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hat drives your church body? Is it a burning passion to wholeheartedly obey the Great Commission?
Are you searching for a way to mobilize and equip your members to reach a lost and dying world?
Many Christians long to make a dynamic impact for God but don't know how.

EvangeCube® Global Ministries exists to equip the saints and mobilize them to become an Acts
1:8 church. To be God's witnesses. To reach their, "Jerusalem, Judea and the ends of the earth."
God has given the EvangeCube® to believers as a powerful, visual tool that simply tells the story of the
Gospel in pictures. But the EvangeCube® itself is not enough to make disciples. Now through a complete
curriculum package, your church body will be equipped to share the Gospel story more effectively.
The key to mobilizing your church for outreach is to train believers how to clearly present the Gospel and
then go and train others. That's why you'll notice the greatest impact when you use all the tools together over
a 60-day period with a major focus on the EvangeCube® Weekend.
Together, we can reach one billion ... one at a time.

HOW CAN WE SERVE YOU AND YOUR CHURCH TO REACH YOUR CITY?
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EvangeCube®
Training Seminar

EvangeCube®
Weekend

EvangeCube®
Small Group Material

EvangeCube®
Outreach

A three-hour training seminar to
equip believers to share the
Gospel. The first two hours focus
on: What is the Gospel? What is my
role as a Great Commission
Christian? How is prayer involved
in evangelism? Then, learn how to
use the EvangeCube®. The third
hour is then OJT ... On-the-Job
Training ... going out for an hour
and sharing the Gospel.

A pastor-led challenge to the
church to reach your
"Jerusalem." Dr. Jack Graham,
President of the Southern
Baptist Convention, equipped
1 1 , 0 0 0 me mb e r s o f
Prestonwood Baptist Church to
reach their "Jerusalem."

A two-week small group
curriculum designed to equip
adults, youth and children. WEEK
ONE focuses on, “What is the
Gospel? What is my role as a Great
Commission Christian? How is
prayer involved in evangelism?”
Then, learn how to utilize the
E v a n g e C u b e ® with a time of
prayer asking God to put two
people on each of our hearts to
share the Gospel in the next week.
WEEK TWO is a time for people to
testify about how God used them
to share the Gospel this past week.
WEEK TWO then focuses on
discipleship. Now that people have
accepted Christ ... what’s next?

This is an outreach program
that was pioneered by Hyde
Park Baptist Church in Austin. It
is a one-night outreach that
continues for six weeks.
Outreach teams of twos and
threes, created from your small
group or Sunday School classes
become the outreach arm for
your classes. They visit friends,
families, co-workers and
loved ones.

The greatest aspect of this training
is that believers are sharing the
Gospel with their friends, family
and co-workers.

Jesus is Risen!

Jesus
is the Way.

Trust only
in Jesus.

Our sin
separates us
from God.

Jesus paid
the debt
for our sin.

Jesus paid
the debt
for our sin.
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I N V A˘ Ţ Â N D S A˘ I M P A˘ R T A˘ Ş I M S C R I P T U R A

ILUSTRAŢIE

CUVÂNT

PROPOZIŢIE

VERSET

DUMNEZEU

DUMNEZEU te iubeşte!

1 Ioan 4:8, 16

TOŢI

TOŢI au păcătuit.

Romani 3:23

ISUS

ISUS a murit pentru
păcatele tale.

Romani 5:8

ÎNGROPAT

Isus a fost ÎNGROPAT.

1 Cor. 15:4

ÎNVIAT

Dumnezeu L-A ÎNVIAT
pe Isus!

1 Cor. 15:4

(SINGURA)
CALE

Isus este singura
CALE spre Dumnezeu.

Ioan 14:6

CREDINŢA

Trebuie sa-ti pui
CREDINŢA in Isus.

Efes. 2:8-9

˘
RUGACIUNE:
Romani 10:9
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Supplemental Materials

MEMORY VERSES

1) “ ... for all have sinned and
fall short of the glory of God, ...”
Romans 3:23 NIV®

4) “...that He was buried, that He was
raised on the third day according to the
Scriptures,...” 1 Corinthians 15:4 NIV®

2) “But God demonstrates His own
love for us in this: While we were
still sinners, Christ died for us.”
Romans 5:8 NIV®

5) “Jesus answered, ‘I am the way
and the truth and the life. No one
comes to the Father except
through Me.’” John 14:6 NIV®

3) “For God so loved the world that
He gave his one and only Son, that
whoever believes in Him shall not
perish but have eternal life.”
John 3:16 NIV®

