre transportul public. 

• abilităţi tehnice pentru folosirea materialelor vizuale, sistemul de 
sonorizare şi iluminat. 

• Talente artistice pentru conceperea şi amplasarea posterelor
• Plasatori pentru împărţirea diverselor materiale, amplasarea scau-

nelor, deschiderea şi închiderea ferestrelor, administrarea sisteme-
lor de încălzire sau răcire, etc. 

• Persoane dedicate ca parteneri de rugăciune. aici pot fi incluşi şi cei 
care nu pot fi prezenţi la întâlniri. 

Conlucrarea cu pastorul 

dacă planifici să susţii întâlnirile într-o biserică, cea din care faci parte 
sau alta, dezvoltă o relaţie bună cu pastorul. acesta trebuie implicat din start 
în planificarea şi organizarea întâlnirilor, pentru a lucra cu succes. Pastorul este 
persoana-cheie şi în ceea ce urmează după întâlniri. dacă pastorul nu este 
interesat să continue programul după încheierea întâlnirilor evanghelistice, 
sau să instruiască membrii pentru un astfel de program, multe persoane 
preţioase se vor pierde. discută cu pastorul şi stabiliţi împreună cum va fi 
el implicat în această campanie. Toate deciziile legate de planificare trebuie 
alcătuite în formă scrisă. Pe parcurs, trimiteţi-vă note informative reciproc, 
legate de ceea ce aţi hotărât. 

Manual MF.indd   86 07.10.2013   09:17:19



| 87 MISIUNEA FEMEII

în mod special vei avea nevoie de ajutorul pastorului pentru a intra 
în legătură cu oamenii-cheie de care vei avea nevoie pentru organizarea 
diverselor departamente, cu roluri importante pe parcursul întâlnirilor. de 
asemenea, pastorul trebuie să aibă un rol vizibil în cursul întâlnirilor, astfel 
încât vizitatorii să-l cunoască şi să poată sta de vorbă cu el. 

Data şi ora

alegerea unei perioade potrivite pentru susţinerea campaniei evan-
ghelistice va influenţa succesul acesteia. Când iei această decizie, ţine cont 
de următoarele:

• Sărbătorile care urmează. acestea diferă în funcţie de zonă.
• ocupaţia majorităţii oamenilor din comunitate; pot fi variaţii în 

funcţie de sezon.
• Evenimente majore, precum unele întâlniri sportive, sărbători  

naţionale sau evenimente civice. 
• Condiţiile meteo. Ploaia, zăpada, căldura extremă vor influenţa nu-

mărul participanţilor. 

deşi nu există o dată perfectă, ţine cont de toţi factorii pentru a lua o 
decizie bună. 

momentul zilei: Să nu consideraţi că întâlnirile evanghelistice pot fi 
susţinute în orice moment al zilei. Foloseşte ocazia de a le vorbi oamenilor 
despre hristos atunci când aceştia sunt gata să-L asculte. şi nu-i uita pe cei 
ce lucrează la ore ciudate. uneori poţi planifica întâlniri special pentru ei. au 
fost susţinute seminare evanghelistice în unele oraşe chiar şi la ora prânzului 
şi au avut un rezultat bun. 

alegerea locaţiei

aşa cum te gândeşti la auditoriul-ţintă atunci când planifici momentul 
de desfăşurare al întâlnirilor, la fel trebuie să procedezi atunci când alegi 
o locaţie, o sală de conferinţe. Ține cont de costuri, de confortul oferit şi 
încearcă să intuieşti preferinţele auditoriului-ţintă.

Este avantajos să alegi o biserică adventistă, în zone unde nu există 
prejudecăţi majore împotriva adventiştilor de ziua a şaptea, deoarece 
oamenii se vor familiariza cu biserica. 

Este mai bine să susţii întâlnirile într-o biserică locală, ţintind zona re-
spectivă, decât să susţii o campanie pentru tot oraşul, într-o locaţie centrală. 
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uneori, atunci când mai multe biserici decid să susţină o campanie în oraş, 
există riscul ca nimeni să nu-şi asume responsabilitatea de a susţine în tota-
litate proiectul. 

Sălile publice sunt folositoare ca locaţii neutre atunci când încerci să 
ajungi la oameni care au prejudecăţi faţă de adventişti; de asemenea, sunt 
utile atunci când nu există o biserică în apropiere sau se încearcă înfiinţarea 
unei noi comunităţi. 

un alt factor este accesibilitatea; este sala accesibilă şi pentru persoa-
nele cu handicap? Cei care folosesc cârje sau scaune cu rotile pot ajunge cu 
uşurinţă la întâlniri?* 

Poţi alege diverse locaţii, ca de exemplu: 

- săli festive din şcoli sau săli de clasă;
- săli de concert sau evenimente; teatre; centre civice;
- săli festive ale hotelurilor sau săli de conferinţe;
- corturi special amenajate pentru conferinţe;
- alte biserici.

dacă ai la dispoziţie o sală mare, dar un public restrâns, cum poţi face 
ca sala să pară plină? aranjează scaunele în mod lejer, mută scena mai spre 
centru şi lasă culoare largi. amplasează o zonă de recepţie în spatele sălii, cu 
mese pentru cărţi şi Biblii. 

decorul: de multe ori este dificil să faci ca o sală publică să fie mai 
atractivă decât o biserică. Este important ca sala să fie curată şi aranjată, 
cu flori şi decoraţiuni, eventual cortină. de asemenea, temperatura să fie 
confortabilă. 

Iluminarea: Indiferent de locaţie, lumina este importantă; desemnează 
pe cineva să se ocupe de sistemul de iluminare. asigură-te că scena va fi 
din belşug luminată şi concentrează lumina spre vorbitor; sala să aibă 
lumină corespunzătoare, în mod special dacă plănuieşti să rogi audienţa să 
citească din Biblie. dacă ai un spaţiu pentru parcare, şi acesta să fie luminat 
corespunzător. 

dacă foloseşti computerul şi videoproiectorul pentru prezentare, 
proiecţia pe ecran îţi poate crea anumite dificultăţi. Poţi păstra luminile 
aprinse în sală dacă foloseşti un videoproiector cu putere mai mare de 600 
de lumeni. Vei avea nevoie de unul cu putere de peste 1 000 de lumeni, dacă 

* Field Evangelism Syllabus. Russell Burrill, p. 79.

Manual MF.indd   88 07.10.2013   09:17:19



| 89 MISIUNEA FEMEII

programul se filmează şi unele zone sunt iluminate suplimentar în anumite 
momente. astfel le vei oferi suficientă lumină oamenilor, pentru ca aceştia 
să poată citi din Biblie şi să urmărească proiecţia în acelaşi timp. 

Sunetul este de o importanţă maximă. asigură-te că este suficient 
de puternic pentru ca şi oamenii cu probleme de auz să înţeleagă mesajul. 
Verifică sistemul de sonorizare cu câteva zile înainte. asigură-te că intensitatea 
sunetului este aceeaşi în toată sala. Sunetul va fi diferit atunci când sala 
este plină de oameni. Exersează cu membrii echipei, astfel încât aceştia să 
folosească microfonul în mod corespunzător. Persoanele responsabile cu 
sunetul trebuie informate în legătură cu programul fiecărei seri, în special 
despre grupurile care vor cânta sau intervenţiile altor persoane. 

Buget şi finanţe

Este important să înţelegi cum se planifică un buget şi cum se 
administrează finanţele pentru o campanie evanghelistică. un program 
de succes va presupune nişte costuri, fie ele mici sau mari; este vital să 
stabileşti un buget şi să te încadrezi în el. alcătuieşte o evidenţă clară pentru 
programul de evanghelizare, notează cu acurateţe cheltuielile, achită toate 
facturile la timp şi păstrează toate documentele (facturi, chitanţe). Pentru 
informaţii detaliate şi sfaturi, vezi apendicele K, „îndrumar contabil”. Vei găsi 
un formular mostră pentru alcătuirea unui buget în apendicele L.

Întâmpinarea invitaţilor

oaspeţii tăi îşi vor forma o părere despre tine şi biserica ta înainte ca 
vorbitorul să rostească primul cuvânt. dacă nu este totul bine planificat, 
unii vor refuza să mai participe, chiar dacă au fost de acord cu tot ce s-a 
spus. Psihologii spun că cei mai mulţi dintre noi ne formăm o opinie despre 
cineva în primele patru minute. oaspeţii evanghelizării noastre vor face la 
fel. de aceea, trebuie să avem la fel de multă grijă pentru organizarea şi 
instruirea celor care îi întâmpină şi se ocupă de vizitatori, precum avem grijă 
de planificarea programului în sine. 

Plasatorii şi cei care formează echipa de protocol pot fi instruiţi 
într-o singură şedinţă înainte de începerea întâlnirilor. Vor avea nevoie de 
instrucţiuni orale şi scrise cu privire la misiunea lor. dacă vrei să-i ajuţi să-şi 
îmbunătăţească abilităţile şi înţelegerea rolului lor, există materiale pe care 
le poţi folosi în acest sens.
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Este foarte important ca toţi cei care au misiunea de a-i întâmpina 
pe oaspeţi să fie prezenţi cu suficient timp înaintea primilor sosiţi. Plasează 
o persoană lângă uşa principală (dacă vremea este favorabilă) pentru a-i 
întâmpina pe oameni şi a le deschide uşa. dacă plouă, plasează persoane cu 
umbrele afară, care să le ofere oamenilor când ies din maşini. de asemenea, 
ei pot oferi pliante cu programul serii. (Vezi secţiunea din capitolul acesta la 
„Structura programului”.)

de asemenea, ai nevoie de persoane chiar la intrarea în sală. Rolul lor 
principal este să fie prietenoase, cu un zâmbet cald. Pot să ofere pliante cu 
subiectul serii, să-i îndrume pe oaspeţi spre locurile potrivite, spre garderobă, 
toalete sau întâlnirile pentru copii. 

La sfârşitul întâlnirilor, vei avea nevoie de plasatori care să stea la uşi, 
având coşuri pentru adunarea foilor de evaluare, a fişelor de reacţie. Ei pot să 
ofere pliante cu subiectul serii următoare şi rezumate din serile precedente.

înscrierea: înregistrarea vizitatorilor ne ajută să cunoaştem numele lor 
şi să avem informaţii despre ocaziile în care au participat fiecare dintre ei. 
Este nevoie de 3-5 persoane care să ofere fişe de înscriere în primele trei 
seri. mai târziu, 2 persoane pe seară vor fi suficiente pentru a nota prezenţa. 
după prima săptămână, fişele de înscriere pot fi oferite celor nou-veniţi 
direct în sală, identificându-i prin ridicare de mână în timpul anunţurilor. 

Este important ca cei care se ocupă de înscrieri să păstreze o atitudine 
prietenoasă şi o atmosferă caldă chiar şi când sunt grăbiţi. şi ei pot să ofere 
pliante cu subiectul serii, rezumate, carduri de prezenţă şi orice alte materiale 
care se distribuie în timpul unor întâlniri evanghelistice. aceste materiale 
pot fi capsate împreună. 

Standul de cărţi. dacă oferiţi literatură gratuită sau spre vânzare, este 
nevoie de o masă cu cărţi. Standul cu vânzare de carte poate fi disponibil 
în fiecare seară, în afară de orele de Sabat, când masa trebuie acoperită. o 
persoană va opera cu uşurinţă acest stand. Este bine să alegi cărţi care au un 
preţ rezonabil şi tratează subiectele discutate, precum şi câteva dintre cărţile 
mai familiare ale Spiritului Profetic. 

Plasatorii: Plasatorii au un rol important în echipa de evanghelizare. Pe 
măsură ce sala se umple, ei trebuie să ajute persoanele să identifice locurile 
libere şi să aducă scaune în plus dacă este nevoie. dacă sunt plasate Biblii pe 
scaune înainte de începerea programului, plasatorii trebuie să le ofere Biblii 
şi celor care vor ocupa scaunele suplimentare. 

dacă ai un poster care afişează titlul fiecărei seri, plasatorii trebuie să 
posteze la timp titlul serii următoare, înainte de încheierea programului. 
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desemnează pe cineva care să numere persoanele prezente. Ia în 
calcul pe toată lumea, pe copii, adulţi şi pe cei care ajută la buna desfăşurare 
a programului. Păstrează o evidenţă separată pentru copii şi adulţi. 

după întâlniri, toate foile de reacţie cu răspunsurile la întrebările care 
au fost puse, precum şi fişele de înregistrare trebuie oferite pastorului sau 
prezentatoarei. asigură-te că plasatorii ordonează sala, au grijă ca totul să fie 
pregătit pentru următoarea întâlnire. 

Planificarea muzicii

Comitetul pentru muzică aranjează momentele muzicale. Roagă-te 
cu privire la selecţia muzicală. încurajează-i pe artiştii principali să exerseze 
înaintea fiecărei seri. 

muzica specială, bine aleasă, poate atinge sufletele într-o manieră 
aparte. Nu doar melodiile trebuie alese cu grijă, ci şi cuvintele trebuie cântate 
în mod clar, cu toată inima şi cu dragoste. muzicienii trebuie să scoată în 
evidenţă mesajul muzicii, nu să-şi etaleze talentul muzical. 

Comitetul poate invita, de asemenea, grupuri corale sau instrumentale 
pentru a prezenta un scurt concert, în anumite seri. încurajează-i pe cei care 
oferă muzica specială să participe la întregul program în seara respectivă. 

Recrutează cel mai bun acompaniator la pian sau la alt instrument. 
acesta influenţează mult calitatea muzicii prezentate. dacă este posibil, să 
fie aceeaşi persoană în fiecare seară, pentru a asigura continuitatea. 

Structura programului

în continuare, ai o sugestie cu privire la structura programului. aceasta 
se potriveşte în general într-un oraş mare, aglomerat, unde oamenii apreciază 
un program scurt şi dinamic. Când planifici programul, trebuie să ţii cont de 
aşteptările oamenilor şi de diferenţele culturale. Este foarte important să fie 
bine structurat. Fiecare participant trebuie să fie informat, să primească un 
program tipărit şi să respecte programul.

• momente muzicale. Prezentate în ritm alert, pline de viaţă, pentru 
a deschide inimile.

• Rugăciune
• Cuvânt de bun venit, pe scurt
• mărturie. un interviu scurt, de cinci minute, poate fi o adevărată 

binecuvântare. Intervievează pe cineva care a avut probleme în 
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acceptarea unui subiect tratat în serile trecute, sau într-un alt do-
meniu relevant, şi încurajează persoana să împărtăşească modul în 
care a primit biruinţa şi pacea în Isus hristos. Posibile subiecte:

• Cum îl percepi pe Isus?
• La ce convingeri ai ajuns în legătură cu Sabatul? 
  (după ce a fost prezentată doctrina Sabatului.)
• Ce crezi despre Biserica adventistă? 
  (după ce s-a făcut apel pentru luarea deciziilor.)
• Cum ai fost binecuvântat/ă în urma oferirii zecimii?
• Ce înseamnă Cuvântul lui dumnezeu pentru tine?
• anunţuri. Timpul alocat anunţurilor să fie cât mai scurt. Celor mai 

multe persoane nu le plac întâlnirile cu introduceri prelungite. 
avansează rapid către prezentarea mesajului. Chiar dacă scurtezi 
anunţurile, subliniază în mod entuziast subiectul întâlnirilor urmă-
toare şi activităţile relevante. Eventual, oferă-le participanţilor un 
pliant cu anunţuri săptămânale. 

• Strângerea mâinilor. în funcţie de audienţă şi cultură, este frumos 
să îi inviţi pe toţi să dea mâna cu persoanele de lângă ei. Vizitatorii 
vor începe să se simtă parte integrantă a bisericii. 

• muzica specială. Subiectul muzicii speciale, interpretată de un solist 
sau de un grup, să fie în acord cu subiectul predicii. 

• mesajul. mesajul prezentat include întotdeauna un apel şi, în 
general, o rugăciune rostită de către evanghelist, înainte sau după 
apel. 

• Fondul muzical pentru apel trebuie să fie în ton cu apelul în sine. 
• Cuvânt de încheiere. aminteşte subiectul următoarei întâlniri şi o 

urare specială. 
• Clasa de pregătire pentru botez (sau ocazia pentru „mai multe 

informaţii”). începe astfel de întâlniri speciale după ce au fost făcute 
apeluri în acest sens. Sa fie o sesiune scurtă de recapitulare imediat 
după ce se termină programul fiecărei seri, condusă de către 
pastor; să nu dureze mai mult de cincisprezece minute, deoarece 
este important ca oaspeţii să nu fie reţinuţi prea mult timp. 
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alte opţiuni

dacă ai nevoie de mai multe mijloace pentru a atrage o audienţă sau 
lucrezi cu oameni care au nevoie de o educaţie de bază despre sănătate sau 
familie, pot fi adăugate la program astfel de elemente:

• o „pastilă” de sănătate sau o demonstraţie. Invită un vorbitor 
calificat. asigură-te că informaţiile prezentate sunt recente, clare şi 
de o natură pozitivă. 

• o discuţie despre viaţa de familie. Invită pe cineva care este în 
temă cu aspectele profunde ale vieţii de familie şi care şi-a clădit cu 
succes propria familie. această persoană să prezinte câteva dintre 
problemele cu care s-a confruntat şi modul în care dumnezeu a 
intervenit pentru rezolvarea lor.

• mărturie. Poţi include un timp de mărturie mai lung, invitând 
persoane diferite pentru a-şi împărtăşi experienţa în fiecare seară. 
adu-le aminte vorbitorilor că se adresează unor oameni seculari 
care nu sunt familiarizaţi cu Biserica adventistă, cu vocabularul 
specific sau cu obiceiurile acesteia. 

• Expoziţii de sănătate. acestea pot fi desfăşurate în timpul zilei, 
oferind posibilitatea unor consultaţii medicale chiar înainte de 
programul de seară. 

• Consiliere. dacă persoana care conferenţiază are şi experienţă de 
consiliere, atunci poate să stea de vorbă cu oamenii şi să îi consilieze 
pe cei ce participă la întâlniri. mulţi pot decide să îl urmeze pe 
hristos în timp ce se lucrează la vindecarea rănilor din familiile lor. 

Pe măsură ce planifici programul pentru întâlnirile evanghelistice, 
roagă-te adesea ca să ştii cum poţi ajunge mai bine la inimile celor din grupul 
tău ţintă. de asemenea, gândeşte-te la resursele disponibile. La ce se pricep 
cel mai bine cei din echipa şi biserica ta? Lucraţi în armonie şi planificaţi 
totul cu atenţie, pentru ca dumnezeu să binecuvânteze fiecare parte a 
programului, pe fiecare membru al echipei şi pe fiecare vizitator. 
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RezuMat CaPItolul 9 
Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde la 

întrebări în spaţiile oferite. 

1. „din modul de lucru al lui hristos, putem învăţa multe lecţii valoroase. 
El nu a folosit doar o singură metodă. hristos a căutat _________________
_______________________, şi după ce a reuşit, le-a proclamat adevărurile 
Evangheliei. Lucrarea Sa de căpătâi a fost slujirea _______________, a 
________________ şi ___________________. Cu __________________, le 
dăruia binecuvântările pe care le puteau primi şi, astfel, le satisfăcea foamea 
după adevăr, după pâinea vieţii. ”

 Review and Herald, 24 decembrie 1914

2. descrie pe scurt cum au fost implicate în evanghelizare cele două 
femei din istoria timpurie a bisericii noastre. 

• Sarepta henry______________________________
• Ellen White________________________________

Să ne aducem aminte că participarea femeilor în evanghelizare, 
lucrarea minunată de răspândire a Evangheliei, nu trebuie oprită în generaţia 
noastră. Chiar acum, multe femei din biserica mondială sunt implicate în 
proclamarea publică a mesajului Evangheliei. 

3. Cui ne adresăm?
Trebuie să-i avem în vedere pe toţi, de aceea folosim diferite abordări 

pentru a ne adresa diverselor grupuri, generaţii şi clase de oameni. „Invitaţia 
Evangheliei trebuie să le fie adresată celor bogaţi şi celor săraci, celor din 
înalta societate şi celor din clasele umile, iar noi trebuie să concepem planuri 
pentru a duce adevărul în locuri noi şi la oamenii din toate clasele sociale.” 
Evanghelizare, p. 552

4. Evanghelistul. Echipa de evanghelizare include un vorbitor principal 
şi o echipă mare de ajutoare ce au o varietate de talente. 

a. Prezentatoarea. Vorbitoarea principală trebuie să aibă următoarele 
caracteristici:
• Să fie complet predată lui dumnezeu şi să îl păstreze pe hristos 

în centrul prezentărilor ei. 
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• Să fie cu adevărat dedicată şi loială bisericii, misiunii şi doctrinei 
acesteia, având dorinţa de a lucra în armonie cu restul bisericii. 

• Să fie pasionată de salvarea celor pierduţi. 
• Să aibă abilitatea de a-i conduce pe alţii la hristos. 
• Să poată vorbi în mod eficient mulţimilor, dar şi grupurilor mici. 

B. Echipa. deoarece aceste daruri nu pot fi deţinute de o singură 
persoană, prezentatoarea va avea nevoie de o echipă de persoane 
ce o vor completa cu darurile lor. Lucrători cu diferite talente să 
conlucreze pentru a face din campania de evanghelizare publică un 
succes. unele dintre aceste talente pot include:
• abilităţi de relaţionare pentru a construi relaţii de prietenie cu 

participanţii, atât în timpul prezentărilor, cât şi după încheierea 
acestora. 

• dispoziţia de a vizita oamenii şi a studia Biblia împreună cu ei; 
membrii instruiţi pentru lucrarea de vizitare, studii biblice şi 
conducerea la decizii. 

• abilitatea de prezentare a cărţilor şi a materialelor video expuse 
la standurile special amplasate. 

• Inimi calde şi prietenoase care să-i întâmpine pe oameni în 
fiecare seară. 

• Energie şi dorinţa de a face ca totul să strălucească de curăţenie. 
• ajutor pentru parcarea maşinilor, în mod special când sunt mulţi 

oameni sau spaţiul de parcare este limitat. de asemenea, poate 
fi nevoie de informaţii despre transportul public. 

• abilităţi tehnice pentru folosirea materialelor vizuale, sistemul 
de sonorizare şi iluminat. 

• Talente artistice pentru conceperea şi amplasarea posterelor
• Plasatori pentru împărţirea diverselor materiale, amplasarea 

scaunelor, deschiderea şi închiderea ferestrelor, administrarea 
sistemelor de încălzire sau răcire etc. 

• Persoane dedicate ca parteneri de rugăciune. aici pot fi incluşi şi 
cei care nu pot fi prezenţi la întâlniri. 

5. Conlucrarea cu pastorul. dacă planifici să susţii întâlnirile într-o 
biserică, cea din care faci parte sau alta, dezvoltă o relaţie bună cu pastorul. 
Pastorul trebuie implicat din start în planificarea şi organizarea întâlnirilor, 
pentru a lucra cu succes. Pastorul este persoana-cheie şi în ceea ce urmează 
după întâlniri. 
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6. alegerea datei şi a orei. alegerea unei perioade potrivite pentru 
susţinerea campaniei de evanghelizare va influenţa succesul acesteia. Când 
iei această decizie ţine cont de următoarele:

• Sărbătorile care urmează. acestea diferă în funcţie de zonă.
• ocupaţia majorităţii oamenilor din comunitate; pot fi variaţii în 

funcţie de sezon.
• Evenimente majore, precum unele întâlniri sportive, sărbători  

naţionale sau evenimente civice. 
• Condiţiile meteo. Ploaia, zăpada, căldura extremă vor influenţa nu-

mărul participanţilor. 

7. alegerea locaţiei. atunci când alegi o locaţie, ia în calcul publicul-
ţin tă. Ține cont de costuri, de confortul oferit şi încearcă să intuieşti  
pre  ferin ţele publicului-ţintă.

Enumeră cinci locaţii din zona ta care pot fi potrivite pentru întâlniri: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 
8. Buget şi finanţe. Este important să înţelegi cum se planifică un buget 

şi cum se administrează finanţele pentru o campanie de evanghelizare. Este 
vital să stabileşti un buget şi să te încadrezi în el. alcătuieşte o evidenţă clară 
pentru programul de evanghelizare, notează cu acurateţe cheltuielile, achită 
toate facturile la timp şi păstrează toate documentele. 

9. întâmpinarea oaspeţilor. Cei mai mulţi dintre noi ne formăm o opinie 
despre cineva destul de rapid. oaspeţii noştri la programul de evanghelizare 
vor face la fel. de aceea, trebuie să avem grijă când îi alegem şi instruim pe 
cei care îi întâmpină şi le urează bun venit vizitatorilor. 

Enumeră patru grupuri din echipă care pot avea nevoie de instruire 
pentru întâmpinarea eficientă a vizitatorilor. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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10. Planificarea muzicii. muzica specială, bine aleasă, poate atinge su-
fletele într-o manieră aparte. Nu doar melodiile trebuie alese cu grijă, ci şi 
cuvintele trebuie cântate în mod clar, cu toată inima şi cu dragoste. muzici-
enii trebuie să scoată în evidenţă mesajul muzicii, nu să-şi etaleze talentul 
muzical. 

11. Structura programului. Iată ordinea sugerată pentru programul 
unei seri:

• momente muzicale. Prezentate în ritm alert, pline de viaţă, pentru 
a deschide inimile.

• Rugăciune
• Cuvânt de bun venit
• mărturie. un interviu scurt, de cinci minute, poate fi o adevărată 

binecuvântare. 
• anunţuri. Păstrează o limită redusă a numărului anunţurilor. 
• Strângerea mâinilor. în funcţie de audienţă şi cultură, este frumos 

să îi inviţi pe toţi să dea mâna cu persoanele de lângă ei.
• muzica specială. Subiectul muzicii speciale, interpretată de un  

solist sau de un grup, să fie în acord cu subiectul predicii. 
• mesajul prezentat include întotdeauna un apel şi în general o  

rugăciune rostită de către evanghelist, înainte sau după apel. 
• Fondul muzical pentru apel – trebuie să fie în ton cu apelul în sine. 
• Cuvânt de încheiere. aminteşte subiectul următoarei întâlniri şi o 

urare specială. 
• Clasa de pregătire pentru botez. începe astfel întâlniri speciale după 

ce au fost făcute apeluri în acest sens. Sa fie o sesiune scurtă de 
recapitulare imediat după ce se termină programul fiecărei seri, 
condusă de către pastor.

 
12. alte opţiuni. dacă ai nevoie de mai multe mijloace pentru a atrage 

o audienţă sau lucrezi cu oameni care au nevoie de o educaţie de bază despre 
sănătate sau familie, pot fi adăugate la program astfel de elemente:

• o „pastilă” de sănătate sau o demonstraţie. Invită un vorbitor califi-
cat. asigură-te că informaţiile prezentate sunt recente, clare şi de o 
natură pozitivă. 

