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Ziua Evanghelistului Laic - 16 iulie 2022 - sugestii 
 

- Sugerăm să organizați un moment de rugăciune pentru misionarii din România și 
străinătate. Propunem să aveți pregătită lista voluntarilor și angajaților care lucrează 
în apropiere de biserica Dvs și să le rostiți numele în rugăciune. Puteți să îi invitați în 
față împreună cu familiile dacă sunt prezenți.  
 

- Predică 11-12 (vezi mai jos) 
 
 

- După predica sau vizionarea materialelor video, organizați un moment de rugăciune 
pentru cei care vor să se implice mai mult în lucrarea practică de la om la om.  
 

- Programul de după amiază: propuneți vizionarea 1-2 mărturii video și pe baza lor, 
moderați ulterior un dialog cu sala. Invitați în față pe cei care vor să se consacre într-
un mod special (scurt interviu despre deciziile luate, rugăciune și text de trimitere 
(Matei 10:5.7.11-13.16.23.30-33; pasaje din 1 Corinteni 2:1-9; 2 Corinteni 5:18-20) 
 
 

- Povestire pentru copii (sugestii din povestirile misionarului Pavel Bartolomeu în 
Africa) 

 
https://youtu.be/r07LQFq3Gek?t=1062 -scosul și căratul apei în Africa  
 
https://youtu.be/U9PZ3-hDMes?t=5202 – când misionarul a primit pâine din cer  
https://youtu.be/iInjBlvBWQg?t=1621 – despre copii care nu știu să citească  
 
 
https://youtu.be/iInjBlvBWQg?t=2251 sau aici https://youtu.be/G-3WkXQ4SMc?t=2946 – 
starea copiilor în Africa, anul 2017 
 
https://youtu.be/iInjBlvBWQg?t=2898 – cea mai mare greșeală a misionarului 
 
https://youtu.be/yhW2MfgjIas?t=728 – o ploaie miraculoasă 
 
https://youtu.be/r07LQFq3Gek?t=209 și aici https://youtu.be/r07LQFq3Gek?t=557 – 
imagini cu copii din Africa  



 
 
 

 
 

 

SCHIȚĂ PREDICA - Vrei să fii un misionar? 
 
Următorul material se bazează pe capitolele Matei 10; Marcu 6:7-11; Luca 9:1-9.23-27 
+ cap. 37 Cei dintâi evangheliști, din cartea Hristos Lumina Lumii, de Ellen White.  

 
Introducere 
Să cunoaștem mai bine ucenicii Domnului Isus. Să căutăm printre rândurile 
Evangheliilor. Cum arăta viața lor de zi cu zi? Ce anume din stilul lor de viață putem 
imita astăzi? 
 
I. Meseria ucenicilor 

 
- Erau membri ai familiei lui Isus (Marcu 3:31-35), aproape permanent în prezența 

Maestrului, fiind cercul Lui intim de prieteni și un grup suport pentru activitatea 
publică a lui Isus; 

- Ușurau munca Mântuitorului: organizau mulțimile (lista de așteptare a bolnavilor, 
Matei 15:23; Marcu 6:37-38), transportau bolnavii (facilitau accesul la prezența 
divină); 

- Participau la seminare de instruire (Mântuitorul le acorda timp special pentru 
explicații, întrebări și răspunsuri, consiliere, instruirea în lucrul cu publicul, 
rugăciune); 

- Îl asistau pe Isus în călătorie (Petru i-a oferit barca; găseau transport și aveau grijă de 
masă); 

- Învățau din exemplul practic al Mântuitorului (privire, ton, învățături); 
- Învățau cum să abordeze persoanele și problemele dificile (ex. rabinii sau 

samaritenii); 
- Au fost trimiși să predice și să facă minuni (Isus le-a dat o anume predica și trebuiau 

să facă misiune doar însoțită de miracole):  
 
a) Mesajul lor: “Ei nu trebuiau să intre în dispută cu oamenii cu privire la întrebarea 

dacă Isus din Nazaret este sau nu Mesia; dar în Numele Lui trebuiau să facă 
aceleași lucrări pline de milă pe care le făcuse El.”  