6) “For it is by grace you have been
saved, through faith--and this not from
yourselves, it is the gift of God – not
by works, so that no one can boast.”
Ephesians 2:8-9 NIV®
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DRAGI PRIETENI,

Multe mulţumiri pentru dorinţa voastră de a face ucenici învăţând pe alţii cum să împărtăşească Evanghelia.
Acest manual de instruire vă oferă instrucţii detaliate despre cum să folosiţi EvangeCube®, cum să vă scrieţi
mărturia personală şi cum să ucenicizaţi noii credincioşi. După completarea acestei sesiuni de instruire, veţi fi
echipat¸i pentru răspândirea Veştilor Bune cu o unealtă puternică care schimbă vieţile în toată lumea! Milioane
de oameni folosesc EvangeCube® pentru că este extrem de simplu de folosit si este unic in crearea oportunităţilor de a relata povestea Scripturii. Curiculumul oferă chei esenţiale care va garantează succesul instruirii
şi încurajarea oamenilor cu care lucraţi.
În primul rând, practica la locul de muncă este inclusă în fiecare modul de instrucţie, inclusiv în lecţiile de
studiu Biblic. Prea adesea învăţăm despre evanghelizare, ne rugăm pentru evanghelizare, dar nu practicăm
evanghelizarea. Practicarea evanghelizării este evanghelizare!
În al doilea rând, EvangeCube® este conceput în mod specific pentru redarea Evangheliei. Prezentatorul lui
nu trebuie să memoreze prezentarea. Cu toate că memorarea versetelor nu este esenţială, este de folos în
prezentarea cursivă a Evangheliei. Acest manual sugerează ca fiecare student sa treacă în revistă punctele
importante de pe fiecare latură a cubului şi chiar să practice prezentarea cubului cu un prieten creştin. Dar,
când se iveşte ocazia împărtăşirii credinţei, EvangeCube® este conceput astfel ca Duhul Sfânt “să ne dea
cuvintele” şi să ne ajute să ne reamintim ce avem de spus necredinciosului.
În al treilea rând, EvangeCube® nu este o jucărie, ci o unealtă simplă dar puternică, concepută să atragă
oamenii într-o conversat¸ie despre Evanghelie. Ca toate uneltele, este mai efectivă atunci când este folosită
cum trebuie.
R u găciunea noastră pentru voi este ca un spirit nou de evanghelizare să umple inima ta şi inimile tuturor
care vor fi instructori. Mulţumim din nou pentru supunerea voastră faţă de Dumnezeu.

UN MILIARD DE OAMENI...UNUL CÂTE UNUL!

EvangeCube®
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Supplemental Materials

FIELD TEST REPORT
Name: __________________________________________________________ What is your age? ___________
Address: ____________________________________________________________________________________
City: _____________________________________________________ State: _______ Zip: _________________
Phone: ______________________________________ Email: _________________________________________
How did you hear about the training?

___Church

___Friend

___Mailing

___Website

___Radio

Your trainer: _________________________________________________________________________________
Church for Training: __________________________________________________________________________
Church you Attend: __________________________________________________________________________
Did you go out and share the Gospel?

Yes / No

If Yes, describe the area where you went and evangelized: _________________________________________
How many Gospel presentations did you make? _________________________________________________
How many professions of faith in Christ did you experience? _____________________________________
Were you challenged to make a faith commitment to share the Gospel? Yes / No
Did you commit? Yes / No
If No, why? __________________________________________________________________________________
If Yes, how many faith commitments did you make? _____________________________________________
Are you interested in participating in an overseas EvangeCube® Global Strategy trip? Yes / No
If Yes, when and where? ______________________________________________________________________
Would you recommend this training to a friend? Yes / No
If No, why? __________________________________________________________________________________
What are your overall thoughts and feelings about the EvangeCube® and/or the EvangeCube® Training
Seminar?
____________________________________________________________________________________________
What recommendations, if any, would you make to improve the training? __________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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EFFECTIVE USE O F YOUR EVANGECUBE®

3 Ways to maximize the EvangeCube®
1. Show your own EvangeCube® to lost people
you know or meet
2. Give EvangeCube® tracts away to people to
whom you show the EvangeCube®
3. Equip strategic Christians, like doctors,
dentists and teachers, to display the
EvangeCube®
a. Give them an EvangeCube® and
some tracts
b. Teach them how to use the
EvangeCube® effectively

Principles to remember about using your EvangeCube®
1. Pray for opportunities to use the
EvangeCube®
2. Always have it with you
3. Keep it visible
4. Utilize its "puzzle" novelty to attract
people and gain their attention
5. Earn a showing of it by doing a favor or
service for someone
6. Use "down" times such as waiting rooms,
check out lines or air line lounges and flights
7. Casual conversation at lunches, picnics,
sporting events, barber shops or
neighborhood gatherings
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INTRODUCERE

