ЗАЩО ДА БЛАГОВЕСТВАМЕ?
Размишляване върху Словото
Хората се нуждаят __________________________ ___________.
Римляни 10:13-15
„Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси”. Но, как ще призоват
Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как
ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е
писано: „Колко са прекрасни нозете на тези, които благовестват доброто!”.
Римляни 1:16
„Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за
спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.”
Ние имаме задачата __________________________. Ние сме _______________________.
2 Коринтяни 5:18-20
„А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа и даде на нас
служението на примирението, тоест, че Бог в Христа примири света със Себе Си, като
не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на
примирението. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас
умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.”
Ние сме призовани _______________________________________.
Матей 28:18-20
„ Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на
небето и на земята. И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името
на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и
ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]”
Ние сме определени ___________________________________.
Лука 6:46
„ И защо Ме зовете: Господи! Господи!, а не вършите това, което казвам?”

Споделяне
Помислете върху един от следните въпроси:
• Ако не разкажем за Исус, какви биха били последствията?
• Как ти стана християнин? Кое е общото между всички свидетелства?
• Защо университетът е добра възможност да благовестваш?

Евангелизационна статегия в малката група
План „Какво ще направя, за да достигна приятелите си?”
Какво включва една евангелизационна стратегия?

Конкретни
молитви
за колеги

5-минутка
роля на
невярващ

Молитвена
карта 2+

малки стъпки

в центъра на истинското
приятелство!

Молитвени
събирания

Приятелско благовестие
„Сантасе”

Молитвена разходка

Библейски текст
Твоята история

Молитвена мрежа

„Най-добре
прогласяваме
Божията слава,
като първо говорим на
Него за невярващите си
приятели, вместо първо
да говорим на тях
за Него.”
Синклер Фергюсън
„Мисли като човек
на действието.
Действай като
човек на мисълта.”

“Развивай
желание да се учиш.
Ако го направиш, никога
няма да спреш да растеш.”
Антъни Ди’Анджело

„Герой е човек,
който разбира
отговорността,
която произтича
от свободата му.”

Хенри Бергсън

Партита, Филми,
вечери с разговори
за Бог, участие в
дискусионни групи в
университета,
насърчения, игри за
опознаване..
Общуване с нехристияни и
изграждане на ПРИЯТЕЛСТВА!

Боб Дилън

Offline кафе
Евангелизации
Приятелска атмосфера
(гостоприемство;
без вътрешни шеги)
Очаквания/договорености
Неформално време
преди изучавания
(споделяне)

Молитвен партньор
(молитвена карта 2+)
Споделяне преди група
и по време на
молитвените събирания

Евангелизационна стратегия в нашата малка група:
План:
Идеи
(какво можем да
предприемем?)

Ресурси
(какво имаме?:
хора, място,
материали и
други)

Отговорници
(кой ще води?)

Специфика
(кога, колко пъти?
напр. 2 пъти в
месеца, петък от
19:00 часа)

Молитва

Обучение

Действие

Отчетност