 
b) modelul era mai mult timp pentru vindecare decât pentru predicare (“Vindecați 

pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați 
primit, fără plată să dați”); 

 
II. Activitățile ucenicilor în absența lui Isus 

Urmează exemple pe care le putem urma și noi astăzi  
 



- “Ei îi căutau pe ascultătorii interesați, le explicau Scripturile și lucrau pentru binele 
lor spiritual pe diferite căi. Îi învățau pe alții tot ce aflaseră de la Isus și în fiecare zi 
câștigau o experiență mai bogată.” 

- Mergeau doi câte doi în orașe și sate („Chiar în zilele noastre, lucrarea de 
evanghelizare ar avea mult mai mare succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai de 
aproape.”) 

- Făceau o lucrare socială împletită cu cea religioasă, pentru înălțarea neamului 
omenesc:   
a) “Urmașii lui Hristos trebuie să lucreze ca El. Noi trebuie să-i hrănim pe cei 

înfometați, să-i îmbrăcăm pe cei goi, să-i mângâiem pe cei suferinzi și întristați. 
Trebuie să-i ajutăm pe cei disperați, să le aducem nădejde celor deznădăjduiți. Și 
cu noi se va împlini aceeași făgăduință: “Neprihănirea ta îți va merge înainte și 
slava Domnului te va însoți.” (Isaia 58, 6-8)” 
“dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi 
rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe 
nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele 
semenului tău.” (vezi clipuri Misiune in mediul rural și Misiune in mediul urban) 

b) “Iubirea lui Hristos, manifestată printr-o slujire neegoistă, va avea mai mare 
putere de a schimba pe făcătorul de rele decât sabia sau tribunalul. Acestea sunt 
necesare ca să îngrozească pe călcătorul de lege, dar misionarul plin de iubire face 
mult mai mult. Adesea inima se înăsprește când e sub mustrare, dar ea se 
îmblânzește sub iubirea lui Hristos. Misionarul nu numai că poate să vindece 
bolile corpului, ci îl poate conduce pe păcătos la Marele Medic, care curățește 
sufletul de lepra păcatului.”  
 

III. Cum pot să fiu misionar? 
 

1. Poți începe cu foștii credincioși, persoane din apropierea ta, rude necredincioase 
sau prieteni apropiați. 

“În prima călătorie misionară, ucenicii trebuiau să meargă numai la “oile pierdute ale casei 
lui Israel”. Dacă ar fi predicat Evanghelia la neamuri sau la samariteni, ei și-ar fi pierdut 
influența față de iudei. Stârnind prejudecățile fariseilor, ei s-ar fi amestecat în certuri, care i-
ar fi descurajat chiar de la începutul lucrării lor. Chiar apostolii înțelegeau cu greu că 
Evanghelia trebuia să fie dusă la toate neamurile.” 
 

2. Acționează așa cum ești. Fii voluntar din casă în casă; nu e nevoie să inviți oameni 
la biserică.  

“Nu trebuia ca ei să adopte îmbrăcămintea învățătorilor religioși, nici să folosească ceva în 
înfățișarea lor pentru a se deosebi de sătenii umili. Nu trebuia să intre în sinagogi și să-i invite 
pe oameni la slujbe publice; stăruința lor trebuia să fie depusă în lucrarea din casă în casă. ... 
Casa aceasta urma să fie binecuvântată prin rugăciunile lor, prin cântările lor de laudă și prin 
desfășurarea Scripturilor în cercul familiei.” 
 