Biblia revelează în mod consistent dragostea lui
Dumnezeu pentru omenire şi dorinţa Lui de a avea o
relaţie personală cu toţi – “Domnul nu întîrzie în
împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o
îndelunga˘răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul
să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă." (2 Petru 3:9).
Auto-revelarea lui Dumnezeu în persoana Fiului, Isus
Cristos, este cu siguranţă cea mai supremă demonstrare a hotărârii Sale de a da omenirii o cale pe care
să vină înaintea Dumnezeului perfect – “Lucrul acesta
este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răs c u m părare pentru toţi:
faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,…" (1 Timotei, 2:3-6 NIV®).

Inima misionară a lui Dumnezeu cu privire la cei pierduţi este
in mod clar evidentă în Biblie de la Geneza la Apocalipsa.
Acesta este adevărul pe care am primit poruncă să îl spunem lumii – “Apoi le-a zis: “Duceţ i - va˘ în toată
lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făp t u ra˘.” (Marcu 16:15) Totuşi, Cristos este în acelaşi timp
mesajul şi modelul nostru în comunicarea Scripturii – “Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi,
plin de har, şi de adeva˘r. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”
(Ioan 1:14) Aşadar, când mergem să spunem lumii adevărul despre Isus, să o facem în plinătatea harului şi dragostei Sale!
Rugăciunea noastră pentru tine este ca acest manual de instruire pentru folosirea EvangeCube® să te
echipeze cu uneltele necesare pentru a spune oamenilor “veştile bune” despre Isus Cristos. Unul din cele
mai frecvente comentarii pe care le primim este “EvangeCube® ma ajută să explic Evanghelia mai clar!”
Sperăm ca această să fie şi experienţa ta.
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Acum, la începerea discuţiei, haideţi să răspundem la o întrebare foarte des întâlnită “Ce este Evanghelia?” Acest termen religios pe care îl folosim înseamnă de fapt “Vestea
Bună.” Chemarea noastră ca şi martori pentru Isus este să răspândim “Vestea Bună”
despre El! Răspândeşte Vestea Bună – asta-i tot! Dacă laşi această realitate să pătrundă în
mintea ta, vei fi uimit cum îţi va revoluţiona atitudinea spre evanghelizare.

“V-am învăţat
înainte de toate,

Da, dar ai putea să întrebi “Care este de fapt conţinutul acestei Evanghelii?” Cel mai
mare evenghelist al istoriei, apostolul Pavel, a răspuns la această întrebare în epistola
către credincioşii din Corint. Amintindu-le de “Evanghelia pe care v-am propovăduit-o”
(1 Corinteni 15:1 NIV®) el defineşte exact înţelesul Biblic al acestor “Veşti Bune”:

aşa cum am primit
şi eu: că Cristos a
murit pentru

Pavel foloseşte patru cuvinte-cheie pentru a sumariza Evanghelia predicatăde el:

păcatele noastre,

1. Cristos a MURIT
3. El a fost ÎNVIAT
2. El a fost INGROPAT 4. El S-a ARATAT

după Scripturi; că
a fost îngropat şi

Pe scurt, moartea, îngroparea şi învierea lui Cristos ca să p lăt e˘ a s ca˘ pentru păcatele
noastre ESTE Evanghelia sau Vestea Bună a lui Isus Cristos. EvangeCube® şi acest seminar de instruire au scopul precis de a vă ajuta să explicaţi acest mesaj al mântuirii. Şi în
acelaşi timp vă vor ajuta în două din cele mai dificile aspecte ale evenghelizării presonale: iniţierea unei conversaţii de evanghelizare şi confruntarea persoanei cu nevoia
de a-L accepta în mod personal pe Cristos ca şi Mântuitor.

a înviat a treia zi,

De prea multe ori îi informăm pe oameni despre Isus, dar nu îi invităm să se încreadă
în Isus! Formula următoare este adevărată:

1 Cor. 15:3-5

INFORMAŢIE – Invitaţie =
INVITAŢIE – Informaţie =
INFORMAŢIE + INVITAŢIE =

după Scripturi;
şi că S-a arătat lui
Chifa, apoi celor
doisprezece.”