• o discuţie despre viaţa de familie. Invită pe cineva care este în 
temă cu aspectele profunde ale vieţii de familie şi care şi-a clădit cu 
succes propria familie. 
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• mărturie. Poţi include un timp de mărturie mai lung, invitând 
persoane diferite pentru a-şi împărtăşi experienţa în fiecare seară. 
adu-le aminte vorbitorilor că se adresează unor oameni seculari 
care nu sunt familiarizaţi cu Biserica adventistă, cu vocabularul 
specific sau cu obiceiurile acesteia. 

• Expoziţii de sănătate. acestea pot fi desfăşurate în timpul zilei, 
oferind posibilitatea unor consultaţii medicale chiar înainte de 
programul de seară. 

Pe măsură ce planifici programul pentru întâlnirile evanghelistice, 
roagă-te adesea ca să ştii cum poţi ajunge mai bine la inimile celor din grupul 
tău ţintă. de asemenea, gândeşte-te la resursele disponibile. La ce se pricep 
cel mai bine cei din echipa şi biserica ta? Lucraţi în armonie şi planificaţi 
totul cu atenţie, pentru ca dumnezeu să binecuvânteze fiecare parte a 
programului, pe fiecare membru al echipei şi pe fiecare vizitator. 
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CaPIToLuL 10

Evanghelizări publice II – 
instruire şi comitete

„Un singur lucrător care a fost instruit şi educat pentru 
misiune şi care este călăuzit de spiritul lui Hristos va realiza mai 
mult decât zece lucrători care sunt deficitari în cunoştinţe şi slabi 
în credinţă. Cel care lucrează în armonie cu sfatul lui Dumnezeu 
şi în unitate cu fraţii va fi mai eficient în a face binele decât 
vor fi zece care nu conștientizează necesitatea dependenţei lor  
de Dumnezeu şi a acţiunii în armonie cu planul general al 
misiunii.” 

Review and Herald, 29 mai 1888 

Instruirea lucrătorilor bisericii

aproape toţi cei implicaţi într-o campanie de evanghelizare pot 
beneficia de instruire, cei experimentaţi acţionând ca instructori pentru 
începători. Poţi instrui biserica în timpul şcolii de Sabat, cu ocazia adunărilor 
şi întâlnirilor de rugăciune sau oricând sunt prezenţi majoritatea membrilor. 
Nu le prezenta doar materiale video, ci lucrează pentru motivarea lor şi 
creează oportunităţi concrete pentru a implementa ceea ce au învăţat. 

momentele de rugăciune sunt importante pentru instruire şi pe 
parcursul întregului program. întâlniţi-vă o dată pe săptămână pentru 
rugăciune, cu toţi lucrătorii laici, inclusiv cu cei care vor dirija maşinile în 
parcare sau cei care au grijă de copii. oferă-le o listă cu numele persoanelor 
care sunt în proces de convertire, pentru ca ei să se roage în mod colectiv şi 
individual pentru aceştia. în fiecare săptămână, ţine-i la curent cu noutăţile, 
în urma vizitelor făcute. 
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Surprinzător, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poţi 
face pentru a îmbunătăţi lucrarea ta şi a fi eficientă în formarea altora este o 
atentă evaluare la sfârşitul oricărui gen de program misionar. Echipa trebuie 
să alcătuiască o listă cu obiective şi ţinte la începutul efortului evanghelistic, la 
începutul lucrării într-o grupă mică sau chiar a unui studiu biblic cu o singură 
persoană. Periodic, în timpul desfăşurării misiunii, evaluează progresul 
pentru a constata cât de departe ai ajuns în atingerea ţintelor şi obiectivelor. 
Este nevoie şi de o evaluare finală. 

Formularul de evaluare (vezi apendicele m) este detaliat; te va ajuta să 
afli cât de bine a mers programul, evident dacă toţi sunt oneşti când răspund 
întrebărilor din chestionar. unele întrebări pot să fie irelevante pentru un 
eveniment evanghelistic. adaptează chestionarul în funcţie de situaţie. 
ultimele trei întrebări pot fi folosite separat pentru a evalua aproape orice 
tip de situaţie. 

Verifică resursele adventiste locale pentru a găsi materiale care te 
ajută să susţii seminare de instruire a laicilor, pentru a da mărturie în zona 
lor, a face evanghelizare prin prietenie, pregătind terenul pentru o campanie 
evanghelistică. Vei găsi materiale disponibile şi la departamentul şcoala de 
Sabat/Lucrare Personală al Conferinţei.

organizarea comitetelor

Sunt două motive pentru care sunt necesare comitetele în vederea 
planificării şi coordonării unei serii de întâlniri evanghelistice. în primul 
rând, implică mai multe persoane. în al doilea rând, aceşti colaboratori vor 
simţi că fac parte din proiect şi vor fi mai motivaţi să participe şi să-şi invite 
prietenii şi vecinii. Ei nu doar că ajută la buna desfăşurare a întâlnirilor, dar 
învaţă, pentru ca într-o bună zi să poate conduce propriile întâlniri. după ce 
ai alcătuit o schiţă principală a proiectului tău, poţi desemna comitetele în 
funcţie de nevoile locale. Câteva comitete importante sunt acestea:

Comitetul principal
acest comitet este format din liderii tuturor celorlalte comitete. Ei 

coordonează activităţile pentru ca totul să se desfăşoare conform orarului 
stabilit înainte şi în timpul întâlnirilor. Ei trebuie să se întâlnească periodic 
şi fiecare lider să raporteze ce se întâmplă în zona sa de interes. dacă există 
probleme într-o zonă, acest comitet va asista respectivul subcomitet pentru 
soluţionarea problemei. de asemenea, va fi responsabil, dacă este necesar, 
cu înlocuirea unui lider de comitet. 
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Comitetul pentru rugăciune
acest comitet va lua iniţiativa pentru întâlniri şi activităţi de rugăciune 

în cadrul bisericii înainte, în timpul şi după programul de evanghelizare. 
(Vezi, de asemenea, secţiunea „Grupe de rugăciune şi excursii pregătitoare”, 
în capitolul 2.) această responsabilitate este cea mai de seamă pentru bunul 
mers al evanghelizării. Prin rugăciune se realizează mult mai mult decât prin 
orice altceva.

Găseşte modalităţi practice pentru intensificarea programului de 
rugăciune. 

Rolul comitetului pentru rugăciune include:

• Lansarea unui program – „Luptători în rugăciune”. în armata lui 
dumnezeu, luptătorii rugăciunii sunt „trupele de şoc”. deşi este 
adevărat că toţi creştinii se roagă, luptătorii rugăciunii au abilitaţi 
speciale. Ei au înţeles puterea rugăciunii şi îşi pun armura lui dum-
nezeu ca să se roage pentru toţi cei care nu-L cunosc pe Isus.*

• Să fie responsabil pentru organizarea unei întâlniri de zece minute 
cu luptătorii rugăciunii în fiecare Sabat, la sfârşitul serviciului divin, 
şi să stabilească o întâlnire de o oră cu aceştia, pentru rugăciune 
conversaţională, în fiecare lună. 

• Să organizeze şi să susţină un program de plimbări pentru rugă ciune 
înaintea programului de seară. (Vezi secţiunea despre plim bări 
pentru rugăciune sub titlul „Grupe de rugăciune şi excursii pregă-
titoare”, în acest manual.) 

• Să fie responsabil pentru anunţarea subiectelor de rugăciune şi să 
invite membrii bisericii la un serviciu divin de rugăciune şi consacrare 
înaintea începerii campaniei de evanghelizare. 

• Să aranjeze o cameră, în interiorul bisericii sau lângă ea, care să 
servească drept cameră de rugăciune pe parcursul programului 
evanghelistic. Să aducă la cunoştinţa tuturor că acel loc este deschis 
pentru orice membru care doreşte să se roage pentru întâlniri în 
timpul desfăşurării acestora. 

• Să recruteze membri ai bisericii pentru a se ruga în timpul progra-
mului. Să le spună care sunt nevoile şi numele persoanelor pentru 
care trebuie să se roage şi, de asemenea, să le împărtăşească veşti-
le de biruinţă. 

* Ron halvorsen, Prayer Warriors. hart Research Center, Fallbrook, California, 1995.
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Comitetul pentru programe cu copiii 
acest comitet este responsabil de alcătuirea unui program special 

pentru copii cu vârste între 4 şi 10 ani, în fiecare seară. 
• Cei care au grijă efectiv de copii trebuie să fie foarte responsabili şi 

prietenoşi cu părinţii. multe persoane judecă o biserică în funcţie 
de calitatea serviciilor acordate copiilor. 

• acest comitet va recruta personal pentru fiecare parte a programului. 
Fiecare trebuie testat în mod adecvat, astfel încât nimeni să nu aibă 
un istoric de abuz al copiilor. 

• Comitetul va trebui să decidă:
 – ce număr de copii estimează că vor fi prezenţi;
 – ce materiale vor dori să folosească;
 – ce proiecte de lucru le vor oferi copiilor.

• Programul copiilor va consta în muzică, proiecte, povestiri şi o lecţie 
ce corespunde cu subiectul prezentat adulţilor în seara respectivă. 

• în funcţie de cultură şi facilităţi, se pot oferi şi servicii de îngrijire a 
copiilor sub 4 ani. Pentru aceasta:
– să ai la îndemână câteva jucării rezistente şi sigure pentru copiii 

mici;
– să ai pampers de rezervă.

• Eventual o cameră sigură pentru somnul bebeluşilor. 

Comitetul pentru decoraţiuni
acest comitet va fi responsabil pentru toate decoraţiunile din sală şi din 

alte camere ce vor fi folosite, inclusiv băile. Comitetul trebuie să fie compus 
din persoane cu talente şi abilităţi artistice. dacă sunt folosite plante naturale, 
acelaşi comitet este responsabil de udarea plantelor şi îngrijirea acestora. 

Comitetul pentru servirea meselor
acest comitet va fi responsabil pentru hrănirea lucrătorilor, dacă se 

stabileşte ceva în acest sens, şi pentru organizarea agapelor de Sabat în 
săptămânile ce urmează după ce este prezentată doctrina despre Sabat. 
Va fi nevoie de alimente în cantitate suficientă. asigură-te că sunt implicate 
persoane care au experienţă în organizarea evenimentelor culinare. 

Comitetul instructorilor
acest comitet va planifica programul pentru noii membri, după 

încheierea campaniei de evanghelizare. Este la fel de importantă instruirea 
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noilor membri, susţinerea lor pentru a se ancora bine în credinţă şi a da 
mărturie – precum botezarea acestora. 

Comitetul de protocol 
acest comitet supraveghează, recrutează şi instruieşte membrii pentru 

a-i întâmpina pe oameni şi a servi ca plasatori în cadrul întâlnirilor. dacă 
cineva nu este prezent, membrii comitetului trebuie să preia atribuţiile 
acestuia. (Pentru detalii, vezi „întâmpinarea oaspeţilor” din capitolul 9.)

Comitetul pentru cazare
acest comitet se îngrijeşte de găzduirea pentru lucrătorii plătiţi şi 

pentru laicii implicaţi în campania de evanghelizare, dacă aceştia vin de la 
distanţă. 

Comitetul muzical
muzica poate avea un impact profund într-o campanie de evan-

ghelizare. acest comitet va fi responsabil pentru muzica folosită în timpul 
întâlnirilor. (Vezi capitolul 9 din acest manual – „Planificarea muzicii”.)

Comitetul pentru departamentul tehnic/adresarea către public
acest comitet va fi responsabil pentru sistemul de sonorizare folosit 

în timpul întâlnirilor. deoarece calitatea sunetului este foarte importantă, 
implică acest comitet în planificarea şi organizarea întâlnirilor. Ei vor selecta 
tehnicianul de sunet, care va trebui să:

• opereze sistemul de adresare către public în fiecare seară, venind cu 
cel puţin 30 de minute mai devreme zilnic şi cu o oră mai devreme 
în seara de deschidere pentru verificarea echipamentului;

• să se familiarizeze cu ordinea programului, astfel încât să anticipeze 
folosirea microfoanelor şi să fie evitaţi timpii morţi din program 
pentru ajustarea microfoanelor;

• să testeze microfoanele înainte de începerea programului, pentru a 
şti la ce nivel trebuie ajustat microfonul fiecăruia;

• să înregistreze predica în fiecare seară, dacă se vor oferi astfel de 
înregistrări. Este bine să fie duplicate înregistrările. 

Comitetul pentru parcare
acest comitet oferă servicii pentru parcare în bune condiţii, în timpul 

evanghelizării. Numărul de persoane implicate variază în funcţie de numărul 
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de persoane şi maşini ce trebuie ajutate. aceste sugestii sunt pentru o 
întâlnire relativ numeroasă, în zone urbane aglomerate.

• Plasează două persoane la intrarea în parcare pentru a-i saluta pe 
cei care intră şi a-i direcţiona spre colegii care se ocupă de parcare.

• Plasează trei sau mai multe persoane prietenoase în parcare pentru 
a direcţiona oamenii spre locurile de parcare şi a-i îndruma apoi pe 
vizitatori spre intrarea principală a clădirii. 

• desemnează două persoane pentru a coordona traficul la ieşirea 
din parcare, după întâlnire, şi încă două persoane la ieşire pentru 
a-şi lua rămas-bun şi a-i ajuta pe şoferi să iasă în strada principală. 

• întregul personal din parcare trebuie echipat cu lanterne. umbrelele 
vor fi folositoare în zilele ploioase pentru a-i proteja pe vizitatori pe 
drumul din şi spre parcare.

Comitetul pentru transport
acest comitet aranjează transportul pentru vizitatorii care nu au altă 

modalitate de a ajunge la întâlniri.

Comitetul de vizite
Nu numai evanghelistul trebuie să-i viziteze pe cei interesaţi. Lucrătorii 

biblici, consilierii laici şi evanghelişti laici, precum şi orice membru instruit 
poate efectua vizite. (Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul 12 – „Vizitele 
şi călăuzirea spre decizie”.)

Cineva din acest comitet va organiza şi pune la dispoziţie numele şi 
adresele celor ce trebuie vizitaţi. Păstrează o evidenţă a întâlnirilor la care 
fiecare persoană a fost prezentă. dacă un oaspete a lipsit la o întâlnire, 
cineva se poate oferi să îl viziteze şi să-l pună la curent cu ce a pierdut. 

Cu multă rugăciune, cu planificare minuţioasă şi împreună cu membrii 
dedicaţi ai comitetelor, vei avea fundamentul necesar pentru un eveniment 
evanghelistic de succes. încurajaţi-vă şi susţineţi-vă reciproc pe măsură ce 
lucraţi împreună ca o echipă pentru a împărtăşi vestea bună a unui mântuitor 
iubitor.
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RezuMat CaPItolul 10

Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde la 
întrebări în spaţiile oferite.

„Un singur lucrător care a fost ___________ şi educat pentru 
misiune şi care este călăuzit de _______________________ 
va realiza mai mult decât _____________________ care sunt 
deficitari în cunoştinţe şi slabi în credinţă. Cel care lucrează 
în armonie cu sfatul lui Dumnezeu şi în unitate cu fraţii va 
fi mai eficient în a face binele decât vor fi _______ care nu 
conștientizează necesitatea dependenţei lor de Dumnezeu şi 
acţiunii în armonie cu planul general al misiunii.” 

Review and Herald, 29 mai 1888 

2. aproape toţi cei implicaţi într-o campanie de evanghelizare pot 
beneficia de instruire, cei experimentaţi acţionând ca instructori pentru 
începători. Poţi instrui biserica în timpul ___________________, _________
_______________________________, sau oricând sunt prezenţi majoritatea 
membrilor. Lucrează pentru motivarea lor şi creează oportunităţi concrete 
pentru a implementa ceea ce au învăţat. 

3. de ce comitete? Care sunt două motive pentru necesitatea comi-
tetelor în procesul de planificare şi organizare a întâlnirilor evanghelistice?

________________________________________________________
________________________________________________________

4. organizarea comitetelor. atunci când planifici o campanie de 
evanghelizare este important să alcătuieşti comitete care să poarte 
răspunderea pentru multele activităţi ce trebuie îndeplinite. aceste comitete 
sunt:

a. Comitetul principal – acest comitet este format din liderii tuturor 
celorlalte comitete. Ei coordonează activităţile pentru ca totul să se desfă-
şoare conform orarului stabilit înainte şi în timpul întâlnirilor. Ei trebuie să se 
întâlnească periodic şi fiecare lider să raporteze ce se întâmplă în zona sa de 
interes. dacă există probleme într-o zonă, acest comitet va asista respectivul 
subcomitet pentru soluţionarea problemei.
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B. Comitetul de rugăciune va lua iniţiativa pentru întâlniri şi activităţi de 
rugăciune în cadrul bisericii înainte, în timpul şi după programul evanghelistic. 
această responsabilitate este cea mai importantă. Rolurile comitetului de 
rugăciune includ:

• Lansarea unui program – „Luptători în rugăciune”.
• Să organizeze o întâlnire de rugăciune de zece minute a luptătorilor 

rugăciunii în fiecare Sabat. 
• Să organizeze un program de plimbare pentru rugăciune înaintea 

programului evanghelistic.
• Să anunţe subiectele de rugăciune şi să invite membrii la rugăciune 

şi servicii divine de consacrare înaintea unei serii evanghelistice. 
• Să aranjeze o cameră pentru rugăciune, înăuntru sau lângă biserică 

în timpul întâlnirilor, şi să îi anunţe pe oameni că această cameră 
este deschisă pentru rugăciune în timpul întâlnirilor. 

• Să recruteze membrii care să se roage în timpul întâlnirilor. Să le 
spună care sunt nevoile precum şi veştile de biruinţă. 

C. Comitetul pentru programul cu copiii este responsabil de alcătuirea 
unui program special pentru copii cu vârste între 4 şi 10 ani în fiecare seară. 
următoarele sfaturi vor fi de ajutor. 

• Cei care au grijă efectiv de copii trebuie să fie foarte responsabili şi 
prietenoşi cu părinţii. multe persoane judecă o biserică în funcţie 
de calitatea serviciilor acordate copiilor. 

• acest comitet va recruta personal pentru fiecare parte a programului. 
Fiecare trebuie testat în mod adecvat, astfel încât nimeni să nu aibă 
un istoric de abuz al copiilor. 

• Comitetul va trebui să decidă:
 – ce număr de copii estimează că vor fi prezenţi;
 – ce materiale vor dori să folosească;
 – ce proiecte de lucru le vor oferi copiilor.

• Programul copiilor va consta în muzică, proiecte, povestiri şi o lecţie 
ce corespunde cu subiectul prezentat adulţilor în seara respectivă. 

• în funcţie de cultură şi facilităţi, se poate oferi şi un serviciu de 
îngrijire a copiilor sub 4 ani. Să ai la îndemână câteva jucării 
rezistente şi sigure pentru copiii mici şi câteva scutece în plus.

d. Comitetul de decoraţiuni este responsabil pentru toate deco-
raţiunile din sala de conferinţe şi alte camere. Implică oameni care au 
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talent artistic. acest comitet este, de asemenea, responsabil pentru  
plantele naturale existente în sală. 

E. Comitetul pentru servirea meselor va fi responsabil pentru hrănirea 
lucrătorilor, dacă se stabileşte ceva în acest sens, şi pentru organizarea 
agapelor de Sabat în săptămânile ce urmează după ce este prezentată 
doctrina despre Sabat. Va fi nevoie de alimente în cantitate suficientă. 
asigură-te că sunt implicate persoane ce au experienţă în organizarea 
evenimentelor culinare. 

F. Comitetul instructorilor va planifica programul pentru noii membri, 
după încheierea campaniei evanghelistice. Este la fel de importantă instruirea 
noilor membri, susţinerea lor pentru a se ancora bine în credinţă şi a da 
mărturie – precum botezarea acestora. 

G. Comitetul de protocol supraveghează, recrutează şi instruieşte 
membrii pentru a-i întâmpina pe oameni şi a servi ca plasatori în cadrul 
întâlnirilor. 

h. Comitetul pentru cazare se îngrijeşte de găzduirea pentru lucrătorii 
plătiţi şi pentru cei laici implicaţi într-o campanie de evanghelizare, dacă 
aceştia vin de la distanţă. 

I. Comitetul muzical va fi responsabil pentru muzica folosită în timpul 
întâlnirilor. muzica poate avea un impact profund într-o campanie de 
evanghelizare.

j. Comitetul pentru departamentul tehnic va fi responsabil pentru 
sistemul de sonorizare folosit în timpul întâlnirilor. deoarece calitatea 
sunetului este foarte importantă, implică acest comitet în planificarea şi 
organizarea întâlnirilor. 

K. Comitetul pentru parcare oferă servicii pentru parcare în bune 
condiţii, în timpul evanghelizării. Numărul persoanelor implicate variază 
în funcţie de numărul persoanelor care au nevoie de ajutor şi de cel al 
maşinilor. aceste sugestii sunt pentru o întâlnire relativ numeroasă în zone 
urbane aglomerate.

• Plasează două persoane la intrarea în parcare pentru a-i saluta pe 
cei care intră şi a-i direcţiona spre colegii care se ocupă de parcare.
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• Plasează trei sau mai multe persoane prietenoase în parcare pentru 
a direcţiona oamenii spre locurile de parcare şi a-i îndruma apoi pe 
vizitatori spre intrarea principală a clădirii. 

• desemnează două persoane pentru a coordona traficul la ieşirea 
din parcare, după întâlnire, şi încă două persoane la ieşire pentru 
a-şi lua rămas-bun şi a-i ajuta pe şoferi să iasă în strada principală. 

• întregul personal din parcare trebuie echipat cu lanterne. umbrelele 
vor fi folositoare în zilele ploioase pentru a-i proteja pe vizitatori pe 
drumul din şi spre parcare.

L. Comitetul pentru transport aranjează transportul pentru vizitatorii 
care nu au altă modalitate de a ajunge la întâlniri.

m. Comitetul pentru vizite. Nu numai evanghelistul trebuie să-i viziteze 
pe cei interesaţi. Lucrătorii biblici, consilierii laici şi evanghelişti laici, precum 
şi orice membru instruit poate efectua vizite. acest comitet va organiza şi 
pune la dispoziţie numele şi adresele celor ce trebuie vizitaţi. Păstrează 
o evidenţă a întâlnirilor la care fiecare persoană a fost prezentă. dacă un 
oaspete a lipsit la o întâlnire, cineva se poate oferi să îl viziteze şi să-l pună la 
curent cu ce a pierdut.

Cu multă rugăciune, cu planificare minuţioasă şi împreună cu membrii 
dedicaţi ai comitetelor, vei avea fundamentul necesar pentru un eveniment 
evanghelistic de succes. încurajaţi-vă şi susţineţi-vă reciproc pe măsură ce 
lucraţi împreună ca o echipă pentru a împărtăşi vestea bună a unui mântuitor 
iubitor.
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CaPIToLuL 11

Evanghelizări publice III: 
Pregătirea şi prezentarea 
mesajului

„Când Se pregătea pentru o mare încercare sau o lucrare 
importantă, Isus Se retrăgea în singurătatea din munţi şi Îşi pe-
trecea noaptea rugându-Se Tatălui Său. O noapte de rugăciune 
a precedat alegerea apostolilor; la fel Predica de pe Munte, 
Schimbarea la Faţă, agonia din sala de judecată, crucea şi slava 
învierii.” Rugăciunea, p. 173

împărtăşirea mesajului unui mântuitor iubitor nu este limitată de vârstă 
sau gen. Cei bolnavi de păcat şi descurajaţi din jurul nostru ne determină ca 
fiecare dintre noi să ne implicăm în răspândirea veştii celei bune. unii, care 
au mai multă experienţă în activitatea de lideri, se simt în largul lor atunci 
când îi vorbesc unui grup. însă fiecare dintre noi putem învăţa să facem 
aceasta, urmând porunca domnului nostru de a merge şi a face ucenici. 

Cele mai mult femei sunt prietenoase şi sociabile. Ele pot folosi aceste 
abilităţi pentru a transmite cuvintele lui hristos sufletelor pieritoare. Femeile 
care nu sunt obişnuite să vorbească în public pot începe să se antreneze prin 
anunţarea imnului, rostirea unei rugăciuni (poate fi şi citită) sau prezentarea 
unei părţi mici a programului, până când se vor simţi suficient de confortabil. 
Tema de a ieşi în faţă poate fi biruită. Cu ajutorul duhului Sfânt putem fi mai 
mult decât biruitoare chiar şi în acest aspect. 

„Trebuie să punem deoparte un timp special pentru 
meditaţie şi rugăciune, pentru a fi reînvioraţi spiritual. Noi nu 
punem suficient preţ pe puterea şi eficienţa rugăciunii aşa cum 
ar trebui.” Divina vindecare, p. 509
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Sfaturi pentru pregătirea predicii

Este nevoie de timp pentru pregătirea unei predici. această afirmaţie 
este la fel de adevărată atât pentru începători, cât şi pentru vorbitorii ex-
pe rimentaţi. multe dintre cele care se implică în evanghelizare, în cadrul  
de partamentului misiunea Femeii nu au studii în teologie sau omiletică. 
Pro babil că nu au experienţă în pregătirea unei predici. Este o misiune difi-
cilă. dar şi aceasta este o abilitate care poate fi învăţată, formată. urmarea 
unor sfaturi care oferă îndrumare pentru alcătuirea unei predici poate fi o 
adevărată binecuvântare. 

Roagă-te. Consacră-te lui dumnezeu pentru slujire. duhul Sfânt i-a 
inspirat pe cei din vechime care au scris Biblia (2 Timotei 3:16), şi acelaşi 
Spirit va călăuzi pe oricine pregăteşte o predică. Prin puterea rugăciunii este 
oferită călăuzirea divină. 

Bazează-te pe Scriptură. Povestiri sau informaţii oferite de autori 
populari pot fi de folos pentru a ilustra un principiu biblic sau a dovedi că 
adevărurile Bibliei se aplică şi în zilele noastre. de asemenea, acestea ne 
pot ajuta să captivăm atenţia unei audienţe care nu este familiarizată cu 
Biblia. dar acestea nu trebuie să fie în centrul prezentării. Noi trebuie să ne 
concentrăm asupra adevărurilor Scripturii. Istoriile biblice sunt universale şi 
general valabile. Foloseşte-le cât mai des. „Propovăduieşte Cuvântul”, aşa 
spune în 2 Timotei 4:2.

Fii pregătită. Pentru a pregăti o predică, sau orice alt discurs, trebuie 
să lucrezi, să meditezi şi să studiezi. Ia-ţi timp să citeşti, să te informezi din 
surse diverse şi apoi organizează-ţi ideile în propriile cuvinte şi în propriul 
stil. 

