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dar, cu toate acestea, biserica a crescut
mult. Planurile sunt bune, strategiile
trebuie făcute. Ce subliniez e că spiritul
misionar are ca sursă Duhul, nu strategia, metoda și planul uman. Trebuie
să gândim planuri, să facem strategii,
să ne gândim la metode relevante, însă
trebuie să fim conștienți că spiritul
misionar nu vine pe această cale.

3) Motivați adunarea la rugăciune
și post pentru trezire!
4) Predicați în biserici despre
misiune și evanghelizare!
5) Invitați să vorbească bisericii
slujitori cu spirit misionar!
6) Dezvoltați proiecte misionare
pentru biserica locală!
a. Organizați conferințe misionare în biserică;
b. Susțineți financiar proiecte misionare;
c. Adoptați un misionar;
d. Trimiteți un misonar.
7) Dezvoltați o viziune a bisericii
pentru evanghelizarea propriei localități!
Multe biserici locale au pierdut
viziunea evanghelizării orașului sau a
satului în care există. Adevărul este că
ne-am închis între pereții clădirilor
noastre și acolo încercăm să supraviețuim, ca într-o citadelă. Avem nevoie
să descoperim viziunea întoarcerii la
Domnul a multor oameni din localitate.
Va trebui să ieșim dintre ziduri și să mergem cu Evanghelia la oameni, acolo unde
sunt ei. Este necesar să avem viziunea
deschiderii mai multor biserici în localitățile noastre. Nu trebuie să așteptăm
până se face ruptura și dezbinarea. Deschiderea bisericilor noi ar trebui făcută
prin viziune și nu prin diviziune.

9) Distribuire gratuită a Bibliei –
proiectul zilele Bibliei
10) Organizarea de grupuri de copii:
evanghelizare prin lucrarea cu copiii
11) Organizarea unor grupe mici
de casă pentru citirea Bibliei
12) Organizarea de conferințe pe
categorii de vârstă sau gen
13) Organizarea de tabere de tineret
cu scop evanghelistic
14) Instalarea unui cort mare în diverse cartiere din oraș, cu scop misionar.
Pentru o exemplificare practică a proiectului de evanghelizare „la cort”, puteți
urmări materialul video cu titlul „Iubire,
Iertare, Speranță (iulie 2013, Biserica
Emanuel Sibiu)”:
www.youtube.com/watch?v=qA0ZXWSB9c.

VI. Metode, proiecte și
strategii practice pentru
evanghelizarea propriei
localități

o Spiritul misionar vine prin revărsarea Duhului.
o Spiritul misionar este pasiunea
pentru Dumnezeu și pentru lucrarea
Lui în lume.
o Spiritul misionar se naște din
experiența convertirii autentice și din
trăiri spirituale înalte.
o Spiritul misionar este pasiunea
și povara de a vorbi oamenilor despre Isus.

Cum putem recupera
spiritul misionar în
biserica locală?
1) Conduceți bisericile spre experiența umplerii cu Duhul Sfânt!
2) Ajutați pe oameni să aibe experiențe autentice cu Dumnezeu!

1) Organizarea de campanii de
evanghelizare în Biserică;
2) Organizarea de evenimente evanghelistice în afara bisericii (la casa de
cultură sau la căminul cultural etc.)
3) Organizarea de evanghelizări în
aer liber (parcuri, centrul orașului).
4) Organizarea de proiecte sociale
cu caracter misionar (vizite la centre
pentru vârstnici, spitale, ajutorarea săracilor, oferirea unei mese calde la ocazii
speciale.
5) Organizarea unor campanii de
curățenie în oraș (sat) și răspândirea
de NT și broșuri evanghelistice;
6) Folosirea mass-media pentru
evanghelizarea localității (emisiuni radio
și TV, articole în presa scrisă)
7) Evanghelizare prin transmiterea
pe internet a programelor bisericii
8) Organizarea de părtășii în aer
liber: mese de dragoste, excursii,
sărbători câmpenești

În concluzie, recuperarea spiritului misionar este esențială pentru trezirea spirituală a bisericii contemporane.
Dacă dezvoltarea științei și tehnicii presupune descoperirea unor lucruri noi,
necunoscute și nemaiîntâlnite, dezvoltarea bisericii nu constă în inovarea de
noutăți, ci în redescoperirea valorilor spirituale originale și restaurarea lor în viața
bisericilor. Și una dintre aceste valori
pierdute, care trebuie restaurată urgent
este spiritul misionar apostolic.
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