EDUCAŢIE
ÎNDEMNARE
EVANGHELIZARE

Evanghelizarea este scopul nostru imediat. Luaţi seama,
ucenicii maturi trebuie să fie rezultatul acesteia. Iar scopul
ultim este slăvirea lui Dumnezeu.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să
vă foloseasca
˘ din plin ca aducătorii acestor
Veşti Bune!
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1 0 1 W AY S T O U S E Y O U R E VA N G E C U B E ®

Suggested uses (let us know of new and creative ways that God gives
you to share your EvangeCube®)
1. Show it to your spouse
2. Show it to your kids
3. Show it to your parents
4. Show it to your brothers and sisters
5. Show it to your grandparents
6. Show it to your aunt and uncle
7. Show it to your cousins
8. Show it to your in-laws
9. Show it to your pastor
10. Show it to your Sunday School class
11. Show it to your boss
12. Show it to your co-workers
13. Show it to your customers or clients
14. Show it to your friends
15. Show it to your neighbors
16. Show it to your former neighbors
17. Show it to your dorm mate
18. Show it to your guests staying with you
19. Show it to your doctor
20. Show it to your dentist
21. Show it to your pharmacist
22. Show it to your orthodontist
23. Show it to your optometrist
24. Show it to your classmates
25. Show it to your teammates
26. Show it to your coach
27. Show it to your teacher
28. Show it to your principal
29. Show it to your veterinarian
30. Show it to your attorney
31. Show it to your accountant
32. Show it to your banker
33. Show it to your broker
34. Show it to your insurance agent
35. Show it to your Christian
Bookstore owner
36. Show it to your barber
37. Show it to your hairstylist
38. Show it to your manicurist
39. Show it to your fitness trainer
40. Show it to your waiter
41. Show it to your repairman
42. Show it to your plumber
43. Show it to your lawn boy
44. Show it to your baby-sitter
45. Show it to your grocery clerk
46. Show it to your dry cleaner
47. Show it to your film processor
48. Show it to your mechanic
49. Show it to your exterminator
50. Show it to your car wash attendants
51. Show it to your pizza delivery person
52. Show it to your door-to-door salesmen
53. Show it to your seatmates on airliners

54. Show it to your service station
attendant or clerk
55. Show it to a shut-in
56. Show it to a stranded motorist
57. Show it to a homeless person
58. Show it to a policeman
59. Show it to a fireman
60. Show it to a nurse
61. Show it at the family picnic or reunion
62. Show it at the nearby retirement home
63. Show it at the hospital
64. Show it at the homeless shelter
65. Show it at the jail
66. Show it at the orphanage
67. Show it at the country club
68. Show it at the business club
69. Show it at the health club
70. Show it at the bridge club
71. Show it at the quilting club
72. Show it at the Christmas party
73. Show it at the birthday party
74. Show it at the New Year’s party
75. Show it at the dinner party
76. Show it at the home products party
77. Show it at the fair
78. Show it at the park
79. Show it at the movie line
80. Show it at the sporting event
81. Show it at the bus stop
82. Show it at the jury duty waiting room
83. Give it away as a Christmas gift
84. Give it away as a birthday gift
85. Give it away as a party gift
86. Give it away to a friend at work
87. Give it away as a business gift with
your business cards
88. Give it away as a door prize
89. Give it away to a needy family along
with clothes and canned goods
90. Give it away to someone after you do
them a favor
91. Give it away to someone after they do
you a favor
92. Give it away included with a thank-you note
93. Give it away as a stocking-stuffer
94. Always have one with you – in your
briefcase, backpack, purse, automobile
95. Keep one visible on your desk at work or
school, or at home on your table or mantle
96. Use the key-chain version
97. Dangle one from your backpack
98. Dangle one from your rearview mirror
99. Use it door-to-door
100. Use it at the shopping mall
101. Use it on a mission trip
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T H E E VA N G E C U B E ® C H A L L E N G E
Congratulations!
You have now successfully completed a concise, yet thoroughly Biblical training course in evangelism and disciple-making. You have been provided materials, training and actual field time. Into your hands has been placed
a very powerful tool for sharing the Gospel with others and then following them up as new believers. You have
almost everything needed to be a successful witness and disciple-maker for Christ.
You see, God had already provided you with almost everything that you need – even before completing this
course of study! You already had the Bible. You already had the indwelling Holy Spirit. You already had a
knowledge of the Gospel and first hand experience with God’s grace and mercy in the person of His son, Jesus
Christ. You really already had everything you truly needed to be a soul-winner – almost.
So, what is lacking, you ask? It is only one thing. It is the ONLY thing that God asks YOU to SUPPLY. And, it is
the one ingredient that only you can provide.
What is that one missing ingredient in your success as an evangelist? OBEDIENCE!
God asks that you supply only one key element in this process and that is your faithfulness, or obedience. It is
up to you to share the Good News at every opportunity that He gives you throughout your Christian life. No one
else will do it for you. No one else can. So please, be obedient to His calling and leadership.
God wants you to be a part of His work and His plan for mankind. He wants you to experience the incredible
blessings that come with sharing the Gospel and making disciples. He wants you to arrive in Heaven some day
with a mansion full of rewards awaiting you. He wants you to have the eternal joy and fellowship of all those
souls that you bring with you into His kingdom. This is equally true of your church. All of you, as a Church,
have a responsibility to God and to His world. You have been sent out into that world to be His lighthouse, His
witness to all people everywhere. It is to you that the Great Commission has been given. You are to make disciples among all of the nations!
EvangeCube® stands ready to help you in this noble task. We are committed to the local church. Our vision is
to see church planting movements spreading like wild-fire across every nation on the face of the earth – so that
every person alive has an opportunity to hear the Gospel and then be taught the things that Christ has commanded us. We live to see a church planted in every neighborhood of the world. We exist as an organization to help
you mobilize your people and to plant more churches just like yours.
It would be our privilege to serve you and your church.
Please call upon us if we can assist you in igniting a church
planting movement in your Jerusalem or Judea. Consider
joining with other churches, through EvangeCube®, to spread
that movement into your Samaria and yes, even to the very
ends of the earth.
It is our joy to be able to serve you in reaching your immediate community with the Good News of Jesus Christ. We look
forward to partnering with you in the Gospel as God takes you
to new heights!