Fii organizată. decide-te asupra unui singur subiect-cheie pe care 
doreşti să îl expui; apoi adu argumente în favoarea acestuia şi explică-l bine. 
Rămâi la subiect şi nu te îndepărta de la el. 

Fii profesionistă. Rămâi fidelă textului; nu manipula Scriptura. 
Cercetează şi aprofundează subiectul. Fiecare dintre noi putem fi studenţi 
ai Bibliei. 

Fii relevantă. Prezintă Scriptura în mod adecvat pentru audienţa ta. 
Vor înţelege cei care te ascultă ilustraţiile tale? Sunt familiarizaţi cu sursele 
pe care le citezi? Foloseşte un vocabular pe înţelesul celor care te ascultă. 

Fii tu însăţi. Să nu îţi fie teamă să prezinţi un subiect din punctul 
de vedere al unei femei. Poţi prezenta un mesaj bine organizat, clar şi 
convingător, folosind propriul stil. 
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alcătuirea mesajului

Sunt trei elemente pe care trebuie să le incluzi în orice predică sau 
discurs:

- Spune-le celor care te ascultă ce vei prezenta. (Introducere)
- Prezintă. (Conţinutul mesajului)
- Rezumă la final ce ai prezentat. (Concluzia)

Ellen White spune că este nevoie să îl păstrăm pe hristos în centrul 
predicilor noastre evanghelistice. 

„Nicio prelegere nu ar trebui să fie ţinută fără o prezentare 
a lui Hristos cel răstignit, care este chiar temelia Evangheliei.” 

Evanghelizare, p. 186

da, hristos trebuie să fie centrul mesajului, indiferent de subiectul 
acestuia. El nu este doar o secţiune a predicii. mai degrabă, asupra lui hristos 
şi a învăţăturilor Sale trebuie să se concentreze întreaga predică. întrebarea 
pe care trebuie să ne-o punem mereu este aceasta: Cum îl reflectă sau îl 
descoperă pe hristos această doctrină?

Componentele mesajului

Introducerea. Primul pas în prezentarea unei predici este captarea 
atenţiei audienţei tale. Gândeşte-te cu atenţie la cei care te ascultă – ce 
anume ştiu şi cred ei deja şi ce vrei tu ca ei să ştie. Captează-le interesul. Cea 
mai bună modalitate este relatarea unei experienţe personale sau a unui 
element relevant pentru audienţă. începe cu o istorisire de interes comun, 
o ştire sau o declaraţie şocantă. determină-i să se implice şi să devină 
interesaţi. apoi, spune-le despre ce o să vorbeşti. 

Conţinutul mesajului. acum eşti gata pentru a transmite mesajul 
principal al predicii. o modalitate de dezvoltare a mesajului predicii este 
aceea de a ridica o întrebare-problemă şi a oferi răspuns. 

a. există...
… o întrebare ce are nevoie de un răspuns.
… o problemă de rezolvat.
… o nevoie ce trebuie împlinită.
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B. apoi vei dori...
… să prezinţi răspunsul la întrebare.
… să oferi soluţia la problemă
… să conduci la împlinirea nevoii.

Există avantaje pentru alcătuirea unei predici evanghelistice după 
modelul nevoie/satisfacerea nevoii. oricine are anumite nevoi. Fiecare 
doctrină biblică răspunde unei nevoi fundamentale a omului. de exemplu, 
Sabatul răspunde nevoii noastre de pace interioară, de odihnă şi apartenenţă 
profundă. Trebuie să ajuţi auditoriul să-şi înţeleagă nevoia şi apoi să le arăţi 
cum poate fi satisfăcută acea nevoie. 

alege anumite materiale care te vor ajută să identifici nevoia şi răs-
punsul Bibliei la aceasta. Studiază, aprofundează. decide-te asupra textelor 
relevante pentru subiect. Nu prezenta fiecare argument şi text posibil; limi-
tează-te la trei puncte-cheie cel mult. 

organizează-ţi materialul. Foloseşte logica; avansează într-o ordine 
logică de la un aspect la altul. Gândeşte-te cum ai explica acel subiect unui 
copil. urmează aceeaşi paşi, dar foloseşte limbajul şi judecata adultului. 
Prezintă pe rând câte un singur aspect. Explică-l clar. apoi treci la punctul 
următor. 

Concluzia. asamblează punctele principale ale predicii într-o concluzie 
scurtă care conduce în mod logic spre apel. Fiecare predică trebuie să 
conducă oamenii spre o decizie. Spune-le celor prezenţi ce tip de decizie îţi 
doreşti ca ei să ia şi reaminteşte-le beneficiile de care se vor bucura. Spune-le 
în ce fel să ia acea decizie. Genul de decizie va fi diferit în funcţie de subiectul 
prezentat. 

Folosirea unei schiţe a predicii

dacă foloseşti schiţa unei predici şi mai ales dacă aceasta a fost 
concepută de altcineva, următoarele sfaturi sunt vitale:

• Familiarizează-te bine cu subiectul.
• Examinează subpunctele predicii. observă cu atenţie modul în care 

este organizată predica şi cum sunt dezvoltate ideile
• Citeşte versetele biblice şi observă cum se aplică. 
• Foloseşte şi alte surse şi adaugă informaţii noi. 
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• Ilustrează predica folosind povestiri, ştiri sau propriile experienţe.
• Scrie predica în mare parte, dacă este necesar. 
• Exersează prezentarea cu voce tare până când te simţi suficient de 

confortabil.
în timpul pregătirii predicii, trebuie să fii impresionată/transformată 

prin intermediul mesajului. Chiar dacă îţi este cunoscută acea doctrină, 
trebuie să îţi vorbească din nou în mod personal. Inima trebuie să-ţi fie atât 
de mult atinsă, încât să doreşti să-ţi reconsacri viaţa lui dumnezeu. dacă te 
câştigă pe tine, îi va câştiga şi pe alţii prin intermediul duhului Sfânt.

Prezentarea mesajului

acum eşti pregătită pentru prezentarea mesajului. Predicatorul este 
mesagerul modern al lui dumnezeu. Tu transmiţi mesajul lui dumnezeu. dar 
nu trebuie să faci aceasta de una singură. duhul Sfânt te va călăuzi şi te va 
ajuta. Iată zece sfaturi pentru o prezentare eficientă: 

• Fii încrezătoare. dumnezeu este la cârmă. duhul Sfânt care te-a 
călăuzit în timpul pregătirii îţi va da putere şi în timpul prezentării. 

• Fii sinceră. Crede şi practică ceea ce predici. 

• Fii practică. Prezintă simplu şi concis. Explică „cum să...”

• Fii entuziastă. Focul se împrăştie. 

• Fii prietenoasă cu audienţa. 
– Caută punţi de legătură cu audienţa ta.
– ajută-i pe oameni să te perceapă ca pe o prietenă.

• Fii interactivă.
– Nu predica doar, vorbeşte cu oamenii.
– Pune întrebări. Comunică. Imaginează-ţi că ai sta de vorbă cu 

copiii sau cu bunica ta. 

• Foloseşte-ţi diafragma.
– Evită să respiri din piept.
– Exersează respiraţia abdominală cu ajutorul muşchiului diafra g-

mă. Vei avea o voce mai clară şi vei rezista mai mult. 

• Foloseşte contactul vizual.
– Nu fi lipită de notiţele tale.
– Priveşte direct la oameni, mutându-ţi frecvent privirea de la o 

persoană la alta.
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– Foloseşte un limbaj nonverbal potrivit. acesta este o parte 
importantă a comunicării.

• Fii plină de duhul Sfânt
– Tu eşti doar gura.
– Lasă-L pe duhul Sfânt să fie vorbitorul.

• Relaxează-te. Nimeni nu poate proceda mai bine în momentul şi 
locul respectiv. 

Ilustrarea predicii

atunci când predici sau oferi studii biblice sau alte prezentări, include 
şi exemple de femei din Biblie. atunci când planifici o prezentare, analizează 
ilustraţiile, exemplele, limbajul şi cântările. Se potrivesc acestea atât pentru 
femei, cât şi pentru bărbaţi? Vorbeşte pentru toţi, femei şi bărbaţi, tineri şi 
bătrâni, săraci şi bogaţi, toate rasele şi grupurile din audienţa ta. 

oamenii îşi vor aduce aminte adeseori de ilustraţiile tale, mult timp 
după ce au uitat restul predicii. din acest motiv, este important ca ilustraţiile 
tale să fie memorabile şi la subiect.

Foloseşte mijloace vizuale. oamenii reţin mai bine ceva ce au văzut 
decât ce au auzit. deci, dacă este posibil, foloseşte mijloace vizuale. 

o precauţie necesară, atunci când foloseşti ilustraţii: nu poţi spune 
povestea cuiva ca şi cum a fost a ta. menţionează că este povestea unui 
prieten sau o poveste pe care ai auzit-o. 

Este, de asemenea, important să foloseşti ilustraţii potrivite culturii 
respective. Povestirea nu trebuie să fie jignitoare pentru vreo persoană din 
audienţă şi trebuie să facă referire la un subiect cu care audienţa se poate 
identifica. Sau ia-ţi timp suficient pentru a explica, în aşa fel încât toţi să 
înţeleagă povestirea şi morala ei. 

Ilustraţiile potrivite şi bine alese pot face ca o predică să fie memorabilă 
şi va produce impresii profunde în legătură cu adevărurile prezentate. 

Pregăteşte ilustraţii simple şi uşor de imaginat de către audienţa ta. de 
exemplu, atunci când vorbeşti despre Sabat, pune pe masă şase pahare de 
apă şi unul de suc, în fata audienţei tale. întreabă-i care este băutura speci-
ală? Explică faptul că nu toate zilele săptămânii sunt la fel. una este sfântă. 

din şapte bebeluşi foarte drăguţi, unul este al tău. Care bebeluş este 
special? un anume bebeluş nu este la fel cu ceilalţi. o zi nu este la fel cu alta. 
din nou, dumnezeu a făcut această zi specială pentru noi. 

ardis Stenbakken
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RezuMat CaPItolul 11

Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde la 
întrebări în spaţiile oferite.

1. „Când se pregătea pentru o mare încercare sau o lucrare importantă, 
Isus se retrăgea ___________________ şi îşi petrecea noaptea rugându-Se 
Tatălui Său. o noapte de rugăciune a precedat ______________________, 
la fel predica de pe munte, schimbarea la faţă, agonia din sala de judecată, 
crucea, şi slava învierii.”

Rugăciunea, p. 173

„Trebuie să punem deoparte un timp special pentru ______________, 
pentru a fi reînvioraţi spiritual. Noi nu punem suficient preţ pe puterea şi 
eficienţa rugăciunii, aşa cum ar trebui.” 

Divina vindecare, p. 509

2. Fără limite. împărtăşirea mesajului unui mântuitor iubitor nu este 
limitată de vârstă sau gen. Cei bolnavi de păcat şi descurajaţi din jurul nostru 
ne determină ca fiecare dintre noi să ne implicăm în răspândirea veştii celei 
bune. unii, care au mai multă experienţă în activitatea de lideri, se simt în 
largul lor atunci când vorbesc unui grup. însă fiecare dintre noi putem învăţa 
să facem aceasta, urmând porunca domnului nostru de a merge şi a face 
ucenici. 

3. Sfaturi pentru pregătirea predicii. Este nevoie de timp pentru pre-
gătirea unei predici. această afirmaţie este la fel de adevărată atât pentru 
începători, cât şi pentru vorbitorii experimentaţi. multe nu avem studii 
în teologie sau omiletică, nu avem experienţă în pregătirea unei predici, 
dar acestea pot fi învăţate. alcătuirea unei predici poate fi o adevărată 
binecuvântare, urmând anumiţi paşi. 

• Roagă-te. Consacră-te lui dumnezeu pentru slujire. duhul Sfânt i-a 
inspirat pe cei din vechime care au scris Biblia, şi acelaşi Spirit va 
călăuzi pe oricine pregăteşte o predică.

• Bazează-te pe Scriptură. Povestiri sau informaţii oferite de autori 
populari pot fi de folos pentru a ilustra un principiu biblic sau 
a dovedi că adevărurile Bibliei se aplică şi în zilele noastre. de 
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asemenea, acestea ne pot ajuta să captivăm atenţia unei audienţe 
care nu este familiarizată cu Biblia. dar acestea nu trebuie să 
fie în centrul prezentării. Noi trebuie să ne concentrăm asupra 
adevărurilor Scripturii. 

• Fii pregătită. Pentru a pregăti o predică, sau orice alt discurs, 
trebuie să lucrezi, să meditezi şi să studiezi. Ia-ţi timp să citeşti, să te 
informezi din surse diverse şi apoi organizează-ţi ideile în propriile 
cuvinte şi în propriul stil. 

• Fii organizată. decide-te asupra unui singur subiect-cheie pe care 
doreşti să îl expui; apoi adu argumente în favoarea acestuia şi 
explică-l bine. Rămâi la subiect şi nu te îndepărta de la el. 

• Fii profesionistă. Rămâi fidelă textului; nu manipula Scriptura. 
Cercetează şi aprofundează subiectul. Fiecare dintre noi putem fi 
studenţi ai Bibliei. 

• Fii relevantă. Prezintă Scriptura în mod adecvat pentru audienţa ta. Va 
înţelege aceasta ilustraţiile tale, sursele pe care le citezi, terminologia?

• Fii tu însăţi. Să nu îţi fie teamă să prezinţi un subiect din punctul de 
vedere al unei femei. 

Ellen White spune că este nevoie să îl păstrăm pe hristos în centrul 
predicilor noastre evanghelistice. 

„Nicio prelegere nu ar trebui să fie ţinută fără o prezentare a lui hristos 
cel răstignit, care este chiar temelia Evangheliei.” 

Evanghelizare, p. 186

4. Componentele mesajului. Sunt trei părţi importante ale predicii.

•  Introducere. Primul pas în prezentarea unei predici este captarea 
atenţiei audienţei tale. 

• Conţinutul mesajului. acum eşti gata pentru a transmite mesajul 
principal al predicii. o modalitate de dezvoltare a mesajului predicii 
este aceea de a ridica o întrebare/problemă şi a oferi răspuns. 

a. Există...
… o întrebare ce are nevoie de un răspuns.
… o problemă de rezolvat.
… o nevoie ce trebuie împlinită.

B. apoi vei dori...
… să prezinţi răspunsul la întrebare.
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… să oferi soluţia la problemă.
… să conduci la împlinirea nevoii.

• Concluzia. asamblează punctele principale ale predicii într-o con-
cluzie scurtă care conduce în mod logic spre apel. Fiecare predică 
trebuie să conducă oamenii spre o decizie. Spune-le celor prezenţi 
ce tip de decizie îţi doreşti ca ei să ia şi reaminteşte-le beneficiile de 
care se vor bucura. Spune-le în ce fel să ia acea decizie.

5. Folosirea unei schiţe de predică. dacă foloseşti schiţa unei predici 
şi mai ales dacă aceasta a fost concepută de altcineva, următoarele sfaturi 
sunt vitale:

• Familiarizează-te bine cu subiectul.
• Examinează subpunctele predicii. observă cu atenţie modul în care 

este organizată predica şi cum sunt dezvoltate ideile
• Citeşte versetele biblice şi observă cum se aplică. 
• Foloseşte şi alte surse şi adaugă informaţii noi. 
• Ilustrează predica folosind povestiri, ştiri sau propriile experienţe.
• Scrie predica în mare parte, dacă este necesar. 
• Exersează prezentarea cu voce tare până când te simţi suficient de 

confortabil.

6. Prezentarea mesajului. acum eşti pregătită pentru prezentarea 
mesajului. Predicatorul este mesagerul modern al lui dumnezeu. Tu transmiţi 
mesajul lui dumnezeu. dar nu trebuie să faci aceasta de una singură. duhul 
Sfânt te va călăuzi şi te va ajuta. Iată zece sfaturi pentru o prezentare eficientă: 

• Fii încrezătoare. dumnezeu este la cârmă. duhul Sfânt care te-a 
călăuzit în timpul pregătirii îţi va da putere şi în timpul prezentării. 

• Fii sinceră. Crede şi practică ceea ce predici. 
• Fii practică. Prezintă simplu şi concis. Explică „cum să...”
• Fii entuziastă. Focul se împrăştie. 
• Fii prietenoasă cu audienţa. 

– Caută punţi de legătură cu audienţa ta.
– ajută-i pe oameni să te perceapă ca pe o prietenă.

• Fii interactivă.
– Nu predica doar, vorbeşte cu oamenii.
– Pune întrebări. Comunică. Imaginează-ţi că ai sta de vorbă cu 

copiii sau cu bunica ta. 
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• Foloseşte-ţi diafragma
– Evită să respiri din piept.
– Exersează respiraţia abdominală, cu ajutorul muşchiului diafrag-

mă. Vei avea o voce mai clară şi vei rezista mai mult. 
• Foloseşte contactul vizual.

– Nu fi lipită de notiţele tale.
– Priveşte direct la oameni, mutându-ţi frecvent privirea de la o 

persoană la alta.
– Foloseşte un limbaj nonverbal potrivit. acesta este o parte 

importantă a comunicării.
• Fii plină de duhul Sfânt

– Tu eşti doar gura.
– Lasă-L pe duhul Sfânt să fie vorbitorul.

• Relaxează-te. Nimeni nu poate proceda mai bine în momentul şi 
locul respectiv. 

7. adaptează-ţi mesajul pentru ascultători. atunci când predici sau 
oferi studii biblice sau alte prezentări, include şi exemple de femei din Biblie. 
atunci când planifici o prezentare, analizează ilustraţiile, exemplele, limbajul 
şi cântecele. Se potrivesc acestea atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi? 
Vorbeşte pentru toţi, femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni, săraci şi bogaţi, toate 
rasele şi grupurile din audienţa ta.
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CaPIToLuL 12

Vizitarea şi conducerea  
spre decizie

„Misiunea lui Hristos a fost aceea de a-i vindeca pe bolnavi, 
de a-i încuraja pe cei lipsiţi de speranţă, de a-i ridica pe cei cu 
inima zdrobită. Trebuie să îndeplinim și noi această lucrare în 
rândul oamenilor nevoiaşi și suferinzi. Dumnezeu nu cere doar 
gesturi de dărnicie, ci o înfăţișare zâmbitoare, cuvintele pline de 
speranţă, o atingere și o strângere de mână. Sunt suflete care şi-
au pierdut curajul; vorbiţi-le și rugaţi-vă pentru ele. Sunt unii care 
au nevoie de pâinea vieţii. Citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Există o boală a sufletului pe care nici un balsam nu o poate  
alina şi niciun medicament nu o poate vindeca. Rugaţi-vă 
pentru aceşti oameni şi aduceţi-i la Isus Hristos. Şi, în toată 
lucrarea voastră, Hristos va fi prezent pentru a mișca inimile 
oamenilor. ”

Lucrarea pastorală, p. 300

Indiferent cât de minunată a fost predica sau studiul, dacă nu este 
luată o decizie, niciun suflet nu va fi câştigat! de aceea, fiecare predică şi 
fiecare studiu trebuie să-i invite pe oameni să ia o decizie, mai mică sau 
mai mare. Ellen G. White spunea: „în fiecare discurs trebuie făcute apeluri 
fierbinţi” (Evanghelizare, p. 280). în vocabularul lui dumnezeu, unul dintre 
cuvintele preferate este „acum” (Isaia 1:18 şi 2 Corinteni 6:2). un alt cuvânt 
favorit este „astăzi” (Evrei 3:7,15; 4:7). aceste cuvinte subliniază faptul că 
luarea unei decizii este crucială. 

apelul trebuie făcut într-un spirit de urgenţă. Este cu adevărat o 
problemă de „viaţă şi moarte” (Ezechiel 3:17-19). Ca un pompier care îşi 
salvează victimele dintr-o clădire în flăcări, echipa de evanghelizare smulge 
sufletele de la distrugerea spirituală veşnică!

Manual MF.indd   119 07.10.2013   09:17:26



120 | MANUAL DE EVANGHELIZARE 

„În fiecare predică să li se adreseze oamenilor apeluri 
fierbinţi de a renunţa la păcatele lor şi a se întoarce la Hristos.”

Mărturii, vol. 4, p. 396 (1880)
Evanghelizare, p. 280

Cum să conduci o persoană la acceptarea lui Hristos

Indiferent unde sau când te întâlneşti cu cineva care este interesat, este 
de dorit să ajuţi acea persoană să îl accepte pe hristos ca domn şi mântuitor. 
dacă în timpul unei întâlniri publice, persoana a luat decizia de a-L accepta 
pe hristos în urma unui apel care a fost făcut, mergi în faţă cu ea şi, imediat 
după finalul întâlnirii, invit-o să stea de vorbă cu tine. dacă vă aflaţi acasă, 
întreab-o în mod direct dacă doreşte să îl accepte pe hristos. 

apreciaz-o şi adu-I slava lui dumnezeu pentru decizia ei de a-L urma 
pe hristos. Revizuieşte adevărul că mântuirea vine doar prin har şi nu prin 
propriile fapte. 

„Dacă va avea ungerea Duhului Sfânt, care să-l facă să 
simtă o răspundere pentru suflete, predicatorul nu va trimite 
adunarea fără a-L înfăţișa pe Isus Hristos, singura scăpare a 
celui păcătos, și fără a adresa apeluri solemne care să ajungă 
la inima ascultătorilor. El va simţi că ar putea să nu-i mai 
întâlnească niciodată pe acești ascultători, până în marea zi a 
lui Dumnezeu.” 

Mărturii, vol. 4, p, 316 (1879)
Evanghelizare, p. 280 

împărtăşeşte cu ea următorii patru paşi pentru apropierea de hristos, 
folosind textele de mai jos:

• Ioan 3:16. Crede că dumnezeu te iubeşte. Subliniază faptul că 
dumnezeu o iubeşte şi a demonstrat aceasta prin moartea pe cruce 
pentru ea. Roag-o să recitească textul şi să înlocuiască „oricine” cu 
propriul nume. 

• Faptele apostolilor 11:18. dă-i voie duhului Sfânt să te conducă la 
pocăinţă. Subliniază faptul că dumnezeu este cel care ne conduce 
la pocăinţă. Noi nu avem niciun interes pentru a ne pocăi de unii 
singuri; noi iubim păcatul. de multe ori regretăm efectele păcatului, 
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în loc să regretăm păcatul în sine, care a cauzat moartea lui hristos pe 
cruce. Numai dumnezeu ne poate ajuta să ne pocăim cu adevărat. 

• 1 Ioan 1:9. mărturiseşte-ţi păcatele înaintea lui dumnezeu. Pe 
măsură ce duhul Sfânt o conduce la pocăinţă în inima ei, trebuie 
să spună păcatelor pe nume, în faţa lui dumnezeu. Invit-o să facă 
aceasta chiar atunci. încurajeaz-o să creadă făgăduinţa că El o va 
ierta imediat şi o va curăţa de toate păcatele şi nelegiuirile.

• apocalipsa 3:20. Invită-L pe Isus să vină în inima ei. Repetă-i 
promisiunea că Isus va veni, dacă este invitat. Vorbeşte cu ea într-o 
manieră pozitivă despre ce înseamnă a-L invita în inima ei. 

după parcurgerea versetelor de mai sus, ajută persoana în cauză să 
experimenteze siguranţa mântuirii prin împărtăşirea următoarelor două  
versete: 

• marcu 11:24. Isus declară că aşa se întâmplă, dacă noi credem. 
asigur-o că atunci când îl invită pe Isus în inima ei, El vine, nu pentru 
că ea simte aceasta, ci pentru că Isus a promis. Noi ne întemeiem 
credinţa nu pe ceea ce simţim, ci pe ceea ce a promis dumnezeu. 

• 1 Ioan 5:11-13. Putem şti că avem viaţa veşnică, fără urmă de 
îndoială. Putem fi sigure că avem viaţa veşnică atâta timp cât avem 
încredere în hristos. asigurarea Lui ne aparţine pentru veşnicie. 

întreab-o cu delicateţe dacă ar dori să îl invite pe hristos în viaţa ei. 
„Ioana, am impresia că, în timp ce asculţi aceste versete, doreşti să-i predai 
viaţa ta lui hristos chiar acum. Este adevărat?” de obicei, persoana va spune 
da. 

Invită persoana să îngenuncheze şi să îl invite pe Isus în viaţa ei. înalţă 
rugăciunea celui păcătos; roag-o să repete după tine. Poţi spune: „dragă 
Isuse, eu sunt păcătos. îmi dau seama că nu mă pot salva singur. am nevoie 
disperată de Tine. Te rog, vino în inima mea acum. îţi mulţumesc. amin!” 
Rugăciunea trebuie să fie scurtă şi la obiect. 

urează-i bun venit în familia lui dumnezeu. întreab-o dacă Isus a venit 
în inima ei. ar trebui să răspundă cu da hotărât, nu pentru că simte aceasta, 
ci pentru că aşa a promis Isus. 

acum, roag-o să completeze un card de decizie şi oferă-i cartea Calea 
către Hristos, pentru a o ajuta să se avânte într-o viaţă nouă. 

La final, spune-i că Isus a devenit mântuitorul ei. următorul pas este 
să îi permită să devină şi domnul vieţii ei. următoarele întâlniri o vor ajuta 
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să înţeleagă cum poate fi hristos domnul vieţii sale. asigur-o că eşti dispusă 
permanent să o susţii în această nouă călătorie. 

dacă evanghelistul invită oamenii să răspundă unui apel public şi să îl 
accepte pe hristos, ar trebui să te duci în faţă cu persoana respectivă şi să 
treci prin etapele de mai sus cu el sau ea. 