3. Fii asemenea lui Isus și controlează-ți firea pământească. 
“Isus a dat pe față cel mai mare tact și o atenție deosebită și plină de bunătate în legăturile Lui 
cu oamenii. El n-a fost niciodată aspru, niciodată n-a rostit un cuvânt sever dacă nu era 
nevoie, niciodată n-a provocat unei inimi sensibile o suferință care să nu fie necesară. El n-a 
mustrat cu asprime slăbiciunea omenească. … Oamenii L-au lepădat pe Mântuitorul, dar El i-
a privit cu duioșie milostivă și cu întristare așa de mare, că I se sfâșia inima. … În toți, El 
vedea oameni căzuți, pe care avea misiunea să îi salveze.  



… Slujitorii lui Hristos nu trebuie să … verse un torent de cuvinte nefolositoare, care nu sunt 
ca roua sau ca ploaia liniștită ce înviorează plantele ofilite. … Balaurul se mânie; duhul lui 
Satana este acela care se dă pe față în mânie și acuzații. Dar servii lui Dumnezeu trebuie să 
fie reprezentanții Săi. El dorește ca ei să folosească numai moneda cerului, adevărul care 
poartă imaginea și pecetea Sa. … să prezinte Evanghelia cu tact și blândețe divină. Spiritul 
care rămâne blând sub provocare vorbește cu mai multă forță în favoarea adevărului decât 
oricare argument, oricât de puternic.” 
 

4. Împlinește nevoile misionarilor pe care îi cunoști și interesează-te despre 
câmpurile albe din lumea întreagă.  

 
IV. Apel 

 
Vrei să fii ucenicul lui Isus? Vrei să faci lucrarea pe care au făcut-o ucenicii? Începe cu 
puterea pe care o ai și vizitează-i pe oameni în casele lor. Slujește nevoile celor din jurul tău 
și puterea ta va crește.  
 
 
“Oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți” — cei care sunt 
ca niște copii în credința lor și în cunoașterea lui Hristos — “în numele unui ucenic, adevărat 
vă spun că nu-și va pierde răsplata.” Marcu 9:41 
Astfel și-a încheiat Mântuitorul învățătura. În Numele lui Hristos, cei doisprezece aleși au 
mers, la fel ca El, “să vestească săracilor Evanghelia ... să tămăduiască pe cei cu inima 
zdrobită ...” (Luca 4:18).  
 
Vezi mai sus sugestii pentru invitare în față și rugăciune. 
 

 
 

Imnuri de misiune 
 
418 Lucrarea Doamne este a ta 
427 Noi suntem brațele întinse 
429 Iubirea lui Hristos ne-a adunat 
436 Noi azi plecăm în lucrare 
438 Seamănă sămânța 
447 Așa cum Eu am fost trimis în lume 
450 Zor, deci, că vine noaptea 
451 Hristos cheamă ajutoare 
445 Doamne, marea Ta lucrare 
454 Când Domnul Isus azi ne cheamă 
471 Eu sunt un sol trimis 
442 Iată grânele-și pleacă spicele 



 

 
Materiale video 
 
 
 
 

-       Material video de 7:48 minute: Cum să faci misiune în mediul rural, familia de 
misionari voluntari Lilian și Florica Ionescu, Voievoda, Teleorman; 
-       Material video de 6:40 minute: Cum să faci misiune în mediul urban, interviu cu 
misionarul Gabriel Manafu, misionar în Craiova; 
-       Video de 16 minute: Cum să plantezi o grupă de biserică, reportaj cu misionarul 
Elisei Dobre despre plantarea unei grupe de credincioși în Râncăciov, Dâmbovița;  
-       Video de 20 minute: Cum să plantezi grupe și biserici, reportaj despre 
comunitățile de credincioși înființate în județul Giurgiu, prin activitatea pastorului 
Titu Ghejan.  
-       Video de 20 de minute: Cum să lucrezi cu reviste misionare, reportaj  despre 
revista maghiară pentru Țara Călatei, jud. Cluj, cu Jancso Erik (după 18 iulie cu srt în 
lb. maghiară); 
-       Mesaj de circa 10 minute din partea pastorului Florian Ristea, directorul 
Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală la EUD; 
-       Link playlist cu 21 experiențe de convertire de la Autentic Podcast, de circa 10 
minute fiecare. 

 