Decizii luate acasă

unul dintre cele mai importante momente ale lucrării de evanghelizare 
este acela în care cineva din echipa evanghelistică îl vizitează pe unul dintre 
oaspeţi acasă. uneori, evanghelistul şi pastorul fac această vizită, însă de 
multe ori este evanghelistul sau pastorul împreună cu un membru laic al 
echipei, deseori o membră a departamentului misiunea Femeii. această 
persoană a fost recrutată şi instruită de către Comitetul de vizitare. (Este 
folositor să susţii seminarul despre daruri spirituale înainte de programul 
evanghelistic şi apoi să îi foloseşti pe cei care au darul încurajării şi al vizitării.)*

Prin intermediul vizitei la domiciliu se pot atinge mai multe obiective. 
Echipa bisericii are ocazia să se familiarizeze cu persoana respectivă şi cu 
familia acesteia, poate să afle chiar despre probleme financiare, boală, 
probleme maritale sau vicii, precum fumatul şi alcoolul. Serviciul persoanei, 
educaţia şi experienţa ei anterioară vor influenţa decizia ei. 

membrii echipei care fac aceste vizite trebuie să aibă anumite califi-
cări: 

• Să-L iubească pe dumnezeu cu toată inima. – Psalmii 116:1

• Să fie pasionaţi de împărtăşirea dragostei lui dumnezeu. – Ieremia 20:9

• Să fie mijlocitori dedicaţi pentru salvarea sufletelor. – Iacov 5:16

• Să fie preocupaţi de familie. – Faptele apostolilor 16:34

• Să fie lucrători conştiincioşi. – Iacov 2:20,26

• dispuşi să facă vizite săptămânale. – Faptele apostolilor 20:20

• Să frecventeze Comitetul de vizitare. – Proverbele 27:17

• Să funcţioneze bine în echipă. – 1 Corinteni 12:20,21

• optimişti. – Filipeni 4:13

• dispuşi să studieze! Să înveţe! Să crească! – 2 Timotei 2:15

* Preluat din Happy Family Bible Seminar: Bible Instructor’s Handbook, G. o. 
martinborough.
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Vizitarea

Femeile trebuie încurajate să facă vizite evanghelistice. din fericire, 
femeile au un dar natural pentru aceasta, însă instruirea le va ajuta se 
evite eşecurile. Vizitele făcute în mod conştiincios şi cu rugăciune au multe 
beneficii. Vizitele făcute acasă susţin evanghelizarea publică în multe feluri:

• Pregătesc audienţa. Puneţi accentul pe vizite în primele săptămâni 
ale programului evanghelistic. uneori, oferirea unui Cd audio sau 
video şi/sau un rezumat al subiectului la care nu a putut să participe 
(poate chiar agăţat de mânerul uşii) va fi suficient pentru a încuraja 
un oaspete să se întoarcă, în special la început. 

• Păstrează audienţa. Vizitarea, mai mult decât orice altceva, ajută 
la păstrarea unei audienţe loiale. Vizitele ajută la descoperirea 
problemelor pentru care poţi oferi un eventual ajutor, astfel încât 
oamenii să se prezinte. 

„Pe parcursul mai multor ani, mi-a fost arătat că lucrarea 
din casă în casă este aceea care va face predicarea Cuvântului 
să aibă succes.”

Evanghelizare, p. 433

„Suflete pier din cauza lipsei unei lucrări personale.”
Evanghelizare, p. 430.

• Pregătesc oamenii pentru luarea unei decizii. înaintea unei decizii, 
întrebările trebuie să primească răspuns. adeseori, cuvintele rostite 
într-o discuţie personală vor cântări mai mult decât o întreagă 
predică. oamenii pot să contrazică logica, însă atunci când laşi ca 
dragostea lui hristos să strălucească prin viaţa ta, chiar şi cea mai 
împietrită inimă poate fi atinsă şi înmuiată. 

Cine ar trebui să viziteze?

• Cei care cunosc mesajul nostru fundamental şi sunt dornici şi în 
stare să înveţe mai mult.

• Cei care au o relaţie puternică cu hristos.
• Cei care au darul de a relaţiona cu oamenii. 
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• Cei care simt că au această chemare – de a face vizite. unii sunt 
iniţial temători, dar vor prinde curaj dacă sunt instruiţi de un 
instructor experimentat. 

abilităţi pentru vizitare

Probabil cea mai mare teamă legată de vizitare este că nu vom şti ce să 
spunem sau că oamenii vor pune întrebări la care nu vom şti să răspundem. 
Este posibil. însă adu-ţi aminte că prezenţa ta şi interesul pentru ei valorează 
mai mult decât orice ai spune, atâta timp cât manifeşti dragoste şi blândeţe. 
în legătură cu întrebările, un răspuns bun poate fi acesta: „Nu ştiu, însă voi 
afla.” Nu trebuie să ştii totul. astfel poţi chiar să deschizi calea pentru a-l 
invita pe pastor să-i cunoască. Iată câteva sfaturi:

• Cum să răspunzi la întrebările ridicate de persoana vizată
– Nu te contrazice.
– Foloseşte două sau trei versete. discută şi clarifică pe scurt.
– Lasă în urma ta broşuri, reviste şi cărţi despre subiectul în cauză.
– amână răspunsul la întrebări pe teme ce nu au fost discutate 

în cadrul evanghelizării. (încurajează-i să participe la ocaziile 
următoare.)

• întrebări-cheie pe care să le adresezi:
– Tu ce crezi?
– Niciodată nu pune una sau mai multe întrebări la care ştii că este 

posibil să primeşti un răspuns negativ.

•  Identificarea unui interes autentic 
– Entuziasm
– Schimbări în stilul de viaţă, chiar pe parcursul campaniei evan-

ghelistice.
– dorinţa de a-ţi împărtăşi bucuria participării la prezentări.
– Genul de întrebări pe care le adresează.

Programarea vizitelor

în general, vei face patru vizite principale sau mai multe dacă este 
necesar. aceste vizite au loc:

• în timpul primelor două săptămâni ale campaniei de evanghelizare. 

• Chiar după ce este prezentată doctrina despre Sabat.
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• în perioada în care sunt încurajaţi să ia o decizie cu privire la botez.

• după botez, pentru a le fi instructor.

Vizita de acomodare

• aceasta trebuie să aibă loc în primele două săptămâni ale progra-
mului evanghelistic. 

• Poţi sta de vorbă cu persoana respectivă în locul în care se desfă-
şoa ră programul sau acasă la ea. Este uneori mai de dorit să vă cu-
noaşteţi mai întâi pe un teren neutru. Totuşi, dacă sunt foarte multe 
persoanele care participă, cel mai probabil veţi face vizite acasă. 

• întreabă despre...
… ocazii anterioare la care au participat.
… cum au aflat despre acest program.
… prieteni adventişti.
… studii biblice parcurse.
… propria biserică, dacă o frecventează.
… unde şi când lucrează. această întrebare poate ajuta la desco-

perirea potenţialelor probleme cu privire la Sabat.
… copii.

Prima vizită: Prima vizită este în primul rând una de acomodare. află 
ceea ce poţi despre acea persoană, însă nu o interoga. întreab-o dacă îi place 
programul şi încurajeaz-o să participe. dacă se plânge de anumite aspecte, 
mulţumeşte-i. dacă există neînţelegeri, clarifică-le, însă nu fii defensiv. 

în timpul acestei vizitei, ai putea să întrebi: „ai decis să îi predai viaţa ta 
lui Isus?”. Sau: „Ce schimbări ai vrea să facă Isus în viaţa ta?”. dacă persoana 
răspunde negativ, poţi întreba ce anume o împiedică să ia astfel de hotărâri. 
Nu forţa lucrurile, răspunde cu blândeţe la întrebări şi roagă-te cu ea. Poţi 
spune: „hai să ne rugăm chiar acum pentru această decizie.”

Este bine să întrebi persoana dacă este de acord să vă rugaţi împreună. 
dacă nu ştie cum să se roage, explică-i faptul că se poate adresa lui dumnezeu 
ca şi unui prieten. întreab-o care sunt nevoile pentru care ar dori să se roage. 
Poţi adăuga şi tu alte nevoi evidente. Indică în mod simplu cine să se roage 
primul. apreciaz-o atunci când se roagă. dacă alege să nu se roage, rosteşte 
o rugăciune scurtă şi simplă. Poţi să o rogi să repete rugăciunea după tine, 
dacă problema pare a fi timiditatea sau lipsa de experienţă. 

mulţumeşte-i pentru că va continua să participe la program şi asigur-o 
că o vei căuta la următoarele întâlniri. Vizita să fie scurtă şi plăcută. 
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a doua vizită: şi în a doua vizită este nevoie de prietenie şi ar trebui 
să feliciţi persoana pentru prezenţa la întâlniri. dacă a lipsit în unele ocazii, 
ajut-o să obţină informaţiile respective. are anumite întrebări? dacă poţi, 
răspunde-i. dacă nu, spune-i că vei căuta răspunsurile şi le vei împărtăşi cu 
ea. 

Este bine să încerci să o ajuţi în luarea unei decizii cu privire la ţinerea 
Sabatului, dacă nu s-a hotărât deja. Poţi începe prin a spune: „am observat 
împreună că există două zile de odihnă: duminica, creată de om, şi Sabatul, 
creat de hristos. Eu am ales să îl ascult pe Isus. Care este alegerea ta?” 
dacă răspunsul este pozitiv, felicit-o. Răspunde întrebărilor, dar nu exercita 
presiuni. din nou, încurajeaz-o să participe cu regularitate la program. 

Când soseşte momentul pentru rugăciune, este bine să vă rugaţi din 
nou fiecare în parte. Repetă procedura ultimei vizite. dacă persoană tot nu 
doreşte să se roage, permite-i să repete după tine. după aceea încurajeaz-o, 
spunând: „Nu-i aşa că a fost uşor?”. „acum încearcă şi tu!” dacă tot nu 
doreşte să se roage, nu o forţa; rosteşte tu o rugăciune simplă. 

acesta ar fi un moment potrivit să-i adresezi invitaţia de a veni la 
tine acasă pentru a servi prânzul în Sabat, ca să poată experimenta bucuria 
Sabatului. Pot fi prezenţi şi alţi membri ai bisericii pentru a se împrieteni cu 
ei şi a le răspunde la întrebări. 

dacă persoana are întrebări legate de Sabat, iată câteva versete biblice 
care pot fi folosite în încercarea de a răspunde întrebărilor sau obiecţiilor:

obiecţie Răspuns
Sabatul evreiesc Geneza 2:1-3; marcu 2:27
Care zi? Luca 23:53-56; 24:1
Propria zi Numeri 22:6; marcu 7:7
Crucificarea Faptele 13:42-44; 17:2; 18:4
Schimbarea zilei Psalmii 89:34; matei 5:17,18
ziua domnului Isaia 58:13; marcu 2:28
Salvat prin har Romani 3:31; Iacov 2:18-20,26

a treia vizită: din nou, şi întotdeauna, prietenia este cea mai 
importantă. Chiar şi când persoana în cauză nu acceptă să fie botezată pe 
moment, dacă menţii o relaţie de prietenie, decizia poate fi luată mai târziu. 

Repetă procedura din vizitele anterioare, felicit-o pentru prezenţă şi 
ajut-o să înţeleagă sau să afle ideile care au fost prezentate atunci când a 
lipsit. 
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decizia la care trebuie condusă persoana în ocazia acestei vizite este 
aceea a botezului. dacă a bifat pe foaia de reacţie că îşi doreşte botezul, 
felicit-o. Explică-i pe scurt că botezul înseamnă acceptarea totală a lui Isus 
ca domn şi mântuitor şi intrarea în biserica Sa. Explică-i cum are loc botezul, 
în special dacă nu a văzut până atunci un botez prin scufundare. Cu atenţie, 
prezintă-i întreaga procedură şi spune-i unde şi când va avea loc această 
ceremonie. încurajează persoana care va efectua botezul să se întâlnească 
cu candidaţii într-o anumită ocazie şi să le demonstreze pas cu pas ce se va 
întâmpla. 

dacă nu a luat încă o decizie cu privire la botez, încearcă să identifici 
problema. Pune întrebări: „Care este problema?” „Ce altă perspectivă ai?” 
oferă soluţii şi sfaturi practice. Este foarte bine să-i povesteşti experienţa ta 
personală. împărtăşeşte anumite versete biblice. oferă-i o altă şansă de a 
lua această decizie. o idee bună ar fi să-i povesteşti despre personaje biblice 
care au luat o decizie pentru hristos. dacă nu vrea sau nu poate lua o decizie, 
nu o forţa. încurajeaz-o să participe în continuare la programul evanghelistic. 
dacă acesta este spre final, aranjează un studiu biblic personal, dacă este posibil. 

din nou, rugăciunea este importantă. adresaţi-vă lui dumnezeu fieca-
re. mulţumeşte-I lui dumnezeu pentru decizia luată şi roagă-te ca persoana 
să aibă curajul de a rămâne credincioasă acestei decizii. dacă nu a luat încă o 
hotărâre, roagă-te ca duhul Sfânt să continue să-i descopere adevărul. dacă 
decizia nu a fost luată din cauza anumitor obiecţii, iată câteva posibile răs-
punsuri:

obiecţie text biblic Istorisire biblică
Soţ/Soţie Efeseni 4:15 Lot şi soţia sa 
Partener necăsătorit Evrei 13:4 Rahav
 1 Tesaloniceni 4:11,12
Serviciu/afacere Psalmii 37:25 Levi matei
 matei 6:31-33
Părinţi  Faptele 5:29 Fii lui zebedei
Prieteni/popularitate Ioan 15:14 Prietenii lui Iov
Biserică Faptele 17:30 Pavel 
amânare 2 Corinteni 6:2 Enoh
 Evrei 3:7,8
Sacrificiu Ioan 3:16 Rut şi moise

a patra vizită: a patra vizită trebuie să fie una de bucurie şi sărbătoare, 
reprezentând începutul pentru multe alte vizite, prin care vei ajuta noul 
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membru să facă parte din familia bisericii. Este un moment de consolidare. 
Cei botezaţi trebuie să fie felicitaţi şi încurajaţi. Luaţi-vă timp pentru 
rugăciune pentru a ajuta noul membru să acorde tot mai multă încredere 
rugăciunii, să găsească alinare pe această cale. Vei dori să începi programul 
de instruire, prezentându-i persoanei mai multe informaţii despre biserică, 
despre limbajul specific, ritualurile şi cultura bisericii. 

dacă persoana pe care o vizitezi nu este încă botezată, vei dori să o 
ajuţi să identifice motivul. Poţi să-i oferi sfaturi, împărtăşindu-i ce a avut 
loc la Golgota pentru ea. Vorbeşte-i despre beneficiile alegerilor corecte şi 
consecinţele alegerilor greşite. însă din nou, nu exercita presiune. Spune-i 
că vei continua să te rogi pentru ea şi că vei dori s-o vizitezi în continuare. 
Repetă modelul de rugăciune din vizitele anterioare. duhul Sfânt va lucra în 
continuare; este bine să păstrezi legătura. asigură-te că inviţi persoana să 
vină la biserică şi încearcă să continui studiile biblice. 

Vizite pentru subiecte specifice

decizia de a-L accepta pe hristos în cadrul ultimei vizite: atunci când 
vizitezi diferite persoane care au arătat că doresc să îl accepte pe hristos ca 
mântuitor personal, asigură-te că...

… remarci răspunsul pe care l-au oferit.
… parcurgi încă o dată planul de mântuire, pe scurt.
… asigură-te că sunt gata să îşi ia acest angajament.
… aşteaptă-te ca ei să meargă până la capăt.

Vizită pentru doctrina despre Sabat: înainte de prezentarea doctrinei 
despre Sabat, vizitează persoana pentru a constata dacă are întrebări legate 
de subiectele deja prezentate. asigură-te că a înţeles şi a acceptat ceea ce s-a 
prezentat, în special următoarele subiecte:

• dumnezeirea lui hristos;
• mântuirea prin har;
• acceptarea lui hristos în propria viaţă;
• Principiile de interpretare ale profeţiei;
• Cornul cel mic.

odată ce persoană vizitată L-a acceptat pe Isus ca domn şi mântuitor, 
următorul pas important este acceptarea Sabatului. 

Prima întrebare pe care o vei pune va fi aceasta: „ai vreo întrebare?”. 
Probabil vor exista întrebări, însă nu va fi dificil de răspuns. întreabă: „Ce 
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crezi despre mesajul legat de Sabatul zilei a şaptea? a fost clar din punct de 
vedere biblic?” Parafrazează răspunsul ei ca să fii sigură că a înţeles clar că 
sâmbăta este Sabatul biblic. dacă nu este sigură din punct de vedere biblic, 
răspunde-i la întrebări. Lasă-i literatură ca să citească. Invit-o la seminarul 
biblic care se desfăşoară în timpul şcolii de Sabat. dacă mesajul biblic este 
clar, întreab-o: „Te-ai gândit să respecţi şi tu Sabatul?”.

dacă răspunsul este unul negativ, spune-i că te vei ruga pentru ea în 
timp ce se gândeşte şi se roagă în legătură cu respectarea Sabatului. Subliniază 
nevoia de a urma adevărul descoperit de Isus. întrebările puse o vor face să se 
gândească la respectarea Sabatului. oferă-i literatură pe tema Sabatului. 

dacă primeşti răspuns afirmativ, încurajeaz-o să dea curs îndemnurilor 
conştiinţei. împărtăşeşte experienţa ta legată de Sabat. Invit-o la seminarul 
despre Sabat şi oferă-i literatură pe tema Sabatului. 

dacă există o problemă care are legătură cu serviciul în Sabat, observă 
dacă există o dorinţă puternică de a păstra Sabatul. asigură-te că are voinţa 
să lupte pentru rezolvarea problemei. are nevoie de un angajament serios 
pentru a reuşi. dacă nu sesizezi această dorinţă, încurajeaz-o să se roage şi 
să mediteze asupra problemei. 

dacă are o astfel de problemă în ce priveşte locul de muncă în Sabat, 
şi există dorinţa de rezolvare, împărtăşeşte din Scriptură texte legate de 
păstrarea Sabatului, precum cel din Exodul 20:8-11. Citeşte matei 11:28-30 
şi Isaia 56:2. oferă propria mărturie, sau experienţa altcuiva cunoscut, în 
legătură cu obţinerea Sabatului ca zi liberă. încurajează persoana să păşească 
înainte, solicitându-i şefului să-i dea Sabatul liber. încurajeaz-o şi spune-i că 
o vei susţine în luarea acestei decizii. asigur-o că întreaga biserica se va ruga 
pentru ea şi că dumnezeu va rezolva problema, fie pentru locul de muncă 
actual, fie pentru un altul, dacă îi solicită ajutorul. Poate vei dori să îi citeşti 
şi versetele din matei 6:25-33.

Preocupă-te cu toată inima, dar nu exercita presiune. aceasta este o 
decizie foarte importantă. manifestă înţelegere şi ai încredere în făgăduinţa 
lui dumnezeu că El va aduce convingerea necesară. El îl îndeamnă pe om, 
dar nu îl forţează. 

Problema fumatului. dacă cel care candidează la botez are o problemă 
cu fumatul, sunt mai multe modalităţi de ajutor. în primul rând, află dacă 
există dorinţa de a renunţa la fumat. ajut-o să-şi exprime această dorinţă. 
asigură-te că decizia este una fermă. oferă-i persoanei literatură pentru a şti 
cum să renunţe la fumat. 
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Există mai multe făgăduinţe legate de biruinţă, pe care le poţi împăr-
tăşi:

• 1 Corinteni 15:57 dumnezeu vrea să ofere biruinţa
• Romani 13:14 Nu purta de grijă firii pământeşti
• 1 Corinteni 10:13 Victoria în ispită nu din ispită
• Filipeni 4:13 Toate sunt posibile prin hristos
• marcu 11:24 Este aşa, dacă vom crede

dacă o poţi face cu blândeţe, cere-i ţigările ca să o ajuţi în felul acesta. 
apoi, motiveaz-o să-I promită domnului că va renunţa. dacă persoana este 
pregătită să facă această promisiune, aşezaţi-vă pe genunchi şi rugaţi-vă. 
încurajeaz-o să rostească o rugăciune scurtă, cerând biruinţa. Roagă-te tu 
mai întâi. apoi învaţ-o ce să spună. Ridicaţi-vă de la rugăciune şi felicit-o. 
Spune-i că vei veni în ziua următoare pentru a sărbători primele 24 de ore 
de victorie. 

dacă nu poate renunţa la fumat de una singură, ajut-o să găsească un 
program de renunţare la fumat care ar ajuta-o. încurajeaz-o să vorbească şi 
cu un medic. 

Decizii luate în timpul prezentărilor

apelurile eficiente necesită timp. Trebuie rezervată o marjă de timp 
potrivită pentru luarea deciziilor. Este recomandată alocarea a 10% sau 20% 
din timpul total al întâlnirii. 

anunţul timpuriu. La un moment potrivit în timpul predicii, este uneori 
folositor să anunţi audienţa că le vei propune să ia o decizie. Spune-le că se 
prezintă un subiect important şi că trebuie să se pregătească pentru luarea 
unei decizii. aceasta îi ajută pe oameni să se pregătească la nivel mintal. 

Exemplu: „La finalul mesajului din această seară, vă voi invita să veniţi 
în faţă şi să vă predaţi viaţa lui hristos, urmând să primiţi botezul.”

apeluri spontane. Poţi face, de asemenea, apeluri repetate, spontane. 
în diferite momente ale predicii, pe măsură ce se oferă argumente semnifi-
cative, pot fi făcute apeluri foarte scurte, ca pregătire pentru cel final. Ches-
tionarea audienţei cu privire la acordul asupra subiectului discutat ajută, 
chiar dacă este prezentat un punct de vedere acceptat în general. această 
modalitate îi ajută să treacă peste teama de a-şi exprima sau a lua o decizie. 
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oamenii pot fi îndemnaţi să răspundă în mai mult feluri:
• să ridice mâna, stând pe scaun;
• să scrie pe o foaie de reacţie;
• să se ridice;
• să ridice mâna în timp ce stau în picioare;
• să aducă foaia de reacţie într-un loc stabilit;
• să vină în faţă.

oamenii trebuie conduşi pas cu pas. Evită să le ceri să facă un pas foarte 
mare. ajută-i să îl accepte pe hristos ca fiind Creator şi mântuitor. ajută-i să îl 
accepte pe El ca domn. apoi vor fi pregătiţi să accepte alte principii, precum 
zecimea, botezul, a fi membru al bisericii prin botez şi Sabatul. 

atunci când faci un apel de la amvon nu este bine să începi întrebând: 
„Este cineva...?”. Petru nu a chemat pe cineva; el i-a chemat pe toţi! (Faptele 
2:38). în schimb, începe cu întrebarea: „Câţi dintre voi doriţi..?”. apoi: „Câţi 
mai doresc...?”. apoi: „mai este încă o persoană?”. Personalizează întrebarea 
pentru acea încă o persoană: un bărbat care se luptă cu tutunul, o femeie 
care se teme să nu-şi piardă slujba, un tânăr care foloseşte droguri... 

atunci când prezinţi pentru prima dată un subiect dificil, precum 
Sabatul sau botezul, cere o decizie uşoară, precum ridicarea mâinii. apoi, 
cere un răspuns mai hotărât, precum ridicarea în picioare sau venirea în faţă. 
diferitele mesaje cer modalităţi diferite de luare a deciziilor. Este bine să 
variezi modalităţile. 

Şase strategii

Sunt şase strategii pentru a-i ajuta pe oameni să ia o decizie. acestea pot 
fi folosite pe rând sau combinate în timpul unei predici. Pot fi folosite şi acasă. 

• Sub formă de scară – Ioan 4:7-26. această strategie conduce per-
soana pas cu pas. un exemplu ar fi: „Toţi cei care vor să spună «mul-
ţumesc, Isuse, pentru că mi-ai arătat adevărul» să se ridice în pi-
cioare.” mai târziu, poţi spune: „Ridică mâna şi spune: «doamne, 
ajută-mă să Te ascult şi să respect Sabatul Tău sfânt.»” Continuă 
spunând: „Toţi cei care vor, într-adevăr, să primească ajutor de la El 
să vină în faţă.”

• Beneficii – matei 19:29. Prezintă beneficiile de care te poţi bucura 
după ce iei această decizie.
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• alternativa opusă – deuteronomul 30:19. Pune în contrast binecu-
vântările ascultării de Isus cu consecinţele urmării lui Satana. 

• alternative paralele – aceasta este inversul ultimei variante. Per-
soanei i se oferă două alternative pozitive dintre care să aleagă. 
Exemplu: Botezul să fie miercuri seara sau în Sabat dimineaţă. 

• Reacţie echitabilă – Ioan 3:16. Principiu: Fiecare acţiune merită o 
reacţie corespondentă. aplicaţie: Pentru că mă iubeşte, Isus şi-a dat 
viaţa pentru mine. Pentru că îl iubesc, îi voi dărui şi eu viaţa mea. 

• motivaţie hristocentrică – Ioan 14:15. Concept: o anumită per-
soa nă poate fi deschisă faţă de hristos, dar nu şi faţă de Sabat. 
Rolul predicatorului este să arate că hristos preţuieşte Sabatul. 
dacă persoana rămâne deschisă faţă de hristos şi este convinsă că 
hristos preţuieşte Sabatul, va ajunge şi ea să preţuiască Sabatul. 
aplicaţie: Leagă-L pe hristos, cel iubit, atât de strâns de porunca 
Sa (neiubită), încât prin acceptarea unuia, persoana va fi nevoită 
să accepte şi celelalte aspecte. Pe lângă facilitarea deciziilor, acest 
concept favorizează predicarea hristocentrică. 

aBC-ul unui apel către Dumnezeu 

• Cere. Foloseşte rugăciunea de mijlocire.
• Crede. manifestă credinţa că rugăciunea a fost ascultată.
• aşteaptă răspunsul acum. du-te şi acţionează prin credinţă. 
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RezuMat CaPItolul 12 

Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde la 
întrebări în spaţiile oferite.

1. „dacă va avea ungerea duhului Sfânt, care să-l facă să simtă o 
răspundere pentru suflete, predicatorul nu va trimite adunarea fără _______

_________________, singura scăpare a celui păcătos, şi fără a adresa 
apeluri solemne care ____________________________. El va simţi că ar 
putea să nu-i mai întâlnească niciodată pe aceşti ascultători, până în marea 
zi a lui dumnezeu.”

Mărturii, vol. 4, p. 316 (1879)
Evanghelizare, p. 280.

„în fiecare predică _______________________________ de a renunţa 
la păcatele lor şi a se întoarce la hristos.”

Mărturii, vol. 4, p. 396 (1880)

2. Cum să conduci o persoană la acceptarea lui hristos?
 Indiferent unde sau când te întâlneşti cu cineva care este interesat, 

este de dorit să ajuţi acea persoană să îl accepte pe hristos ca domn şi 
mântuitor. dacă în timpul unei întâlniri publice, persoana a luat decizia de 
a-L accepta pe hristos în urma unui apel care a fost făcut, mergi în faţă cu 
ea şi, imediat după finalul întâlnirii, invit-o să stea de vorbă cu tine. dacă vă 
aflaţi acasă, întreab-o în mod direct dacă doreşte să îl accepte pe hristos. 

împărtăşeşte cu ea următorii patru paşi pentru apropierea de hristos, 
folosind textele de mai jos:

• Ioan 3:16. Crede că dumnezeu te iubeşte. Subliniază faptul că 
dumnezeu o iubeşte şi a demonstrat aceasta prin moartea pe cruce 
pentru ea. Roag-o să recitească textul şi să înlocuiască „oricine” cu 
propriul nume. 

• Faptele apostolilor 11:18. dă-i voie duhului Sfânt să te conducă la 
pocăinţă. Subliniază faptul că dumnezeu este cel care ne conduce 
la pocăinţă. Noi nu avem niciun interes pentru a ne pocăi de unii 
singuri; noi iubim păcatul. de multe ori regretăm efectele păcatului, 
în loc să regretăm păcatul în sine care a cauzat moartea lui hristos pe 
cruce. Numai dumnezeu ne poate ajuta să ne pocăim cu adevărat. 
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• 1 Ioan 1:9. mărturiseşte-ţi păcatele înaintea lui dumnezeu. Pe 
măsură ce duhul Sfânt o conduce la pocăinţă în inima ei, trebuie 
să spună păcatelor pe nume, în faţa lui dumnezeu. Invit-o să facă 
aceasta chiar atunci. încurajeaz-o să creadă făgăduinţa că El o va 
ierta imediat şi o va curăţi de toate păcatele şi nelegiuirile.

• apocalipsa 3:20. Invită-l pe Isus să vină în inima ei. Repetă-i promisi-
unea că Isus va veni, dacă este invitat. Vorbeşte cu ea într-o manieră 
pozitivă despre ce înseamnă a-L invita în inima ei. 

3. deciziile luată acasă
unul dintre cele mai importante momente ale lucrării de evanghelizare 

este acela în care cineva din echipa evanghelistică îl vizitează pe unul dintre 
oaspeţi acasă. uneori, evanghelistul şi pastorul fac această vizită, însă de 
multe ori este doar evanghelistul sau sunt pastorul şi un membru laic al 
echipei, deseori o membră a departamentului misiunea Femeii.

membrii echipei care fac aceste vizite trebuie să aibă anumite calificări: 
• Să-L iubească pe dumnezeu cu toată inima. – Psalmii 116:1
• Să fie pasionaţi de împărtăşirea dragostei lui dumnezeu. – Ieremia 

20:9
• Să fie mijlocitori dedicaţi pentru salvarea sufletelor. – Iacov 5:16
• Să fie preocupaţi de familie. – Faptele apostolilor 16:34
• Să fie lucrători conştiincioşi. – Iacov 2:20,26
• dispuşi să facă vizite săptămânale. – Faptele apostolilor 20:20
• Să frecventeze Comitetul de vizitare. – Proverbele 27:17
• Să funcţioneze bine în echipă. – 1 Corinteni 12:20,21
• optimişti. – Filipeni 4:13
• dispuşi să studieze! Să înveţe! Să crească! – 2 Timotei 2:15

Femeile trebuie încurajate să facă vizite evanghelistice. din fericire, 
femeile au un dar natural pentru aceasta, însă instruirea le poate ajuta se 
evite eşecurile.

4. Beneficii. Vizitele făcute în mod conştiincios şi cu rugăciune pot avea 
multe beneficii. Enumeră patru sau mai multe moduri în care vizitele făcute 
acasă susţin evanghelizarea publică. 

1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
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3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
 
5. Cine ar trebui să viziteze?

• Cei care cunosc mesajul nostru fundamental şi sunt dornici şi în 
stare să înveţe mai mult.

• Cei care au o relaţie puternică cu hristos.
• Cei care au darul de a relaţiona cu oamenii. 
• Cei care simt că au această chemare – de a face vizite. unii sunt 

iniţial temători, dar vor prinde curaj dacă sunt instruiţi de un 
instructor experimentat. 

6. abilităţi pentru vizitare

Probabil cea mai mare teamă legată de vizitare este că nu vom şti ce să 
spunem sau că oamenii vor pune întrebări la care nu vom şti să răspundem. 
Este posibil. însă adu-ţi aminte că prezenţa ta şi interesul pentru ei valorează 
mai mult decât orice ai spune, atâta timp cât manifeşti dragoste şi blândeţe. 
în legătură cu întrebările, un răspuns bun poate fi acesta: „Nu ştiu, însă voi 
afla.” Nu trebuie să ştii totul. astfel poţi chiar să deschizi calea pentru a-l 
invita pe pastor să-i cunoască. 

Iată câteva sfaturi:

• Cum să răspunzi la întrebările ridicate de persoana vizată
– Nu te contrazice.
– Foloseşte două sau trei versete. discută şi clarifică pe scurt.
– Lasă în urma ta broşuri, reviste şi cărţi despre subiectul în cauză.
– amână răspunsul la întrebări pe teme ce nu au fost discutate 

în cadrul evanghelizării. (încurajează-i să participe la ocaziile 
următoare.)

• o întrebare-cheie pe care să o adresezi: Tu ce crezi?

• Niciodată nu pune una sau mai multe întrebări la care ştii că este 
posibil să primeşti un răspuns negativ.

•  Identificarea unui interes autentic 
– Entuziasm
– Schimbări în stilul de viaţă, chiar pe parcursul campaniei 

evanghelistice
– dorinţa de a-ţi împărtăşi bucuria participării la prezentări
– Genul de întrebări pe care le adresează
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7. Programarea vizitelor
în general, vor fi patru vizite principale, şi chiar mai multe dacă este 

necesar. Explică momentul în care au loc aceste vizite. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Prima vizită: Prima vizită este în primul rând una de acomodare. află 
ceea ce poţi despre acea persoană, însă nu o interoga. întreab-o dacă îi place 
programul şi încurajeaz-o să participe. dacă se plânge de anumite aspecte, 
mulţumeşte-i. dacă există neînţelegeri, clarifică-le, însă nu fii defensiv. 

a doua vizită: şi în a doua vizită este nevoie de prietenie şi ar trebui 
să feliciţi persoana pentru prezenţa la întâlniri. dacă a lipsit în unele ocazii, 
ajut-o să obţină informaţiile respective. are anumite întrebări? dacă poţi, 
răspunde-i. dacă nu, spune-i că vei căuta răspunsurile şi le vei împărtăşi cu 
ea. 

a treia vizită: din nou, şi întotdeauna, prietenia este cea mai importan-
tă. Chiar şi când persoana în cauză nu acceptă să fie botezată pe moment, 
dacă menţii o relaţie de prietenie, decizia poate fi luată mai târziu. Repetă 
procedura din vizitele anterioare, felicit-o pentru prezenţă şi ajut-o să înţe-
leagă sau să afle ideile care au fost prezentate atunci când a lipsit. 

a patra vizită: a patra vizită trebuie să fie una de bucurie şi sărbătoare, 
reprezentând începutul pentru multe alte vizite, prin care vei ajuta noul 
membru să facă parte din familia bisericii. Este un moment de consolidare. 
Cei botezaţi trebuie să fie felicitaţi şi încurajaţi. Luaţi-vă timp pentru 
rugăciune, pentru a ajuta noul membru să acorde tot mai multă încredere 
rugăciunii, să găsească alinare pe această cale. Vei dori să începi programul 
de instruire, prezentându-i persoanei mai multe informaţii despre biserică, 
despre limbajul specific, ritualurile şi cultura bisericii. 

dacă persoana pe care o vizitezi nu este încă botezată, ajut-o să 
identifice motivul. 

• Poţi să-i oferi sfaturi, împărtăşindu-i ce a avut loc la Golgota pentru 
ea. 

• Vorbeşte-i despre beneficiile alegerilor corecte şi consecinţele 
alegerilor greşite. însă din nou, nu exercita presiune.

Manual MF.indd   136 07.10.2013   09:17:26



| 137 MISIUNEA FEMEII

• Spune-i că vei continua să te rogi pentru ea şi că vei dori s-o vizitezi 
în continuare. Repetă modelul de rugăciune din vizitele anterioare.

• duhul Sfânt va lucra în continuare; este bine să păstrezi legătura. 
asigură-te că inviţi persoana respectivă să vină la biserică, şi încearcă 
să continui studiile biblice.

 
8. Vizite pentru subiecte specifice

a. decizia de a-L accepta pe hristos în cadrul ultimei vizite. atunci când 
vizitezi persoane care au arătat că doresc să îl accepte pe hristos ca 
mântuitor personal, asigură-te că...
… remarci răspunsul pe care l-au oferit.
… parcurgi încă o dată planul de mântuire, pe scurt.
… asigură-te că sunt gata să îşi ia acest angajament.
… aşteaptă-te ca ei să meargă până la capăt.

B. Vizită pentru doctrina despre Sabat. înainte de prezentarea doctri-
nei de Sabat, vizitează persoana pentru a constata dacă are între-
bări legate de subiectele deja prezentate. asigură-te că a înţeles şi a 
acceptat cele prezentate, în special următoarele subiecte:
• dumnezeirea lui hristos;
• mântuirea prin har;
• acceptarea lui hristos în propria viaţă;
• Principiile de interpretare ale profeţiei;
• Cornul cel mic.

C. Problema fumatului. dacă cel care candidează la botez are o problemă 
cu fumatul, sunt mai multe modalităţi de ajutor. în primul rând, află 
dacă există dorinţa de a renunţa la fumat. ajut-o să-şi exprime această 
dorinţă. asigură-te că decizia este una fermă. oferă-i persoanei res-
pective literatură pentru a şti cum să renunţe la fumat. Există mai 
multe făgăduinţe legate de biruinţă, pe care le poţi împărtăşi:
• 1 Corinteni 15:57 dumnezeu vrea să ofere biruinţa.
• Romani 13:14 Nu purta de grijă firii pământeşti.
• 1 Corinteni 10:13 Victoria în ispită, nu din ispită.
• Filipeni 4:13 Toate sunt posibile în hristos.

9. decizii luate în timpul prezentărilor. apelurile eficiente necesită 
timp. Este recomandată alocarea a 10% sau 20% din timpul total al întâlnirii. 
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oamenii pot fi îndemnaţi să răspundă în mai mult feluri:
• Să ridice mâna, stând pe scaun
• Să scrie pe o foaie de reacţie
• Să se ridice
• Să ridice mâna în timp ce stau în picioare
• Să aducă foaia de reacţie într-un loc stabilit
• Să vină în faţă

10. şase strategii. Sunt şase strategii pentru a-i ajuta pe oameni să ia o 
decizie. acestea pot fi folosite pe rând sau combinate în timpul unei predici. 
Pot fi folosite şi acasă. 

• Sub formă de scară – Ioan 4:7-26. aceasta strategie conduce 
persoana pas cu pas. un exemplu ar fi: „Toţi cei care vor să spună: 
«mulţumesc, Isuse, pentru că mi-ai arătat adevărul» să se ridice în 
picioare.” mai târziu, poţi spune: „Ridică mâna şi spune: «doamne, 
ajută-mă să Te ascult şi să păstrez Sabatul Tău sfânt.»” Continuă 
spunând: „Toţi cei care vor, într-adevăr, să primească ajutor de la El 
să vină în faţă.”

• Beneficii – matei 19:29. Prezintă beneficiile de care te poţi bucura 
după ce iei această decizie.

• alternativa opusă – deuteronomul 30:19. Pune în contrast binecu-
vântările ascultării de Isus cu consecinţele urmării lui Satana. 

• alternative paralele – aceasta este inversul ultimei variante. Per-
soanei i se oferă două alternative pozitive dintre care să aleagă. 
Exemplu: Botezul să fie miercuri seara sau în Sabat dimineaţă. 

• Reacţie echitabilă – Ioan 3:16. Principiu: Fiecare acţiune merită o 
reacţie corespondentă. aplicaţie: Pentru că mă iubeşte, Isus şi-a dat 
viaţa pentru mine. Pentru că îl iubesc, îi voi dărui şi eu viaţa mea. 

• motivaţie hristocentrică – Ioan 14:15. Concept: o anumită persoană 
poate fi deschisă faţă de hristos, dar nu şi faţă de Sabat. Rolul 
predicatorului este să arate că hristos preţuieşte Sabatul. dacă 
persoana rămâne deschisă faţă de hristos şi este convinsă că hristos 
preţuieşte Sabatul, va ajunge şi ea să preţuiască Sabatul pentru 
a menţine consistenta cognitivă. aplicaţie: Leagă-L pe hristos cel 
iubit atât de strâns de porunca Sa (neiubită), încât prin acceptarea 
unuia persoana va fi nevoită să accepte şi celelalte aspecte. Pe 
lângă facilitarea deciziilor, acest concept favorizează predicarea 
hristocentrică. 
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Serviciul divin de botez

„Cel ce conduce serviciul divin de botez ar trebui să caute 
să facă din el o ocazie de exercitare a unei influenţe solemne 
şi sacre asupra întregii audienţe. Orice serviciu al bisericii ar 
trebui să fie condus în așa fel, încât să fie înălţător prin influenţa 
sa. Nimic ce ţine de acest ritual să nu fie tratat ca ceva obișnuit 
sau ieftin, niciun detaliu să nu fie coborât la nivelul lucrurilor de 
rând. Bisericile noastre trebuie educate să aibă un respect mai 
mare faţă de acest act sacru.”

Lucrarea pastorală, p. 211

BoTEzuL ESTE uN SImBoL aL moRȚII faţă de viaţa cea veche şi 
începutul unei vieţi noi în Isus hristos. demonstrează dorinţa unei persoane 
de a deveni membră a familiei lui dumnezeu. arată bunăvoinţa de a primi 
duhul Sfânt şi a folosi darurile duhului în slujirea pentru alţii. 

Cei care dovedesc că au experimentat naşterea din nou şi se bucură 
de părtăşie spirituală în domnul Isus sunt pregătiţi pentru botez şi pentru 
a fi membri ai bisericii. Fiecare candidat la botez trebuie să primească 
instrucţiuni în privinţa doctrinelor fundamentale ale Bisericii adventiste 
înainte să fie botezat. domnul Isus ne-a dat aceste indicaţii clare: „duceţi-vă  
şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului duh. şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (matei 
28:19,20).

deşi biserica nu insistă asupra rebotezării celor care vin dintr-o altă 
confesiune, şi care au fost deja botezaţi prin scufundare şi au trăit o viaţă de 
credinţă potrivită cu lumina pe care au avut-o, dacă este dorit, botezul este 
recomandat. 

Botezul poate avea loc înăuntru sau afară, oriunde este suficientă apă 
pentru a scufunda o persoană. Ceremonia trebuie să se desfăşoare în mod 
corespunzător, cu bun-gust şi într-o locaţie sigură. 
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Explică-le celor ce vor fi botezaţi că acesta va fi efectuat prin scufundare 
şi că diaconii şi diaconesele îi vor ajuta pe parcursul ceremoniei. Robe închise 
la culoare (cele albe nu arată atât de bine pe corp) din material greu sunt 
utile, însă, dacă nu sunt disponibile, candidatul trebuie îndrumat să se 
îmbrace într-o manieră decentă. de asemenea, acesta trebuie să-şi aducă 
un prosop, haine de schimb şi orice este necesar pentru aranjarea părului. 

Planificarea serviciului divin

în cadrul unui serviciu divin de botez sunt recomandate cântece de 
laudă, ocazii de mărturie, momente de bucurie şi rugăciune şi încurajare din 
Cuvânt. 

Candidaţilor trebuie să li se ofere ocazia de a da mărturie despre 
acceptarea învăţăturilor doctrinare ale Bisericii adventiste de ziua a şaptea 
în prezenţa comitetului sau a întregii biserici. aceasta are loc înainte de 
botez. Li se va cere membrilor bisericii să voteze acceptarea respectivilor 
candidaţilor la botez, în biserică. 

după ceremonia de botez, noilor membrii trebuie să le fie întinsă mâna 
dreaptă a bisericii, urmată de câteva cuvinte de bun venit adresate de către 
pastor sau prezbiter, în numele întregii biserici. Le va fi oferit şi un certificat 
de botez. Pot primi şi alte daruri, probabil o carte, în memoria acelei zile. 

în unele biserici sunt invitaţi anumiţi prieteni speciali sau „îngeri 
păzitori” ai fiecărui candidat să vină în faţă după botez şi să le citească 
acestora câte un pasaj pregătit dinainte. de asemenea, se înalţă o rugăciune 
specială pentru ei, implorând revărsarea bogată a duhului Sfânt asupra lor. 

afirmarea credinţei

Conform Manualului bisericii, „candidaţii pentru botez şi cei care 
sunt primiţi în comunitate prin mărturisire de credinţă trebuie să îşi declare 
adeziunea la punctele fundamentale ale doctrinei Bisericii adventiste de ziua 
a şaptea în faţa bisericii sau a unui alt comitet stabilit corespunzător. Pastorul 
sau prezbiterul trebuie să le adreseze următoarele întrebări candidaţilor, 
iar răspunsul acestora poate fi exprimat prin consimţământ verbal sau prin 
ridicarea mâinii.”*

* Seventh-day Adventist Church Manual, Revised, 2010, 18th ed., Baptismal Vow, p. 27, 28.
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1. Crezi că există un dumnezeu – Tatăl, Fiul, şi duhul Sfânt, o unitate de 
trei Persoane eterne?

2. accepţi moartea domnului Isus hristos pe Golgota, ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele tale, şi crezi că, prin harul lui dumnezeu 
şi prin credinţa în sângele Său vărsat, ai fost salvat din păcat şi de 
pedeapsa lui?

3. îl accepţi pe Isus hristos ca domn şi mântuitor personal, crezi că 
dumnezeu, în hristos, ţi-a iertat păcatele şi ţi-a dat o nouă inimă şi 
renunţi la căile păcătoase ale lumii?

4. accepţi prin credinţă neprihănirea domnului hristos, mijlocitorul 
tău în sanctuarul ceresc, şi accepţi făgăduinţa harului şi a puterii 
Sale transformatoare, pentru a trăi în casa ta şi în faţa lumii o viaţă 
plină de iubire, viaţă care îl are în centru pe hristos? 

5. Crezi că Biblia este Cuvântul inspirat al lui dumnezeu, singura normă 
pentru credinţa şi conduita creştinului? Te angajezi să petreci în 
mod regulat timp în rugăciune şi studierea Bibliei?

6. accepţi cele zece Porunci ca fiind o transcriere a caracterului lui 
dumnezeu şi o descoperire a voinţei Sale? îţi propui ca, prin puterea 
domnului hristos care locuieşte în tine, să împlineşti Legea aceasta, 
inclusiv a patra porunca, cea care cere păzirea zilei a şaptea a 
săptămânii, ca Sabat al domnului şi memorial al creaţiei?

7. aştepţi apropiata venire a lui Isus şi fericita speranţă, când trupul 
acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire? în timp ce te pregăteşti 
să-L întâmpini pe domnul, doreşti să dai mărturie despre mântuirea 
Sa plină de iubire, folosindu-ţi talentele în lucrarea personală de 
câştigare de suflete, ca să-i ajuţi şi pe alţii să fie gata pentru glorioasa 
Lui revenire?

8. accepţi învăţătura biblică referitoare la darurile spirituale şi crezi că 
darul profeţiei este unul dintre semnele de identificare a bisericii 
rămăşiţei?

9. Crezi în organizaţia bisericii? îţi propui să te închini lui dumnezeu 
şi să sprijini biserica prin zecimile şi darurile tale, prin eforturile şi 
influenţa ta?

10. Crezi că trupul tău este templul duhului Sfânt şi doreşti să-L onorezi 
pe dumnezeu având grijă de el, evitând consumarea oricăror lucruri 
dăunătoare, abţinându-te de la consumarea alimentelor necurate, 
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de la consumarea, producerea sau vânzarea băuturilor alcoolice, de 
la consumarea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare dintre 
formele lui, şi de la abuzul şi traficul de narcotice sau alte droguri?

11. Cunoşti şi înţelegi principiile fundamentale ale Bibliei aşa cum sunt 
susţinute de către Biserica adventistă de ziua a şaptea? Te hotărăşti 
ca, prin harul lui dumnezeu, să împlineşti voia Sa, punându-ţi viaţa 
în armonie cu aceste principii?

12. accepţi învăţătura Noului Testament cu privire la botezul prin 
scufundare şi doreşti să fii botezat, ca o exprimare publică a credinţei 
tale în domnul hristos şi în iertarea păcatelor tale de către El?

13. Crezi că Biserica adventistă de ziua a şaptea este biserica rămăşiţei 
din profeţia biblică, în care sunt invitaţi şi primiţi oameni de orice 
naţionalitate, rasă şi limbă? doreşti să devii membru al acestei 
comunităţi locale a bisericii mondiale?

Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea,  
revizuit, 2011, ediţia a 10-a, „Legământul pentru botez”

Conducerea programului

Pastorul este liderul spiritual şi sfătuitorul bisericii. Pastorul, ajutat de 
prezbiteri, trebuie să planifice şi să conducă toate serviciile spirituale ale 
bisericii. Conlucrarea îndeaproape cu pastorul hirotonit şi liderii bisericii este 
importantă atunci când planifici serviciul de botez.

în absenţa unui pastor hirotonit, prezbiterul îi poate solicita preşedin-
telui de Conferinţă să aranjeze susţinerea ceremoniei de botez pentru aceia 
care doresc să se unească cu biserica. 

Susţinerea pe termen lung

dragostea necondiţionată şi prietenia permanentă sunt foarte im-
portante pentru noul credincios. o masă de părtăşie după botez le va oferi 
noilor membri timp de părtăşie, bucurie şi laudă la adresa lui dumnezeu 
împreună cu ceilalţi. Pot fi aleşi mai mulţi „îngeri păzitori” care să păstreze 
legătura cu noii membri, oferind încurajare şi prietenie. dacă aceştia nu fac 
parte deja dintr-o grupă mică de studiu, ar fi o binecuvântare ca ei să fie 
ajutaţi să se integreze într-un asemenea grup.
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RezuMat CaPItolul 13

 1. Instrucţiuni: Completează spaţiile din citatele de mai jos şi răspunde 
la întrebări în spaţiile oferite.

 
„Cel ce conduce serviciul divin de botez ar trebui să caute să facă din 

el o ocazie de exercitare a unei influenţe solemne şi sacre asupra întregii 
audienţe. orice serviciu al bisericii ar trebui să fie condus în aşa fel, încât 
să fie ______________________. Nimic ce ţine de acest ritual să nu fie 
tratat ca ceva obişnuit sau ieftin, niciun detaliu să nu fie coborât la nivelul 
____________________. Bisericile noastre trebuie educate să aibă un 
respect mai mare faţă de acest act sacru.”

Lucrarea pastorală, p. 211

2. Locaţia. Botezul poate avea loc înăuntru sau afară, oriunde este 
suficientă apă pentru a scufunda o persoană. Ceremonia trebuie să se 
desfăşoare în mod corespunzător, cu bun-gust şi într-o locaţie sigură.

3. Planificarea serviciului divin
• în cadrul unui serviciu divin de botez sunt recomandate cântece 

de laudă, ocazii de mărturie, momente de bucurie şi rugăciune şi 
încurajare din Cuvânt. 

• Candidaţilor trebuie să li se ofere ocazia de a da mărturie despre 
acceptarea învăţăturilor doctrinare ale Bisericii adventiste de ziua 
a şaptea în prezenţa comitetului sau a întregii biserici. aceasta 
are loc înainte de botez. Li se va cere membrilor bisericii să voteze 
acceptarea respectivilor candidaţilor la botez, în biserică. 

• după ceremonia de botez, noilor membrii trebuie să le fie întinsă 
mâna dreaptă a bisericii, urmată de câteva cuvinte de bun venit 
adresate de către pastor sau prezbiter, în numele întregii biserici. Le 
va fi oferit şi un certificat de botez. Pot primi şi alte daruri, probabil 
o carte, în memoria acelei zile. 

• în unele biserici, sunt invitaţi anumiţi prieteni speciali sau „îngeri 
păzitori” ai fiecărui candidat să vină în faţă după botez şi să le 
citească acestora câte un pasaj pregătit dinainte. de asemenea, se 
înalţă o rugăciune specială pentru ei, implorând revărsarea bogată 
a duhului Sfânt asupra lor. 
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4. afirmarea credinţei
Conform Manualului bisericii, „candidaţii pentru botez şi cei care 

sunt primiţi în comunitate prin mărturisire de credinţă trebuie să îşi declare 
adeziunea la punctele fundamentale ale doctrinei Bisericii adventiste de ziua 
a şaptea în faţa bisericii sau a unui alt comitet stabilit corespunzător. Pastorul 
sau prezbiterul trebuie să le adreseze următoarele întrebări candidaţilor, 
iar răspunsul acestora poate fi exprimat prin consimţământ verbal sau prin 
ridicarea mâinii.”

• Crezi că există un dumnezeu – Tatăl, Fiul şi duhul Sfânt, o unitate de 
trei Persoane eterne?

• accepţi moartea domnului Isus hristos pe Golgota, ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele tale, şi crezi că, prin harul lui dumnezeu 
şi prin credinţa în sângele Său vărsat, ai fost salvat din păcat şi de 
pedeapsa lui?

• îl accepţi pe Isus hristos ca domn şi mântuitor personal, crezi că 
dumnezeu, în hristos, ţi-a iertat păcatele şi ţi-a dat o nouă inimă şi 
renunţi la căile păcătoase ale lumii?

• accepţi prin credinţă neprihănirea domnului hristos, mijlocitorul 
tău în sanctuarul ceresc, şi accepţi făgăduinţa harului şi a puterii 
Sale transformatoare, pentru a trăi în casa ta şi în faţa lumii o viaţă 
plină de iubire, viaţă care îl are în centru pe hristos? 

• Crezi că Biblia este Cuvântul inspirat al lui dumnezeu, singura normă 
pentru credinţa şi conduita creştinului? Te angajezi să petreci în 
mod regulat timp în rugăciune şi studierea Bibliei?

• accepţi cele zece Porunci ca fiind o transcriere a caracterului lui 
dumnezeu şi o descoperire a voinţei Sale? îţi propui ca, prin puterea 
domnului hristos care locuieşte în tine, să împlineşti Legea aceasta, 
inclusiv a patra porunca care cere păzirea zilei a şaptea a săptămânii, 
ca Sabat al domnului şi memorial al creaţiei?

• aştepţi apropiata venire a lui Isus şi fericita speranţă, când trupul 
acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire? în timp ce te pregăteşti 
să-L întâmpini pe domnul, doreşti să dai mărturie despre mântuirea 
Sa plină de iubire, folosindu-ţi talentele în lucrarea personală de 
câştigare de suflete, ca să-i ajuţi şi pe alţii să fie gata pentru glorioasa 
Lui revenire?

• accepţi învăţătura biblică referitoare la darurile spirituale şi crezi că 
darul profeţiei este unul dintre semnele de identificare a bisericii 
rămăşiţei?
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• Crezi în organizaţia bisericii? îţi propui să te închini lui dumnezeu 
şi să sprijini biserica prin zecimile şi darurile tale, prin eforturile şi 
influenţa ta?

• Crezi că trupul tău este templul duhului Sfânt şi doreşti să-L onorezi 
pe dumnezeu având grijă de el, evitând consumarea oricăror lucruri 
dăunătoare, abţinându-te de la consumarea alimentelor necurate, 
de la consumarea, producerea sau vânzarea băuturilor alcoolice, 
de la consumarea, producerea sau vânzarea tutunului, în oricare 
dintre formele lui, şi de la abuzul şi traficul de narcotice sau alte 
droguri?

• Cunoşti şi înţelegi principiile fundamentale ale Bibliei aşa cum sunt 
susţinute de către Biserica adventistă de ziua a şaptea? Te hotărăşti 
ca, prin harul lui dumnezeu, să împlineşti voia Sa, punându-ţi viaţa 
în armonie cu aceste principii?

• accepţi învăţătura Noului Testament cu privire la botezul prin 
scufundare şi doreşti să fii botezat, ca o exprimare publică a credinţei 
tale în domnul hristos şi în iertarea păcatelor tale de către El?

• Crezi că Biserica adventistă de ziua a şaptea este biserica rămăşiţei 
din profeţia biblică, în care sunt invitaţi şi primiţi oameni de orice 
naţionalitate, rasă şi limbă? doreşti să devii membru al acestei 
comunităţi locale a bisericii mondiale?

5. Conducerea programului
Pastorul este liderul spiritual şi sfătuitorul bisericii. Pastorul, ajutat de 

prezbiteri, trebuie să planifice şi să conducă toate serviciile spirituale ale 
bisericii. Conlucrarea îndeaproape cu pastorul hirotonit şi liderii bisericii este 
importantă atunci când planifici serviciul de botez.

în absenţa unui pastor hirotonit, prezbiterul îi poate solicita preşedin-
telui de Conferinţă să aranjeze susţinerea ceremoniei de botez pentru aceia 
care doresc să se unească cu biserica. 

6. Susţinerea pe termen lung
dragostea necondiţionată şi prietenia permanentă sunt foarte impor-

tante pentru noul credincios. o masă de părtăşie după botez le va oferi noi-
lor membri timp de părtăşie, bucurie şi laudă la adresa lui dumnezeu împre-
ună cu ceilalţi. Pot fi aleşi mai mulţi „îngeri păzitori” care să păstreze legătura 
cu noii membri, oferind încurajare şi prietenie. dacă aceştia nu fac parte deja 
dintr-o grupă mică de studiu, ar fi o binecuvântare ca ei să fie ajutaţi să se 
integreze într-un asemenea grup.
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CaPIToLuL 14

Instruirea  
noilor credincioşi

„Aceia care au venit recent la credinţă să fie trataţi cu 
duioșie şi răbdare, iar membrii mai vechi ai bisericii au datoria 
de a alcătui planuri și de a găsi mijloace pentru a le acorda 
simpatie și învăţătură acelora care s-au retras de bunăvoie 
din alte biserici pentru a urma adevărul şi care s-au lipsit de 
lucrarea pastorală cu care au fost obişnuiţi. Biserica are o 
responsabilitate deosebită de a se îngriji de suflete acestea care 
au urmat primele raze de lumină pe care le-au primit. Dacă vor 
neglija datoria aceasta, membrii bisericii vor fi necredincioşi 
faţă de lucrarea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu.”

Review and Herald, 28 aprilie 1896 
Evanghelizare, p. 351 

îndrumarea noilor credincioşi reprezintă o parte foarte importantă 
a evanghelizării, atât de importantă, încât programul de instruire trebuie 
planificat cu grijă înainte de începerea oricărei forme de misiune. Relaţiile 
de prietenie formate în grupele mici de studiu, în cadrul seminarelor sau al 
campaniilor evanghelistice trebuie păstrate şi după botez. Va fi minunat să-i 
implicăm pe noii credincioşi în activităţile bisericii, favorizând astfel legături 
care se vor întări pe măsură ce creştem spiritual împreună. 

Femeile iubesc copilaşii. şi cea mai mare parte a îngrijirii copiilor le 
revine lor. de aceea, este foarte potrivit ca femeile să fie implicate în procesul 
de instruire. orice femeie care a avut un copilaş îţi va spune că naşterea este 
dureroasă şi creşterea copiilor e dificilă. 

Susţinerea unor studii biblice este, de asemenea, dificilă. Evanghelizarea 
presupune multă muncă. Probabil că am face toate acestea mult mai rar, dacă 
nu ar exista bucuria de a vedea persoane care-L acceptă pe hristos. îngerii 
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cântă de bucurie. însă, aşa cum nu abandonăm bebeluşul după naştere, nu 
trebuie să abandonăm nici sufletul nou-botezat.

în matei 28, Isus ne spune să facem patru lucruri: (1) Să mergem;  
(2) Să facem ucenici; (3) să botezăm şi (4) să îi învăţăm să păzească tot ce 
ne-a fost poruncit. Ca biserică, ne descurcăm bine la numerele 1 şi 3; stăm 
destul de bine şi la numărul 4 – înainte de botez. însă după botez nu stăm 
prea bine în ce priveşte învăţarea şi formarea de ucenici. 

în 1 Corinteni 3:2, Pavel i-a numit pe corinteni „prunci în hristos”. El 
adăugă: „V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi, 
şi nici acum chiar nu le puteţi suferi.” Nu trebuie să presupunem că odată 
botezaţi, oamenii sunt deja creştini maturi, având o înţelegere deplină a 
adevărurilor cu care noi suntem familiarizaţi. Trebuie să continuăm să îi 
învăţăm, să le fim prieteni şi modele, reflectând bucuria mântuirii. Trebuie 
să îi implicăm în activităţile bisericii, să creăm legături puternice. şi trebuie 
să îi învăţăm cum să îi pregătească pe alţii pentru botez. 

„aceia care au venit recent la credinţă să fie trataţi cu duioşie şi 
răbdare, iar membrii mai vechi ai bisericii au datoria de a alcătui planuri şi 
de a găsi mijloace pentru a le acorda simpatie şi învăţătură acelora care s-au 
retras de bunăvoie din alte biserici pentru a urma adevărul şi care s-au lipsit 
de lucrarea pastorală cu care au fost obişnuiţi...” – Evanghelizare, p. 351

„După ce au fost convertiţi la adevăr, oamenii au nevoie 
de îngrijire... printr-o veghere atentă, ajutor şi încurajare. 
Aceştia nu trebuie lăsaţi singuri, ca să fie o pradă a celor mai 
puternice ispite ale lui Satana, ci au nevoie să le spuneţi care le 
sunt îndatoririle, să-i trataţi amabil, să-i călăuziţi şi să-i vizitaţi, 
rugându-vă împreună cu ei. Sufletele acestea au nevoie de 
hrană dată la timp potrivit.”

Evanghelizare, p. 351 

Cum să îi ajutăm pe noii membrii să se simtă ca acasă

oamenii sunt refractari la schimbări. Schimbarea este dificilă. atunci 
când oamenii sunt botezaţi, le cerem să schimbe biserica la care participă sau 
dacă nu au fost membrii unei biserici, schimbarea este cu atât mai dificilă. Li 
se cere să facă schimbări în privinţa zilei de odihnă, a mâncării şi a băuturii, 
o modalităţilor de recreere, uneori a relaţiilor de prietenie şi poate chiar a 
locului de muncă. Trebuie să avem multă răbdare şi să le venim în ajutor, să 
le fim aproape în tot acest proces. 
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una dintre cele mai bune modalităţi prin care îi putem ajuta să facă 
faţă acestor schimbări, să devină creştini mături, este să le fim prieteni sau 
să ne asigurăm că au prieteni în biserică. Studiile arată că oamenii au nevoie 
de cel puţin cinci prieteni într-o biserică sau o organizaţie pentru a se simţi 
acasă şi a dori să rămână. o parte importantă a procesului de instruire constă 
în ajutarea noilor membri, pentru ca aceştia să-şi poată face prieteni. 

Iată câteva căi practice:
• Formează un comitet special care să fie responsabil pentru integra-

rea noilor membri. acest comitet poate să desemneze şi anumiţi 
prieteni speciali pentru fiecare membru şi să îi monitorizeze, să ob-
serve dacă totul merge bine. 

• o masă de părtăşie organizată special pentru noii membri, o dată 
sau de două ori pe an. Prietenii lor speciali să-i prezinte bisericii pe 
noii membri, menţionând preocupările acestora, hobbyurile şi cum 
au ajuns în biserică etc. în organizarea acestor ocazii, trebuie incluşi 
câţiva dintre noii membri. 

• Vizitarea noilor membrii o dată pe săptămână în prima lună. apoi, o 
dată pe lună de-a lungul primului an. ajută-i să intre în posesia căr-
ţilor speciale pentru studiu, precum devoţionalul, cărţi ale Spiritului 
Profetic sau reviste. 

• Veghează şi observă apariţia oricăror probleme, precum absenţa de 
la şcoala de Sabat sau de la serviciile divine, nereuşita în formarea 
prieteniilor. Nu fi surprinsă de diverse atitudini ale unei persoane, 
chiar şi după botez. Este dificil să schimbi stilul de viaţă al cuiva pes-
te noapte. manifestă blândeţe. Nu condamna. Rămâi aproape de 
acea persoană. încurajeaz-o. motiveaz-o să citească, să studieze. 

„Când am predat cursul de instruire în districtul nostru, 
am pregătit o variantă redusă a studiilor biblice, astfel încât 
erau patru studii pe câte o pagină şi membrii noştri puteau 
să le aibă în Bibliile lor pentru a avea la îndemână referinţe 
asupra oricărui subiect.”

Ione Richardson

Implicarea noilor membri în grupurile bisericii

Pune alături de noii credincioşi persoane de vârstă apropiată şi cu 
interese comune sau o familie prietenoasă. dacă există deja relaţii naturale 
de prietenie, este normal să fie păstrate. 
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aceşti prieteni trebuie să-i comunice unei alte persoane, care are 
răspunderea de a se asigura că prietenia este benefică pentru ambele părţi. 
Este şi mai bine să desemnezi doi sau mai mulţi prieteni speciali, în caz că 
una dintre prietenii nu se leagă. 

o ocazie excelentă de familiarizare cu biserica este o excursie sau o mică 
tabără organizată pentru noii credincioşi. aceasta poate avea o amploare 
locală sau chiar la nivel de Conferinţă. multe aspecte ale stilului de viaţă 
adventist sunt asimilate cu uşurinţă şi în mod plăcut în cadrul unei excursii. 
Este mai uşor să înveţi cum să păstrezi Sabatul atunci când îl sărbătoreşti 
împreună cu alţii. Este mai interesant să încerci o reţetă nouă atunci când o 
faci împreună cu alţii. 

astfel se formează relaţii minunate de prietenie, care îi ajută pe noii 
membrii să se simtă cu adevărat acasă. o reţea de sprijin formată din prieteni 
îi va ajuta să fie responsabili şi să depăşească mai uşor schimbările majore. 
Se creează o ambianţă plăcută în care aceştia pot fi instruiţi şi echipaţi pentru 
a deveni activi în câştigarea altora. 

Invitarea noilor membrii să participe la agapa de Sabat, cu ocazia prân-
zului sau a cinei, este de asemenea importantă. o astfel de agapă săptămâ-
nală, organizată la biserică, va ajuta la formarea prieteniilor între vizitatori, 
membri noi şi membrii cu experienţă. uneori, cei care sunt timizi, neatractivi 
sau diferiţi sunt ignoraţi şi au greutăţi în a forma prietenii. aceştia sunt mai 
predispuşi să părăsească biserica. 

o soluţie mai bună poate fi aceea în care familiile sau cei singuri dintre 
membrii cu experienţă să invite membri noi acasă la ei, pentru masă şi 
părtăşie. Concentraţi-vă mai mult asupra prieteniei decât asupra distracţiei. 
Invitarea lor acasă şi manifestarea blândeţii, a dragostei şi a atenţiei contează 
mai mult decât grija exagerată pentru mâncare. uneori, vă puteţi bucura de 
activităţi desfăşurate împreună, care să nu presupună servirea mesei. 

Instruirea şi pregătirea noilor membri

o persoană nu este cu adevărat membră activă a bisericii până când nu 
devine un formator de ucenici. dacă dorim ucenici în bisericile noastre, va 
trebui să îi învăţăm aceasta înainte de botez şi să îi instruim şi să îi pregătim 
după aceea. această instruire include diferite aspecte. 

• Cursuri de aprofundare continuă a doctrinelor. oamenii nu pot asi-
mila întregul mesaj al adventiştilor de ziua a şaptea atunci când îl 
aud pentru prima dată. Trebuie să îl parcurgă iar şi iar. 
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• Cursuri speciale pentru noii credincioşi. acestea pot fi susţinute în 
timpul şcolii de Sabat, al întâlnirilor de rugăciune, în după-amiezele 
de Sabat sau în orice moment potrivit pentru cei de curând con-
vertiţi. Ei pot urma ghiduri de studiu biblic pe care nu le-au parcurs 
înainte de botez, seminare cu mesaj profund sau cele 28 de puncte 
fundamentale de doctrină etc. Noii membri pot chiar să invite prie-
teni, pe cei din familiile lor sau vecini la aceste seminare. 

• îndrumare pentru studiu biblic şi rugăciune. un student al Bibliei 
experimentat şi un proaspăt creştin pot parcurge împreună unele 
cărţi sau seminare excelente. însă, mai presus de toate, fă un studiu 
efectiv al Bibliei şi rugaţi-vă împreună pentru a avea un model şi 
apoi îndrumă persoana în alegerea unui subiect din Biblie, a unei 
cărţi sau a unui capitol pentru studiu. ajut-o să se concentreze asu-
pra descoperirii caracterului lui dumnezeu şi a asemănării cu El. 

• Este, de asemenea, important să îi ajuţi să devină responsabili în ce 
priveşte influenţa vieţii lor spirituale faţă de alţii. un grup mic poate 
oferi o atmosferă favorabilă pentru o influenţă pozitivă reciprocă şi 
încurajare plină de dragoste în eforturile lor de a-şi schimba stilul de 
viaţă. 

• Cel mai mare potenţial de a da mărturie pe care îl au noii credincioşi 
este în primii trei ani petrecuţi în biserică. după acest timp, mulţi 
dintre prietenii lor vor fi cei din biserică şi pot avea mai puţin con-
tact cu cei din afara bisericii. 

• ajută-i pe noii membrii să înveţe cum să prezinte Evanghelia şi să-şi  
împărtăşească propria experienţă de acceptare a lui hristos. Pe mă-
sură ce află noi adevăruri biblice, învaţă-i cum să le împărtăşească 
altora cu tact din tot ce au învăţat. 

• Creează evenimente neutre la care ei să-şi invite prietenii, rudele şi 
vecinii; pot fi seminare sau activităţi care sunt susţinute sau spon-
sorizate de biserică; de asemenea, studii biblice în grupe mici sau 
seminare susţinute în casele celor interesaţi. 

• întâlnirile de rugăciune pot fi evanghelistice, ocazii ca ei să îşi invi-
te rudele. Susţine în permanenţă cursuri despre modul în care să-L 
mărturisească pe hristos. Poţi folosi materiale disponibile în Confe-
rinţa din care faci parte sau chiar materiale din acest manual. 

• oferă-le ocazia să dea mărturie chiar atunci când susţii cursurile. 
Ia-i cu tine ca ucenici când tu dai mărturie. oferă-le mai întâi un 
model, apoi încurajează-i să încerce. 
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Nu trebuie să ne aşteptăm ca toţi membrii noi să dea mărturie în acelaşi 
fel sau să lucreze în acelaşi gen de misiune ca şi alţi membri. dumnezeu 
i-a oferit fiecărui credincios daruri spirituale, talente şi abilităţi pentru 
„desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui hristos” (Efeseni 4:12). aceste talente şi daruri nu trebuie irosite doar 
pentru noi; ele ne sunt încredinţate pentru proclamarea Evangheliei. 

Când noii membri sunt încurajaţi şi instruiţi să îşi descopere propriile 
daruri spirituale şi să le folosească într-o activitate ce li se potriveşte, ei vor 
avea bucurie şi satisfacţie şi vor reprezenta o binecuvântare pentru biserică şi 
pentru zona lor. îi putem ajuta în mod practic prin susţinerea unor seminare 
despre daruri spirituale.

în urma seminarelor susţinute, trebuie să ne asigurăm că îi implicăm 
rapid într-un proiect care se potriveşte cu darurile lor spirituale. aceasta 
trebuie să fie o parte din planul extins de instruire. Iar activităţile de instruire 
trebuie să fie incluse din start în planul amplu de evanghelizare. 

Schimbările în stilul de viaţă

Va fi nevoie de timp pentru ca noii membri să îşi schimbe stilul de viaţă, 
să facă schimbări cu privire la alimentaţie, exerciţiu fizic şi alte obiceiuri. 
au nevoie de îndrumare în aceste domenii. de obicei, sunt nerăbdători şi 
binevoitori să facă aceste schimbări dacă sunt încurajaţi şi ghidaţi cu tact. 
Nu este suficient să le spunem oamenilor să îşi schimbe dieta, trebuie să 
le arătăm cum să facă aceasta, să îi invităm în casele noastre pentru a servi 
masa, chiar să îi invităm atunci când preparăm alimentele. 

atunci când vorbeşti despre schimbările în stilul de viaţă, nu accentua 
mereu ce trebuie să lase în urmă, ci concentrează-te asupra a ceea ce au de 
câştigat prin adoptarea noilor obiceiuri. încurajează-i pe noii membri să îşi 
invite membrii familiei să participe împreună cu ei la seminarele de sănătate. 
(vezi sugestii în „Pregătirea teritoriului”, capitolul 3).

una dintre schimbările majore în stilul de viaţă este, desigur, păstrarea 
Sabatului. Luaţi-vă timp să discutaţi despre motivul pentru care dumnezeu 
ne-a dăruit Sabatul. Trebuie să subliniem mereu faptul că dumnezeu ne-a 
dat Sabatul ca să putem petrece un timp de calitate împreună cu El, pentru a 
dezvolta o relaţie apropiată şi puternică prin comuniunea cu El

alocă-i fiecăruia un timp personal pentru discuţie, iar în timpul cursu-
rilor sau al seminarelor explică-le cum te pregăteşti tu pentru Sabat. Vorbeşte 
şi despre unele activităţi preferate ale adventiştilor. Concentrează-te asupra 
aspectelor pozitive. 
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una dintre modalităţile cele mai bune prin care le poţi arăta noilor 
membri cum se păstrează un Sabat este să le oferi şansa să îl păstreze împreună 
cu tine. Invită-i pentru ocazia de deschidere a Sabatului, vineri seara. Invită-i 
la mesele din Sabat şi ia-i cu tine în Sabat după-amiază în activităţi de slujire 
a semenilor; închinaţi-vă lui dumnezeu împreună, plimbaţi-vă în natură şi 
încheiaţi Sabatul împreună. (un prieten special sau instructor poate fi acela 
care face toate acestea sau poate fi un grup de prieteni care au plăcerea să 
petreacă timp cu cei de curând convertiţi.)

Întrebări pe care noii credincioşi le adresează:

Cum păstrezi Sabatul? 
ai o ocazie excelentă pentru a studia împreună ce spune Biblia despre 

păstrarea Sabatului. Este important ca în urma acestei întrebări să le adresezi 
invitaţia de a petrece mai multe Sabate cu tine şi familia ta. 

Care este una dintre cele mai bune modalităţi de a-i spune familiei 
mele despre ce am învăţat? 

această întrebare oferă oportunitatea de a instrui noul membru 
pentru a da mărturie. încurajează-l să aibă tact în mărturia lui şi să prezinte 
subiectele în ordine pentru a nu crea antagonisme nedorite. oferă-i literatura 
potrivită pe care s-o ofere familiei. mergi cu el/ea şi susţine-l, fii mentorul lui 
în timp ce dă mărturie. 

Familia mea este supărată pe mine pentru că m-am alăturat bisericii. 
Ce să fac acum? 

încurajează-l cu experienţele tale sau ale altei persoane care s-a 
confruntat cu împotrivirea şi mai târziu a beneficiat de reconciliere. Tu şi 
biserica locală va trebui să fiţi familia acelei persoane atâta timp cât este 
nevoie. 

am pierdut foarte mulţi prieteni din cauza schimbărilor drastice din 
viaţa mea. Ce pot să fac? 

Iată de ce este atât de important să îl ajuţi să îşi creeze o reţea de 
prieteni în biserică chiar şi înainte de a face pasul decisiv. aceasta poate 
însemna că vei fi chiar tu unul dintre prieteni. Trebuie să îi oferim sprijinul 
necesar pentru perioada respectivă. o grupă mică îi poate fi aproape în mod 
special.
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Mi-ar plăcea să joc şah în timpul Sabatului. este în regulă să fac 
acesta? 

Iată oportunitatea de a-l educa pe cel nou-convertit în mod pozitiv 
cu privire la păstrarea Sabatului şi să îl inviţi la tine acasă pentru a petrece 
Sabatul împreună. asigură-te că îl asculţi fără să îl judeci; adu-ţi aminte că nu 
putem forţa alegerile pe care le face cineva. 

aveţi o şcoală unde să-mi pot trimite copiii? 
oferă-i informaţii despre cea mai apropiată şcoală adventistă de ziua a 

şaptea. îl poţi conduce acolo ca să stea de vorbă cu directorul şi cu profesorii 
şi să facă un tur al şcolii. Poate este cazul ca biserica să strângă bani pentru 
a-i ajuta pe noii membrii să îşi trimită copiii la şcoală; aceasta este o investiţie 
preţioasă şi cea mai bună modalitate de a face evanghelizare. 

Crize pe care le pot experimenta noii membri şi posibile soluţii

Criza de descurajare
El sau ea nu reuşeşte să se conformeze standardelor înalte ale bisericii. 
Simptome. absenteism de la biserică sau de la alte ocazii speciale.
Soluţie. adeseori, persoana poate fi ajutată dacă respectiva criză este 

identificată devreme. Speranţa poate fi reînviată printr-o convorbire telefo-
nică, un cuvânt de încurajare, o rugăciune, o mică scrisoare sau o vizită. 

Criza de integrare
El sau ea nu reuşeşte să-şi facă prieteni în noua biserică. 
Simptome. Vine târziu la biserică, stă singur, vine rar la evenimente 

sociale, este introvertit. 
Soluţie. El sau ea va avea nevoie imediat de atenţie personală, de 

ajutor pentru a-şi face prieteni în biserică. asigură-te că primeşte invitaţii 
personale la mese şi ocazii sociale, primeşte vizite ale membrilor sau apeluri 
telefonice. acest nou membru trebuie încurajat de către oameni drăgăstoşi 
şi calzi. 

Criză de stil de viaţă
El sau ea nu reuşeşte să implementeze sistemul de valori al Scripturii 

sau al bisericii în stilul de viaţă. aceasta se poate întâmpla în primul an, un 
an şi jumătate după botez. 

Simptome. Nu vine la şcoala de Sabat sau la întâlnirile de rugăciune şi 
pare să manifeste o superficialitate generală legată de experienţa creştină. 
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Soluţie. acest membru are nevoie de un timp regulat de devoţiune 
profundă. Studiile biblice de unu la unu sau într-o grupă mică, rugăciunea 
şi implicarea în activităţi de mărturisire pentru hristos pot ajuta această 
persoană să crească spiritual. 

Criza de leadership
El sau ea este descurajat/ă din cauza imperfecţiunilor membrilor 

bisericii. 
Simptome. această criză este de multe ori exprimată prin critică, bârfă, 

lipsă de încredere şi un sentiment general de descurajare. 
Soluţie. una sau două vizite în care să fie prezentat modelul şi funda-

mentul divin al bisericii şi umanitatea liderilor pot fi eficiente pentru a ajuta 
această persoană. Ingredientul major care îl ajută să depăşească această 
perioadă este dragostea. 

întâlnirile de continuitate în urma evanghelizării sunt de folos de 
asemenea. oferă o varietate de servicii şi întâlniri. întâlnirile de rugăciune 
să fie evanghelistice. dă startul grupelor mici. asigură-te că se desfăşoară 
întâlniri la care noii membri au plăcerea să participe după încheierea seriei 
evanghelistice. Formează o grupă de şcoală de Sabat pentru noii membri.*

*adaptare după un material scris de Leo Schreven.
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RezuMat CaPItolul 14

Instrucţiuni: Completează spaţiile citatelor de mai jos şi răspunde la 
întrebări în spaţiile oferite.

1. „aceia care au venit recent la credinţă să fie trataţi cu __________ 
şi ______________, iar membrii mai vechi ai bisericii au datoria de a 
alcătui planuri şi de a găsi mijloace pentru a le acorda simpatie şi învăţătură 
acelora care ___________________________ pentru a urma adevărul şi 
care s-au lipsit de lucrarea pastorală cu care au fost obişnuiţi. Biserica are 
o responsabilitate deosebită ________________________ care au urmat 
primele raze de lumină pe care le-au primit. dacă vor neglija datoria aceasta, 
membrii bisericii vor fi necredincioşi faţă de lucrarea pe care le-a încredinţat-o 
________________.”

Review and Herald, 28 aprilie 1896 
Evanghelizare, p. 351

2. Planifică totul la timp. îndrumarea noilor credincioşi reprezintă o 
parte foarte importantă a evanghelizării, atât de importantă, încât programul 
de instruire trebuie planificat cu grijă înainte de începerea oricărei forme de 
misiune. Relaţiile de prietenie formate în grupele mici de studiu, în cadrul 
seminarelor sau al campaniilor de evanghelizare trebuie păstrate şi după 
botez. Cu un program de instruire bine pus la punct vom face o lucrare 
minunată, implicându-i pe noii credincioşi în activităţile bisericii.

Nu trebuie să presupunem că odată botezaţi, oamenii sunt deja 
creştini maturi, având o înţelegere deplină a adevărurilor cu care noi suntem 
familiarizaţi. Trebuie să continuăm să îi învăţăm, să le fim prieteni şi modele, 
reflectând bucuria mântuirii. Trebuie să îi implicăm în activităţile bisericii, să 
creăm legături puternice. şi trebuie să îi învăţăm cum să îi pregătească pe 
alţii pentru botez. 

3. Implicarea socială. Numeşte două tipuri de activităţi sociale pe care 
biserica ta le poate folosi pentru a facilita integrarea noilor membri. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4. Instruirea şi echiparea noilor membri
o persoană nu este cu adevărat membră activă a bisericii până când nu 

devine un formator de ucenici. dacă dorim ucenici în bisericile noastre, va 
trebui să îi învăţăm aceasta înainte de botez, şi să îi instruim şi să îi pregătim 
după aceea. această instruire include diferite aspecte. 

• Cursuri de aprofundare continuă a doctrinelor. oamenii nu pot 
asimila întregul mesaj al adventiştilor de ziua a şaptea, atunci când 
îl aud pentru prima dată. Trebuie să îl parcurgă iar şi iar. 

• Cursuri speciale pentru noii credincioşi. acestea pot fi susţinute în 
timpul şcolii de Sabat, al întâlnirilor de rugăciune, în după-amiezele 
de Sabat sau în orice moment potrivit pentru cei de curând con-
vertiţi. Ei pot urma ghiduri de studiu biblic pe care nu le-au parcurs 
înainte de botez, seminare cu mesaj profund sau cele 28 de puncte 
fundamentale de doctrină etc. Noii membri pot chiar să invite prie-
teni, pe cei din familiile lor sau vecini la aceste seminare. 

• îndrumare pentru studiu biblic şi rugăciune. un student al Bibliei 
experimentat şi un proaspăt creştin pot parcurge împreună unele 
cărţi sau seminare excelente. însă, mai presus de toate, fă un studiu 
efectiv al Bibliei şi rugaţi-vă împreună, pentru a avea un model şi 
apoi îndrumă persoana în alegerea unui subiect din Biblie, a unei 
cărţi sau a unui capitol pentru studiu. ajut-o să se concentreze asu-
pra descoperirii caracterului lui dumnezeu şi a asemănării cu El. 

• Este, de asemenea, important să îi ajuţi să devină responsabili în ce 
priveşte influenţa vieţii lor spirituale faţă de alţii. un grup mic poate 
oferi o atmosferă favorabilă pentru o influenţă pozitivă reciprocă şi 
încurajare plină de dragoste în eforturile lor de a-şi schimba stilul de 
viaţă. 

• Cel mai mare potenţial de a da mărturie pe care îl au noii credincioşi 
este în primii trei ani petrecuţi în biserică. după acest timp, mulţi 
dintre prietenii lor vor fi cei din biserică şi pot avea mai puţin contact 
cu cei din afara bisericii. 

• ajută-i pe noii membrii să înveţe cum să prezinte Evanghelia şi  
să-şi împărtăşească propria experienţă de acceptare a lui hristos. Pe 
măsură ce află noi adevăruri biblice, învaţă-i cum să le împărtăşească 
altora cu tact din tot ce au învăţat. 

• Creează evenimente neutre la care ei să-şi invite prietenii, rudele 
şi vecinii; pot fi seminare sau activităţi care sunt susţinute sau 
sponsorizate de biserică; de asemenea, studii biblice în grupe mici 
sau seminare susţinute în casele celor interesaţi. 
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• întâlnirile de rugăciune pot fi evanghelistice, ocazii ca ei să îşi 
invite rudele. Susţine în permanenţă cursuri despre modul în care 
să-L mărturisească pe hristos. Poţi folosi materiale disponibile în 
Conferinţa din care faci parte sau chiar materiale din acest manual. 

• oferă-le ocazia să dea mărturie chiar atunci când susţii cursurile. 
Ia-i cu tine ca ucenici când tu dai mărturie. oferă-le mai întâi un 
model, apoi încurajează-i să încerce. 

5. Schimbări în stilul de viaţă. Va fi nevoie de timp pentru ca noii membri 
să îşi schimbe stilul de viaţă, să facă schimbări cu privire la alimentaţie, 
exerciţiu fizic şi alte obiceiuri. au nevoie de îndrumare în aceste domenii. 
de obicei, sunt nerăbdători şi binevoitori să facă aceste schimbări dacă sunt 
încurajaţi şi ghidaţi cu tact. Nu este suficient să le spunem oamenilor să îşi 
schimbe dieta, trebuie să le arătăm cum să facă aceasta.

atunci când vorbeşti despre schimbările în stilul de viaţă, nu accentua 
mereu ce trebuie să lase în urmă, ci concentrează-te asupra a ceea ce au de 
câş tigat prin adoptarea noilor obiceiuri. încurajează-i pe cei nou-convertiţi să  
îşi invite membrii familiei să participe împreună cu ei la seminarele de sănătate.

6. Păstrarea Sabatului. descrie patru modalităţi prin care îi poţi ajuta 
pe noii membri să se familiarizeze cu bucuria şi activităţile Sabatului. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. întrebări pe care noii credincioşi le adresează: 

• Cum păstrezi Sabatul? 
 ai o ocazie excelentă pentru a studia împreună ce spune Biblia 

despre păstrarea Sabatului. Este important ca în urma acestei 
întrebări să le adresezi invitaţia de a petrece mai multe Sabate cu 
tine şi familia ta. 

• Care este una dintre cele mai bune modalităţi de a-i spune familiei 
mele despre ce am învăţat? 

 această întrebare oferă oportunitatea de a-l instrui pe cel nou-
convertit pentru a da mărturie. încurajează-l să aibă tact în mărturia 
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lui şi să prezinte subiectele în ordine pentru a nu crea antagonisme 
nedorite. oferă-i literatura potrivită pe care s-o ofere familiei. mergi 
cu el/ea şi susţine-l, fii mentorul lui în timp ce dă mărturie. 

• Familia mea este supărată pe mine pentru că m-am alăturat bisericii. 
Ce să fac acum? 

 încurajează-l cu experienţele tale sau ale altei persoane care s-a 
confruntat cu împotrivirea şi mai târziu a beneficiat de reconciliere. 
Tu şi biserica locală va trebui să fiţi familia acelei persoane atâta 
timp cât este nevoie. 

• am pierdut foarte mulţi prieteni din cauza schimbărilor drastice din 
viaţa mea. Ce pot să fac? 

 Iată de ce este atât de important să îl ajuţi să îşi creeze o reţea de 
prieteni în biserică chiar şi înainte de a face pasul decisiv. aceasta 
poate însemna că vei fi chiar tu unul dintre prieteni. Trebuie să îi 
oferim sprijinul necesar pentru perioada respectivă. o grupă mică îi 
poate fi aproape în mod special.

• mi-ar plăcea să joc şah în timpul Sabatului. Este în regulă să fac 
acesta? 

 Iată oportunitatea de a-l educa pe cel nou-convertit în mod pozitiv 
cu privire la păstrarea Sabatului şi să îl inviţi la tine acasă pentru a 
petrece Sabatul împreună. asigură-te că îl asculţi fără să îl judeci; 
adu-ţi aminte că nu putem forţa alegerile. 

• aveţi o şcoală unde să-mi pot trimite copiii? 
 oferă-i informaţii despre cea mai apropiată şcoală adventistă. îl poţi 

conduce acolo ca să stea de vorbă cu directorul şi cu profesorii şi 
să facă un tur al şcolii. Poate este cazul ca biserica să strângă bani 
pentru a-i ajuta pe noii membri să îşi trimită copiii la şcoală; aceasta 
este o investiţie preţioasă şi cea mai bună modalitate de a face 
evanghelizare. 
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CaPIToLuL 15

Evaluarea

odată ce studiile biblice, grupele mici sau campaniile de evanghelizare 
s-au încheiat şi activităţile de continuitate au fost susţinute, ce urmează? 
Intri din nou în rutină sau îţi iei timp pentru a evalua totul şi a învăţa din 
succese şi din greşeli? un lider înţelept îşi evaluează întotdeauna activitatea 
şi astfel evoluează. 

Sunt mai multe modalităţi de evaluare. La începutul oricărei activităţi 
– grupă mică, seminar, studiu biblic sau campanie de evanghelizare – echi-
pa trebuie să alcătuiască o listă cu ţinte şi obiective. Periodic, ia-ţi timp ca 
să evaluezi activitatea. în ce măsură reuşeşti să atingi ţintele şi obiectivele 
propuse? La sfârşitul evenimentului, efectuează o evaluare detaliată. încear-
că să-l implici pe fiecare membru al echipei în acest proces şi împărtăşeşte 
rezultatele obţinute pentru a face îmbunătăţiri în organizarea evenimentelor 
următoare. 

deşi evaluarea are în vedere aspectele specifice ale evenimentului, 
sunt şi câteva întrebări fundamentale. 

• Ce anume din tot ce am făcut a avut cel mai mare succes? Cum 
putem face mai multe îmbunătăţiri?

• Ce am face diferit? Ce am omis să facem? Ce trebuie adăugat? 
Schimbat? Eliminat?

Chestionar de evaluare

Chestionarul de evaluare este inclus în acest manual (vezi apendicele 
m) şi este destul de detaliat, însă te va ajuta să descoperi punctele tari şi cele 
slabe, dacă toţi îl completează în mod sincer şi conştiincios. Fă tot posibilul 
să creezi un cadru potrivit pentru deschidere, încredere şi confidenţialitate. 
Pentru formularele scrise, este mai bine ca toţi cei care răspund la întrebări 
să nu îşi scrie numele, deşi mostra de evaluare are un spaţiu pentru com-
pletarea numelui. 
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unele întrebări pot fi irelevante pentru evenimentul tău evanghelistic. 
adaptează chestionarul după nevoie. Cele trei întrebări finale pot fi folosite 
separat pentru evaluare în aproape orice situaţie. 

adu-ţi aminte ca evaluarea este un instrument valoros pentru creştere 
şi îmbunătăţire. Lucrează împreună cu echipa pentru a analiza informaţiile 
din chestionarele de evaluare. Roagă-te pentru înţelepciune şi decide asupra 
unor îmbunătăţiri concrete ce pot avea loc în viitor. Pregăteşte un raport şi 
foloseşte aceste idei pentru a face din următorul eveniment unul plin de 
succes pentru gloria lui dumnezeu. 
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RezuMat CaPItolul 15

odată ce studiile biblice, grupele mici sau campaniile de evanghelizare 
s-au încheiat şi activităţile de continuitate au fost susţinute, ce urmează? 
Intri din nou în rutină sau îţi iei timp pentru a evalua totul şi a învăţa din 
succese şi din greşeli? un lider înţelept îşi evaluează întotdeauna activitatea 
şi astfel evoluează. 

Sunt mai multe modalităţi de evaluare. 

• La începutul oricărei activităţi – grupă mică, seminar, studiu biblic 
sau campanie de evanghelizare – echipa trebuie să alcătuiască o 
listă cu ţinte şi obiective.

• Periodic, ia-ţi timp ca să evaluezi activitatea. în ce măsură reuşeşti 
să atingi ţintele şi obiectivele propuse? La sfârşitul evenimentului, 
efectuează o evaluare detaliată. 

• încearcă să-l implici pe fiecare membru al echipei în acest proces 
şi împărtăşeşte rezultatele obţinute, pentru a face îmbunătăţiri în 
organizarea evenimentelor următoare. 

deşi evaluarea are în vedere aspectele specifice ale evenimentului, 
sunt şi câteva întrebări fundamentale. 

• Ce anume din tot ce am făcut a avut cel mai mare succes? Cum 
putem face mai multe îmbunătăţiri?

• Ce am face diferit? Ce am omis să facem? Ce trebuie adăugat? 
Schimbat? Eliminat?

Chestionar de evaluare
• Chestionarul de evaluare este inclus în acest manual (vezi apen-

dicele m) şi este destul de detaliat, însă te va ajuta să descoperi 
punctele tari şi cele slabe, dacă toţi îl completează în mod sincer şi 
conştiincios. Fă tot posibilul să creezi un cadru potrivit pentru des-
chidere, încredere şi confidenţialitate. 

• Pentru formularele scrise, este mai bine ca cei care răspund la 
întrebări să nu îşi scrie numele, deşi mostra de evaluare are un 
spaţiu pentru completarea numelui. 
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• unele întrebări pot fi irelevante pentru evenimentul tău evanghe-
listic. adaptează chestionarul după nevoie. Cele trei întrebări finale 
pot fi folosite separat pentru evaluare în aproape orice situaţie. 

adu-ţi aminte:
• Evaluarea este o un instrument valoros pentru creştere şi îmbună-

tăţire. 
• Lucrează împreună cu echipa de evanghelizare pentru a analiza 

informaţiile din chestionarele de evaluare. 
• Roagă-te pentru înţelepciune şi decide asupra unor îmbunătăţiri 

concrete care pot avea loc în viitor. 
• Pregăteşte un raport şi foloseşte aceste idei pentru a face din urmă-

torul eveniment unul plin de succes pentru gloria lui dumnezeu. 
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apendice

apendice a

CItate DIN SCRIeRIle luI elleN WHIte Cu PRIVIRe la MetoDele 
De eVaNGHelIzaRe ale DoMNuluI HRIStoS

„dacă doriţi să intraţi în legătură cu oamenii într-o modalitate în care 
să fiţi acceptaţi, umiliţi-vă inima înaintea lui dumnezeu şi învăţaţi metodele 
Sale. din studierea metodelor de lucru ale domnului hristos şi a modalităţii 
Sale de a intra în legătură cu oamenii, vom obţine multe învăţături pentru 
lucrarea noastră… domnul vorbea cu simpatie şi cu duioşie, iar cuvintele Sale 
erau distincte şi clare. aceste cuvinte transmiteau siguranţa că ele conţineau 
adevărul. Tocmai simplitatea şi seriozitatea cu care a lucrat şi a vorbit hristos 
au fost cele care au atras atât de mulţi oameni la El.” – Evanghelizare, p. 53

„în cuvântările Sale, domnul hristos nu a prezentat multe lucruri 
odată, ca sa nu le încurce mintea ascultătorilor Săi. El a expus fiecare idee cu 
claritate.” – Evanghelizare, p. 56 

„ucenici nu trebuiau să intre în controversă cu nimeni, pentru că 
nu aceasta era lucrarea lor. Ei trebuiau să descopere şi să apere adevărul 
prin propriul caracter şi să manifeste un creştinism veritabil prin rugăciune 
stăruitoare şi meditaţie... Ei trebuiau să le atragă atenţia ascultătorilor la 
adevărurile mai mari care urmau să fie descoperite. ucenicii lansau săgeata, 
iar duhul lui dumnezeu o conducea aşa încât să pătrundă în inimă.” – 
Evanghelizare, p. 59

„încă mai avem de făcut o mare lucrare şi trebuie să fie făcut orice 
efort posibil pentru a-L prezenta pe hristos ca fiind mântuitorul care iartă 
păcatele, ca fiind purtătorul păcatului, ca fiind Luceafărul strălucitor, iar 
domnul ne va da trecere înaintea lumii, până când lucrarea noastră va fi 
adusă la îndeplinire. ” – Evanghelizare, p. 65

„atunci când caracterul practic al adevărului le este prezentat 
oamenilor cu putere şi dragoste, sufletele vor fi convinse, deoarece Spiritul 
Sfânt al lui dumnezeu va impresiona inima lor.” – Evanghelizare, p. 124
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„Noi trebuie să prezentăm adevărul în modalitatea în care însuşi dom-
nul hristos le-a spus ucenicilor să-l prezinte – cu simplitate şi cu dragoste.” 
– Evanghelizare, p. 143

„Totuşi lucrarea care are succesul cel mai mare este aceea care ţine 
eul cât mai mult cu putinţă în afara atenţiei. Este lucrarea de prezentare a 
adevărului, puţin aici, puţin acolo, învăţătură cu învăţătură, apropiindu-ne cu 
simpatie de inima oamenilor.” – Evanghelizare, p. 152

„Există pericolul de a trece prea repede de la o idee la alta. Prezentaţi 
lecţii scurte şi frecvente.” – Evanghelizare, p. 152

„învăţaţi-i cum să I se supună lui dumnezeu, cum să creadă şi cum să 
ceară împlinirea făgăduinţelor. dragostea adâncă a lui dumnezeu trebuie să 
fie exprimată în cuvinte de încurajare, în cuvinte de rugăciune şi mijlocire.” 
– Evanghelizare, p. 156

„mai întâi, să prezentăm adevărurile pe care le susţinem în comun şi să 
le câştigăm încrederea ascultătorilor noştri.” – Evanghelizare, p. 165

„Calea cea mai bună de a demasca falsitatea ideilor greşite este aceea 
de a prezenta dovezile adevărului. aceasta este mustrarea cea mai mare 
care poate fi rostită la adresa ideilor false.” – Evanghelizare, p. 170

„domnul hristos a încercat foarte rar să dovedească faptul că adevărul 
este adevăr. El a ilustrat adevărul, prezentând toate implicaţiile lui, iar apoi 
le-a dat oamenilor libertatea de a-l primi sau a-l respinge, după cum vor 
alege. El nu a obligat pe nimeni să creadă.” – Evanghelizare, p. 171

„Toţi aceia a căror inimă este în armonie cu inima Celui ce este dragostea 
nemărginită vor căuta să vindece, nu să condamne.” – Evanghelizare, p. 174

„Cei care încearcă să-i corecteze pe alţii ar trebui să prezinte lucrurile 
atrăgătoare ale lui Isus. Să vorbească despre dragostea şi mila Sa, să prezinte 
exemplul Său şi jertfa Sa, să manifeste spiritul Său, iar dacă vor proceda aşa, 
nu va fi necesar să abordeze deloc subiectul îmbrăcămintei... aveţi subiecte 
mai pline de însemnătate despre care să vorbiţi. Vorbiţi despre domnul 
hristos, iar după ce inima este convertită, tot ce nu se află în armonie cu 
Cuvântul lui dumnezeu va cădea.” – Evanghelizare, p. 272

„ar trebui să se dedice mai mult timp pentru a-i învăţa pe oameni 
cu răbdare, oferindu-le ascultătorilor ocazia de a-şi exprima gândurile.” – 
Evanghelizare, p. 338
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„Spuneţi-le celor pe care-i vizitaţi că sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. domnul Isus hristos va deschide uşa inimii lor şi va lăsa asupra 
sufle tului lor impresii dăinuitoare. Străduiţi-vă să-i treziţi pe bărbaţi şi pe 
femei din insensibilitatea lor spirituală. Spuneţi-le cum L-aţi găsit voi pe 
Isus şi cât de fericiţi sunteţi de când aţi căpătat o experienţă în serviciul Lui. 
Spuneţi-le ce binecuvântare primiţi când staţi la picioarele lui Isus şi învăţaţi 
lucruri preţioase din Cuvântul Lui. Spune-ţi-le despre bucuria şi fericirea care 
există în viaţa de creştin.” – Evanghelizare, p. 486

„Subiectul învăţăturii lui hristos era Cuvântul lui dumnezeu. El venea 
în întâmpinarea celor care puneau întrebări cu «Stă scris», «Cum spune 
Scriptura», «Cum citeşti?». Cu fiecare ocazie prin care era stârnit interesul, 
fie de către prieteni, fie de către vrăjmaşi, El prezenta Cuvântul.” – Divina 
vindecare, p. 21

„Numai metoda lui hristos va aduce un succes real în încercarea de a 
ajunge la inima oamenilor. mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care le 
dorea binele. El şi-a arătat simpatia faţă de ei, a îngrijit de nevoile lor şi le-a 
câştigat încrederea. apoi le-a zis: «urmaţi-mă!».” – Divina vindecare, p. 143

„în timp ce căutaţi să-i trageţi pe alţii în cercul iubirii Sale, faceţi în aşa 
fel încât puritatea exprimării voastre, altruismul slujirii voastre, bucuria ce 
străluceşte pe înfăţişarea voastră să dea mărturie despre harul Său.” – Divina 
vindecare, p. 156

„Consacră-te lui dumnezeu în fiecare dimineaţă; aceasta să fie prima 
ta activitate. Roagă-te astfel: „o, doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău! 
aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în serviciul 
Tău.” – Calea către Hristos, p. 70

„Cuvântul nostru de ordine să fie: înainte, tot înainte! îngerii cerurilor 
vor merge înaintea noastră pentru a pregăti calea. Nu vom putea abandona 
răspunderea pe care o avem pentru regiunile îndepărtate, până când întregul 
pământ nu va fi luminat de slava domnului.” – Evanghelizare, p. 707
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apendice B

FoRMulaR De SoNDaj PeNtRu MeMBRI

Nume:  _________________   Prenume:  _____________________  
adresa:  ________________________________________________
 _______________________________________________________
Telefon fix:  _____________   Telefon mobil:  __________________

Vă rugăm, bifaţi activităţile la care doriţi şi puteţi participa:
__ Tâmplărie __ mecanică
__ îngrijirea copiilor __ zugrăvit
__ activităţi clericale __ Instalator
__ Construcţii __ Cusut
__ îngrijirea bătrânilor __ Telefonie
__ Electricitate __ Transport
__ activităţi culinare __ meditaţii pentru o limbă străină
__ Grădinărit __ meditaţii pentru citit
__ Curăţenie __ muncă în curte

altele ___________________________________________________
_____________________________________________________________

Vă rugăm să bifaţi elementele corespunzătoare din lista de mai 
jos pentru a indica disponibilitatea dvs. de implicare în proiecte de genul 
„Vecinul amabil”:

__ duminici
__ zilele săptămânii
__ Serile
__ ocazional (Vă rog, specificaţi) _______________________________
__altele (Vă rog, specificaţi): _________________________________
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apendice C

ReSuRSe

www.adventistwomensministries.org
Site-ul oficial pentru departamentul misiunea Femeii, Conferinţa 

Generală

www.adventist.ro/organizare/departamente/misiuneafemeii 
departamentul misiunea Femeii, uniunea Română

www.nadwm.org
Site-ul oficial pentru departamentul misiunea Femeii, diviziunea ame-

rica de Nord

http://www.gcchildmin.org
Site-ul oficial pentru departamentul Copii, Conferinţa Generală

www.adventsource.org
Centrul oficial pentru distribuirea resurselor pentru lideri din diviziunea 

america de Nord. adventSource are cărţi, seminare şi dVd-uri pentru a te 
ajuta în pregătirea bisericii. 

www.adventistevangelism.com
Site-ul Color Press pentru broşuri personalizate plus alte servicii de 

asistenţă în campania evanghelistică.

www.empoweredchurch.org
Site-ul amazing Facts cu tot felul de resurse utile. 

www.growthgroups.us
Grupuri mici care funcţionează în adventism în mod simplu, practic şi 

uşor de reprodus. acest site are totul, de la instruire şi predici la fişiere audio 
şi video pe care le poţi descărca.

www.handbills.org
Site-ul hamblin oferă o serie completă de broşuri şi material adjuvant 

pentru întâlnirile tale evanghelistice.
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www.lifestylematters.com
Seminare de sănătate pentru localitatea ta.

www.gospelharvest.org
un program de software care te ajută să păstrezi evidenţa prezenţei la 

seminarele evanghelistice, de la amazing Facts.

www.seminarsunlimited.org
Seminars unlimited oferă sprijin complet pentru întâlnirile tale evan-

ghelistice de la consultanţa până la tipărirea broşurilor şi servicii de curierat. 
Sună 800-982-3344

www.nadei.com
Institutul pentru Evanghelizare, diviziunea america de Nord, educă, 

pregăteşte şi ajută lucrarea de evanghelizare.

Prezentări evanghelistice pregătite

Share Him (ştiut ca Global Evangelism) a pregătit predici de evanghe-
lizare în folosul pastorilor şi al membrilor laici. Pentru mai multe informaţii, 
vizitează www.sharehim.org

The New Beginnings – o serie evanghelistică ce este, de asemenea, 
o resursă minunată de predici/diapozitive şi poate fi obţinută de la www.
adventsource.org

Cărţi
Interpretarea Scripturii: Răspunsuri la întrebări despre și din Biblie 

(disponibilă în librăriile adventiste)

Servicii creștine, de Ellen G. White (disponibilă în librăriile adventiste)

Sharing Our Faith With Friends Without Losing Either de monte Shalin 
(disponibilă în librăriile adventiste sau la adventSource)

Evanghelizare, de Ellen G. White (disponibilă în librăriile adventiste)

Good things come in small groups, scrisă de un grup mic (disponibilă 
la adventSource)
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Light Your World for God, de Ernestine şi mark Finley (disponibilă la 
adventSource)

Divina vindecare, de Ellen G. White (disponibilă în librăriile adventiste)

The Radical Prayer, de derek morris ( disponibilă în librăriile adventiste)

Health for the Harvest, de Robert S. Folkenberg, jr. (disponibilă la 
adventSource)

Just Walk Across the Room, de Bill hybels (disponibilă la adventSource)

Calea spre inimi, de Glen Coon (disponibilă la amazing Facts)

Prayer Warriors, de Ron halvorsen ( disponibilă la adventSource)

Thirty days to a more effective prayer life, de joe Engelkemier 
(disponibilă la librăriile adventiste)

Christ’s way of reaching people, de Philip Samaan ( disponibilă la 
advent Source)

New Testament Witnessing, de Elden K. Walter (disponibilă la 
adventSource)

evanghelizare pentru copii

Forever Stories Funpack
un program evanghelistic pentru copii complet care vine cu o servietă 

confortabilă în care poate fi transportat. acesta este un set care conţine tot 
ce este necesar pentru susţinerea întâlnirilor pentru copii cu vârsta între 4 şi 
11 ani în timpul unei serii evanghelistice. 

Setul include cinci volume Forever Stories, cinci cărţi amuzante, un 
ghid, două casete video, două cărţi de colorat şi două postere. Costa în jur 
de 90 de dolari. disponibil la www.adventsource.org sau sunând la 800-328-
0525
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apendice D

PRoFIlul RuDeloR/ PRIeteNIloR

Nume:  _________________________________________________

ocupaţie:  ______________________________________________

Vârsta: ____________ Locul naşterii: _________________________

Stare civilă: __ Căsătorit Numele partenerului:  _________________
 __ Singur
 __ divorţat
 __ Văduv

Numele şi vârsta copiilor:  __________________________________
 _______________________________________________________

Interese speciale/ hobby:  __________________________________  
 _______________________________________________________

Talente/ abilităţi speciale:  _________________________________  
 _______________________________________________________

Probleme speciale/Nevoi/îngrijorări:  _________________________  
 _______________________________________________________

Istoric religios:  __________________________________________  
 _______________________________________________________

atitudine faţă de adventişti:  ________________________________

 _______________________________________________________

Idei preconcepute faţă de adventişti: _________________________

 _______________________________________________________

Cunoştinţe biblice:  _______________________________________  
 _______________________________________________________

membrii ai familiei/rude creştine:  ___________________________  
 _______________________________________________________

alte informaţii relevante:  __________________________________

 _______________________________________________________

adresa:  ________________________________________________  
Telef
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apendice e

CHeStIoNaR PeNtRu VeCINI

ar fi interesată familia ta de un program de cinci zile pentru renunţare 
la fumat? _______________________________________________

aţi fi interesaţi de clase de nutriţie, gătit sănătos sau alte subiecte 
legate de sănătate?  ______________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Ce alte subiecte?  ________________________________________

Ți-ar plăcea să afli despre cum îţi poţi controla greutatea?  ________

doreşti să afli despre evenimentele mondiale şi legătura lor cu profeţiile 
biblice?  ________________________________________________
 _______________________________________________________

ai dificultăţi în a înţelege Biblia?  ____________________________

doreşti ghiduri de studiu biblic?  _____________________________

Există vreo modalitate prin care biserica noastră te-ar putea ajuta?  
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

dacă da, cum?  __________________________________________

Nume  _________________________________________________

adresa  _________________________________________________

oraş ______________________ judeţ  _______________________

Cod poştal __________ Telefon  _____________________________

data  ___________________________________________________  

Numele celui care a oferit chestionarul  _______________________

adresa:  ________________________________________________  
Telef
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apendice F 

CHeStIoNaR RelIGIoS PeNtRu loCalItate 

1. în opinia ta, există dumnezeu? __da __Nu

2. Crezi că există viaţă după moarte? __da __Nu 

3. după înţelegerea ta, cine este Isus?

__Fiul lui dumnezeu __mântuitorul omenirii __Creatorul

__Profet __un om bun __Nu sunt sigur

4. Crezi că Isus se va întoarce pe pământ? __da __Nu

5. ai o Biblie acasă?  __da __Nu 

6. Crezi că înţelegi Biblia ?  __da __Nu

7. La ce biserică au mers/merg părinţii tăi?  ___________________

8. aparţii aceleiaşi biserici? __da __Nu

9. Cât de des mergi la biserică? 

__de câteva ori pe săptămână __Săptămânal __Lunar __Rar  
__Niciodată

10. în opinia ta, cum poate cineva să devină creştin?  ____________
  ____________________________________________________

11. dacă ai avea ocazia, ţi-ar plăcea să studiezi mai mult Biblia?  ___
  __da __Nu

Nume  _________________________________________________

adresa  _________________________________________________

oraş ________________ judeţ ________________ Cod poştal ______

Telefon __________________ dată ___________________________

Numele celui ce a efectuat sondajul ____________________________
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apendice G 

CHeStIoNaR De PlaSat Pe MâNeRul uŞII

Vecini care se roagă pentru vecini
Vrem să îţi spunem cât de mult te apreciem 
ca vecin. Ne-am rugat pentru tine şi pentru 
ceilalţi vecini, în mod regulat. Vedem 
răspunsurile lui dumnezeu în multe vieţi.

Ne întrebam dacă ţi-ar plăcea să ni te alături 
în rugăciunile pentru vecini? Sau doreşti 
ca dumnezeu să intervină într-un anumit 
domeniu al vieţii tale:

__ Familie
__ Sănătate
__ Serviciu
__ Finanţe
__ Vreau să fac parte din grupul de 

rugăciune pentru vecini

altele  ______________________________

agaţă-l de mânerul uşii şi vom veni să îl 
ridicăm pe data de  ____________________
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apendice H

PRoIeCtul B = B: BIBlIa eGal Botez

„În numeroasele ramuri ale lucrării cauzei lui Dumnezeu, 
există un câmp larg unde surorile noastre Îl pot sluji cu eficienţă 
pe Maestru. Multe locuri în care se poate face misiune sunt 
neglijate. În diferite biserici, o mare parte din lucrare este 
lăsată nefăcută sau făcută în mod imperfect, când ar putea fi 
realizată minunat cu ajutorul surorilor noastre, dacă acestea ar 
fi bine instruite. Este nevoie de lucrarea acestor femei creştine.”

Review and Herald, 10 decembrie 1914 

acum mai mulţi ani, Edit Fonseca, din Conferinţa Parana de Sud, 
Brazilia, a visat la un program de studiu biblic pe care l-a şi iniţiat, cu titlul 
„Proiect B = B” sau „Biblia = Botez”. a avut un mare succes şi ca rezultat multe 
persoane din america de Sud au fost botezate. Este o modalitate excelentă de 
a le oferi femeilor oportunitatea de lucra pentru familiile, prietenii şi vecinii 
lor prin studii biblice unu la unu. Iată cum susţin programul în america de  
Sud. 

în primul rând, rugăciunea. în timpul întâlnirilor departamentului 
misiunea Femeii se roagă pentru acest proiect în mod specific. Se roagă  
înainte, în timpul proiectului şi pe măsură ce proiectul continuă. 

apoi, programează o întâlnire cu pastorii/prezbiterii pentru a le explica 
proiectul şi a stabili modalitatea de cumpărare a Bibliilor, prin intermediul 
bisericii sau cu ajutorul altor mijloace.

după ce au primit acordul pentru desfăşurarea programului, aleg o 
anumită dată în care să prezinte ideile pentru acest proiect, un Sabat din 
prima parte a anului, ca să existe suficient timp pentru finalizarea tuturor 
studiilor biblice până la sfârşitul anului. Poate fi ales unul dintre Sabatele 
dedicate departamentului misiunea Femeii, în calendarul bisericii:

Primul Sabat din martie – ziua Internaţională de Rugăciune a Femeii
al doilea Sabat din iunie – ziua misiunii Femeii
organizatorii pregătesc apoi materialul, fişele de înscriere ale proiectu-

lui B = B, pentru a fi înmânate fiecărui participant. (Vezi apendicele I.) după 
ce s-a stabilit data începerii, îi fac publicitate. 

Programul iniţial poate include mărturii, cântări intonate cu întreaga 
biserică, imnuri speciale, discursuri informative cu privire la activităţile 
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departamentului misiunea Femeii, ştiri locale şi internaţionale şi interviuri. 
directorul departamentului misiunea Femeii sau o altă persoană vorbeşte 
despre bucuria pe care o experimentezi atunci când împărtăşeşti mesajului 
lui hristos cu alţii. Este bine să li se ofere ocazia membrilor care susţin studii 
biblice sau seminare să povestească experienţele lor, să vorbească despre 
rezultatul acestor eforturi. 

„Rugăciunile fierbinţi şi perseverente, pline de credinţă şi 
dragoste reprezintă o parte importantă a vieţii oamenilor care 
se dedică proiectului B = B. Care sunt rezultatele? Fiecare Biblie 
conduce o persoană la botez. Fericirea și împlinirea strălucesc 
în ochii celor care susţin şi celor care beneficiază de studiile 
biblice. Ei urmează paşii simpli care sunt recomandaţi şi, astfel, 
programul acesta constituie o realitate fericită pentru biserică.”

Vasti Viana

apoi fiecare persoană prezentă (femeie, bărbat, tânăr, vârstnic) este 
provocată să se gândească la o rudă sau un prieten care ar fi mai fericit/ă 
dacă ar studia Cuvântul lui dumnezeu. departamentul misiunea Femeii 
propune proiectul B = B pentru a conduce acele persoane la hristos. Liderul 
şi comitetul de planificare specifică faptul că fiecare persoană care participă 
şi va primi o Biblie şi ghidul de studiu biblic trebuie să îşi ia angajamentul:

• Să studieze Biblia cu o persoană.
• Să pregătească această persoană pentru botez până la sfârşitul 

anului.
Biblia şi studiile biblice nu aparţin membrilor care le-au primit, ci per-

soanei la care trebuie să ajungă mesajul. 
Numele persoanei care a primit studiul biblic va fi scris în lista de rugă-

ciune pentru întâlnirea de miercuri seara şi/sau altă întâlnire de rugăciune a 
femeilor. 

Fiecare persoană care ia o Biblie şi setul de studii biblice va fi suprave-
gheată în activitatea misionară de către liderul departamentului misiunea 
Femeii din biserica locală. acesta va ţine legătura cu liderii de la nivelul Con-
ferinţei şi al uniunii care pot oferi ajutor în cazul în care apar dificultăţi sau 
descurajări pe parcursul studiilor.

„Directorii Departamentului Misiunea Femeii pot lua 
legătura cu cei de la posturile de radio sau televiziune adventiste 
pentru a afla numele şi adresele persoanelor care manifestă 
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interes pentru a fi vizitate și a beneficia de studii biblice. Noi 
putem lucra cu aceste persoane în cadrul proiectului B = B.” 

Vasti Viana

Persoanei care a primit Biblia pentru a o studia i se cere să nu o subli-
nieze, să nu-şi scrie numele pe ea. acea Biblie îi va aparţine începând cu ziua 
botezului şi a absolvirii studiului. (unii decid să se boteze mult timp după ce 
studiul se termină.)

atunci când cineva care studiază Biblia cere să fie botezat, el sau ea 
trebuie direcţionat/ă către pastor. orice întrebări legate de doctrină trebuie 
clarificate. Ceremonia de botez trebuie explicată în mod clar celui nou-con-
vertit, şi trebuie completat un formular pentru botez.

Femeile au un rol important pentru a marca începutul proiectului B = B, 
dar şi cu ocazia ceremoniei speciale a botezului, la final. Ele aranjează Bibliile 
şi studiile biblice pe o masă, în faţă. au fişele de înscriere în proiectul B = B  
şi certificatele de botez la îndemână. Bibliile trebuie împachetate frumos, în 
hârtie de cadou şi cu fundiţe drăguţe, şi vor fi oferite după botez, persoanelor 
care au studiat-o. un plan de subliniere a Bibliei poate fi oferit împreună cu 
aceasta. Poţi scrie o dedicaţie în Biblie sau o poţi personaliza în alt mod.

Dedicaţie pentru Biblia proiectului B = B

Felicitări! ai parcurs o serie de studii din Sfânta Scriptură. ştiu că 
Isus ţi-a vorbit prin această carte şi El a găsit un loc în inima ta. în numele 
departamentului misiunea Femeii, îţi oferim această Biblie. Este dorinţa 
noastră ca această carte să continue să fie o lumină pe cărarea ta.

Biserica __________________

după ce au ascultat toate instrucţiunile descrise mai sus, organizatorii 
programului B = B îi invită pe cei care doresc să se implice să vină în faţă şi să 
aducă fişele de înscriere completate. Fiecare trebuie să primească Biblia şi 
şi studiile biblice promise. Se citeşte o făgăduinţă biblică şi se face o poză de 
grup. apoi pastorul este invitat să spună câteva cuvinte şi să facă o rugăciune 
de consacrare pentru grup şi pentru activitatea acestuia. 

apoi urmează desfăşurarea programului. după botez, poate fi formată 
o clasă a noilor membri sau aceştia pot studia în mod individual. de data 
aceasta, studiul se va face cu ajutorul planului de subliniere a Bibliei. 
Studenţilor li se va arăta cum să folosească acest plan în mod corect. astfel 
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vor fi aprofundate subiectele învăţate înainte de botez. Este de asemenea un 
mijloc de pregătire a noilor membri pentru ca ei să-i înveţe pe alţii. 

La sfârşitul studiului cu ajutorul planului de subliniere a Bibliei, poate 
avea loc o festivitate în care să li se ofere un certificat de absolvire împreună 
cu o Biblie nouă, un set de studii biblice şi o fişă de înscriere în proiectul B = B, 
pentru ca noul membru să continue ciclul proiectului B = B.

apendice I

DePaRtaMeNtul MISIuNea FeMeII 

FIŞă De ÎNSCRIeRe ÎN PRoIeCtul B = B BIBlIa = Botez

Informaţii despre persoana care primeşte studiile

Nume _________________________ Vârstă  __________________

Stare civilă  ______________________________________________

afiliere religioasă în prezent  ________________________________

Este această persoană membră a unei grupe a şcolii de Sabat?  ____  
 _______________________________________________________

Este această persoană membră a unei grupe de studiu biblic?  _____  
 _______________________________________________________

Instructor responsabil:

Nume:  _________________________________________________

Numele pastorului tău:  ____________________________________

Numele Bisericii adventiste de ziua a şaptea pe care o frecventezi  
 _______________________________________________________
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apendice j

aCtIVItatea MISIoNaRă „SeaMăNă o SăMâNţă!”

„Căci în această privinţă este adevărată zicerea: «Unul 
seamănă şi altul culege.»” (Ioan 4:37)

aceste cuvinte au fost rostite de Isus către ucenicii Săi în timp ce o 
privea pe femeia samariteană şi pe oamenii invitaţi de ea, care veneau 
alergând ca să-L vadă. apostolii se întorseseră cu mâncare pentru Isus. însă 
El nu dorea hrana fizică. El le-a spus: „mâncare mea este să fac voia Celui 
care m-a trimis şi să îndeplinesc lucrarea pe care mi-a dat-o” (Ioan 4:34). Isus 
ştia că scopul Său pe acest pământ era să facă voia Tatălui. Tu ştii care este 
voia lui dumnezeu cu viaţa ta?

Pe când se uita Isus la grupul mare de oameni ce venea spre El, le-a 
spus ucenicilor că secerişul despre care credeau că este undeva în viitor era 
de fapt gata, chiar atunci, în acea zi (Ioan 4:35). însă următoarele cuvinte 
pe care Isus le-a rostit sunt cele asupra cărora să ne îndreptăm atenţia. El 
le-a spus: „Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică, 
pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp. Căci, 
în această privinţă, este adevărată zicerea: «unul seamănă şi altul culege.»” 
(Ioan 4:36,37)

Ce a vrut să spună Isus cu aceste cuvinte? Când ne gândim la ciclul care 
cuprinde însămânţarea şi secerişul, nu este dificil să înţelegem ilustraţia şi 
aplicaţia ei. unele persoane sădesc sămânţa Evangheliei în vieţile oamenilor 
şi alţii vor secera rezultatele muncii lor. înţelegem în întregime implicaţiile 
spuselor Lui? Poate că am considerat adeseori că doar anumite persoane 
sunt chemate să sădească „sămânţa bună” a Evangheliei şi, de asemenea, să 
o secere. Ne gândim că această lucrare este doar pentru pastori, prezbiteri, 
evanghelişti, cei ce au darul de a susţine studii biblice sau lucrătorii biblici 
instruiţi. multe dintre noi nu ne-am gândit vreodată că am putea fi chemate de 
dumnezeu să fim printre cei ce seamănă sămânţa sau chiar o seceră. astfel de 
responsabilităţi, de angajamente sunt pentru alţii – gândim noi. însă o privire 
mai atentă asupra acestor versete din Evanghelia după Ioan ne va schimba 
perspectiva. Isus spune că sunt oameni care au secerat, deşi nu au semănat 
niciodată seminţe. întrebarea ar putea fi: „Cine a semănat?”. oricine ar fi fost, 
acele persoane s-au concentrat asupra semănării. Pe ei nu i-a interesat că 
altcineva urma să secere ce au semănat ei, că altcineva va primi laudele. Ei 
erau semănători care împărtăşeau vestea cea bună a Evangheliei. 
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Să luăm în atenţie un alt text familiar care vorbeşte despre scopul 
lui dumnezeu pentru vieţile noastre. „duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului duh” (matei 
28:19). Iată-L pe dumnezeu chemându-i pe toţi credincioşii, pe fiecare dintre 
noi, să mergem şi să spunem lumii. Fără îndoială că modalităţile în care 
spunem, în care împărtăşim Evanghelia sunt diferite. darurile, talentele şi 
abilităţile pe care le dă dumnezeu variază. o persoană este profesoară, alta 
este o soţie casnică, alta este tehnician dentar, alta este arhitect. Indiferent 
de munca pe care o faci pentru a-ţi plăti facturile, adu-ţi aminte că acesta nu 
reprezintă scopul tău cel mai înalt. Este doar o cale pe care dumnezeu ţi-a 
oferit-o ca să poţi împlini scopul vieţii tale, să te „duci” şi să spui lumii despre 
Isus. 

Profesoara le vorbeşte studenţilor ei prin blândeţea, răbdarea şi corec-
titudinea ei. Soţia casnică le vorbeşte familiei şi vecinilor ei prin mâncarea 
gătită, prin ospitalitatea, grija pentru alţii şi exemplul vieţii ei devotate. 
onestitatea unui lucrător, eficienţa, temperamentul calm şi chiar curăţenia, 
toate acestea pot fi o predică tăcută. şi aşa mai departe. 

Sunt multe modalităţi prin care putem semăna o sămânţă, însă cel 
mai bine este să plantăm seminţele dragostei în vieţile oamenilor pe care 
îi întâlnim. Poate că nu ştim cum să susţinem un studiu biblic. Poate că nu 
ştim cum să convingem pe cineva că ziua a şaptea este Sabatul. însă putem 
semăna dragostea în viaţa unui străin, a unei colege de serviciu, a unei 
prietene, al unui membru al familiei, a unui vecin. aceasta a fost metoda 
lui hristos. (Divina vindecare, p. 143) El a urmărit permanent să-i iubească 
pe copiii Tatălui Său. El a construit relaţii de prietenie autentică, plină de 
grijă, şi le-a câştigat astfel încrederea oamenilor. Lui i-a păsat atât de mult 
de oameni, încât a făcut tot posibilul ca să le împlinească nevoile. Isus a 
semănat seminţele dragostei în vieţile oamenilor şi, ca urmare, inimile s-au 
deschis ca El să le poată vorbi despre Tatăl Său. Isus a semănat seminţele 
dragostei. Poţi face şi tu aceasta? da, cu toţii putem. 

acum poate te întrebi: Cum pot să semăn eu seminţe în viaţa cuiva? 
haideţi să împărtăşim câteva idei:

• îţi place să citeşti? Poţi vizita azilul de bătrâni şi să petreci timp citind 
cu aceştia. Poţi face vizite la spital şi să le citeşti celor ce nu pot citi 
singuri. unul dintre vecinii tăi poate fi bolnav şi s-ar bucura dacă i-ar 
citi cineva. astfel semeni o sămânţă a dragostei lui dumnezeu. 

• îţi place să găteşti? Poţi pregăti mâncare pentru o persoană bol-
navă. Sau pentru o persoană care a pierdut pe cineva drag. Poţi 

Manual MF.indd   181 07.10.2013   09:17:35



182 | MANUAL DE EVANGHELIZARE 

să le înveţi pe vecinele sau colegele tale de serviciu să gătească 
mâncare sănătoasă. Poţi coace pâine şi să o duci la un adăpost 
pentru oamenii străzii sau unui vecin care s-a mutat de curând. 
astfel semeni seminţele dragostei. 

• îţi plac proiectele de lucru manual? Poţi alcătui felicitări şi să le oferi 
persoanelor pe care le întâlneşti în fiecare zi la magazin, la farmacie, 
la ghişeul unde plăteşti facturile. Lasă o felicitare de mulţumire şi 
încurajare pentru ei, cu câteva cuvinte frumoase şi un text pentru 
acea zi. astfel se seamănă seminţele dragostei. 

• Eşti în vârstă şi nu poţi merge în diverse locuri? Poţi să iei cartea de 
telefoane şi să suni diverse persoane, întrebându-le dacă te poţi 
ruga pentru problemele lor. Vei fi uimită să descoperi câte persoane 
vor spune unui străin problemele lor şi îi vor permite să se roage 
pentru ei. astfel semeni o sămânţă de dragoste. 

• Spune-i mulţumesc persoanei de la parcare, cu un zâmbet. Semeni 
astfel o sămânţă de dragoste. 

• îţi place să asculţi? Ia-ţi timp şi ascultă persoanele disperate şi 
permite-le să-şi descarce sufletul împovărat de durere şi probleme. 
Sunt mulţi cei dornici să fie ascultaţi şi să primească încurajare. 
astfel se seamănă seminţele dragostei. 

• oferă-te voluntar să meditezi copii de la biserică sau din vecini, care 
au dificultăţi la şcoală. astfel semeni seminţe de dragoste. 

Poate că nu vei secera niciodată aceste seminţe semănate. Nu este nicio 
problemă. atunci când dumnezeu ne foloseşte ca să semănăm o sămânţă a 
dragostei Sale în viaţa cuiva, El o va hrăni. El va trimite ploaia, reprezentată 
de duhul Sfânt, care să ajute micuţa plantă ce creşte din sămânţa semănată. 
El va trimite alte persoane care să adauge hrană pentru acea plantă, până 
când creşte şi ajunge la maturitate. apoi, dumnezeu trimite secerătorii. 
Poate că nu îi vei vedea niciodată pe aceşti oameni. Nicio grijă. Isus spune că 
unii vor semăna şi alţii vor secera. 

Te afli printre semănători sau secerători? dacă te gândeşti că nu sunt 
mulţi cei chemaţi să secere, cu toţii suntem chemaţi să semănăm. Fiecare 
membru al bisericii este chemat să facă parte din marea lucrare de vestire 
a Evangheliei. întrebarea este, tu ce faci? Fie ca dumnezeu să te ajute să 
îţi descoperi rolul, ca secerător sau semănător. şi, odată ce afli, du-te şi 
foloseşte-ţi darul, abilitatea, talentul, acea lucrare pe care îţi place s-o faci, 
câştigând astfel suflete pentru Isus prin semănarea unor seminţe de dragoste 
în vieţile lor. 
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apendice K

SFatuRI PeNtRu aDMINIStRaRe FINaNCIaRă 

Iată câteva sfaturi pentru administrarea documentelor financiare
• Este important să ai un cont de cheltuieli separat pentru campania 

de evanghelizare. 
• Tu sau un trezorier desemnat trebuie să aveţi grijă de toate aspec tele 

financiare. alege pe cineva care a dovedit abilităţi administrative. 
• dacă se oferă o sponsorizare de la Conferinţă, aceasta trebuie ofe-

rită în avans. 
• depozitează imediat toate fondurile în cont. 
• Păstrează toate chitanţele, de la orice cheltuială. 

dacă primeşti sponsorizare de la Conferinţă, comitetul bisericii sau din 
altă sursă, va trebui să raportezi intrările şi ieşirile financiare. Iată câteva 
sfaturi utile:

• Cere-i trezorierului Conferinţei să explice formarul pentru raport. 
urmează instrucţiunile în mod exact. 

• Completează raportul în detaliu. 
• înregistrează orice cheltuială pentru campania de evanghelizare. 
• după ce s-a terminat acţiunea, trimite cât mai repede raportul de 

buget trezorierului Conferinţei.
• Fii corectă în toate. 
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apendice l -1

MoStRă De FoRMulaR PeNtRu BuGetul eVaNGHelIStIC

Numele pastorului sau al evanghelistului  _____________________

adresa  _________________________________________________

oraşul unde se susţine întâlnirea _____________ Populaţia ________

data de început ______________ data de sfârşit  _______________

Numărul de seri  _________________________________________

Locaţie/Sala  ____________________________________________

Nr. de membri adventişti de ziua a şaptea _____________________

Posibile surse de venit

Contribuitori locali  _______________________________________

daruri locale şi din district  _________________________________

Conferinţă  ______________________________________________

alte surse

misiuni globale  __________________________________________

Proiecte speciale  _________________________________________

altele  __________________________________________________
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apendice l-2

BuGetul De CHeltuIelI PeNtRu uN eVeNIMeNt eVaNGHelIStIC

    Intrări __   Ieşiri 
Chiria sălii de întâlniri  _______   _______
Chiria terenului pentru cort   _______   _______
închirierea echipamentului  _______   _______
Facturile estimate pentru utilităţi   _______   _______
Publicitate
 Broşuri, pliante  _______   _______
 ziare  _______   _______
 Reviste (Curierul Adventist, Viață +  

  Sănătate, Semnele timpului etc.)  _______  
 Poşta  _______   _______
 Semne de carte şi postere  _______   _______
 Radio şi TV  _______   _______
 altfel de publicitate  _______   _______
Literatură
 Pliante  _______   _______
 Biblii  _______   _______
 Premii pentru prezenţă  _______   _______
 Botez  _______   _______
 Total pentru literatură  _______   _______
muzicieni
 Plată  _______   _______
 Transport  _______   _______
Costuri totale muzică  _______   _______
închirieri video  _______   _______
decoraţiuni  _______   _______
Găzduire pentru echipa de evanghelizare  _______   _______
diverse  _______   _______
Total diverse  _______   _______
Cheltuieli totale estimate  _______   _______
Venit estimat  _______   _______
daruri estimate  _______   _______
Numerar – angajamente ale membrilor  _______   _______
Venit total estimat  _______   _______
Contribuţia Conferinţei  _______   _______
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apendice M

FoRMulaR De eValuaRe

descrierea evenimentului evanghelistic  ______________________

datele întâlnirilor, ora întâlnirii  _____________________________

Locaţie _________________________________________________

aPRoBăRI

aprobare primită de la: data primirii aprobării

 Pastor   __________________________________

 Conducător de biserică  __________________________________

 Conferinţă   __________________________________

 asociaţi  __________________________________

 Comitetul bisericii   __________________________________

Comitetul pentru misiunea Femeii ___________________________

Numărul de voluntari implicaţi (aproximativ)  __________________

Numărul celor botezaţi _________ Numărul de decizii _________ __

 Numărul celor interesaţi _________

Numărul membrilor adventişti care au venit la eveniment  ________

Numărul de vizitatori care au venit la eveniment  _______________

Câţi au venit datorită...

_____Invitaţiei prietenilor

_____Pliantelor/broşurilor

_____Postere

_____Radio

____TV

____Website

____ziar

____altele  ___________________
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1. Evaluează eficienţa publicităţii:

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

2. Evaluează planificarea în ansamblu: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

3. Comentarii 

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

LIdERI. EVaLuEază LIdERII CoNFoRm FIECăRuI CRITERIu

4. delegarea responsabilităţilor: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

5. Păstrarea legăturii cu voluntarii: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

6. Instruirea voluntarilor: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

7. încurajarea voluntarilor: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

8. oferirea instrucţiunilor potrivite: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

9. Relaţionarea cu voluntarii: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

10. Rugăciunea cu voluntarii: 

foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __
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PRoGRamuL EVaNGhELISTIC – EVaLuEază uRmăToaRELE aSPECTE 
aLE dESFăşuRăRII PRoGRamuLuI îN SINE:

11. Prezenţa medie la întâlniri: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

12. organizarea programului:
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

13. dinamism:
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

14. încadrarea în timp:
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

15. Implicarea voluntarilor:
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

16. Eficienţa mijloacelor vizuale:
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

17. Echipamentul tehnic: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

18. Sistemul de lumini şi sunet: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

19. Locaţia curată şi atractivă: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

VoLuNTaRII – EVaLuEază EFICIENȚa FIECăRuIa: 

20. Comitetul pentru rugăciune: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

21. Comitetul pentru decoraţiuni: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

Manual MF.indd   188 07.10.2013   09:17:36



| 189 MISIUNEA FEMEII

22. Comitetul de evenimente ulterioare: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

23. Comitetul pentru servirea meselor: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

24. Echipa de protocol: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

25. Comitetul pentru găzduire:  
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

26. Comitetul pentru parcare: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

27. Comitetul pentru departamentul tehnic: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

28. Echipa plasatorilor:  
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

29. Comitetul pentru vizite: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

30. altele  _______________________________________________

Comentarii ______________________________________________

 _______________________________________________________
 
   
eFICIeNţa lIDeRIloR 

31. Liderii şi-au asumat responsabilitatea: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

32. abilitatea de a lua startul şi de a conduce eficient departamentul: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __
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33. Timp petrecut în rugăciune personală şi de grup:  
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

34. Calitatea predicilor:  
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

35. Vizitarea: 
foarte slabă __ slabă __ satisfăcătoare __ bună __ excelentă __

Comentarii  _____________________________________________
 _______________________________________________________

(Eşti bine-venit să scrii pe liniile de mai jos răspunsurile la următoarele 
întrebări, dacă doreşti.)

36. Care sunt punctele forte ale acestui proiect?

37. Care sunt schimbările pe care le-ai face tu dacă ai organiza un 
proiect similar?

38. Ce ai învăţat despre organizarea şi conducerea unui program de 
evanghelizare?

Note 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
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 _______________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
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