EvangeCube® Global Ministries
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SESIUNEA UNU

•

Porunca de Evanghelizare

•

Cum să-ţ i scrii Mă rturia Personală

•

Rugă ciunea: Fundaţia Evangheliză rii

•

Iniţierea unei conversaţ ii despre EvangeCube®

•

Prezentarea EvangeCube®
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P O R U N C A D E E VA N G H E L I Z A R E
Verset-cheie: Fapte 1:8
Isus ne-a promis că odată ce ne va da pe CINEVA,
atunci El ne va face CEVA!
Acest “CINEVA” la care se refera Isus
nu este nimeni altul decât DUHUL SFÂNT.
Duhul Sfânt este sursa PUTERII noastre şi
El este PARTENERUL nostru de Evanghelizare.
Isus a spus, voi Îmi VEŢI fi ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Să fii un martor a lui Cristos nu este o OPŢIUNE –
Isus a spus ca noi suntem martorii Lui!
Care este ROLUL unui martor într-o curte de judecată?
Martorul depune mărturie ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ despre…
EXPERIENŢE, Observaţii and Opinii.
Martorul nu este judecător sau JURIU,
Martorul nu este PROCUROR sau avocatul apărării,
Un martor bun nu PLEDEAZA˘ cazul,
Ci un martor bun relatează FAPTELE
în cuvinte sincere şi adevărate.
Isus spune ca noi suntem martorii Lui în Ierusalim, Iudea, Samaria şi până la marginile pământului. Nu există limite pentru unde ne cheamă Dumnezeu să depunem mărturie despre Fiul Său.
Mărturia ta începe ACASA˘ în comunitatea ta s¸i se extinde pe tot pământul la cei asemenea t¸ie.
Dar, mărturia ta se extinde s¸i la diferiţi ___ ___ ___ ___ ___ ___
chiar în LOCURI depărtate!
Vei fi un martor bun pentru Isus atunci când vei spune cu credincioşie oamenilor felul în care
Dumnezeu te-a SALVAT şi te-a SCHIMBAT pe tine şi apoi le vei prezenta VESTEA BUNA˘ a Bibliei
despre MOARTEA, ÎNGROPAREA şi ÎNVIEREA lui Isus!
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L I S TA E VA N G H E L I S T U L U I
1. Roagă-te pentru:
> Cei Pierduţi
> Oportunitate
> Îndrăzneală
> Claritate
> Dumnezeu să înainteze Evanghelia
2. Evangheliştii se grupează în grupuri de doi. Practică EvangeCube® şi
prezentarea pe roluri cel puţin o dată până la prezentarea Evangheliei
unul cu celălalt.
3. Evangheliştii au timp de o oră să meargă pe teren şi să împărtăşească
prezentarea Evangheliei cu EvangeCube® cu cel puţin o persoană.
4. Evangheliştii se întorc la timpul stabilit dinainte. Fiecare completează un
Raport de pe câmpul de lucru şi este încurajat să semneze Legământul
să folosească EvangeCube® în evanghelizare.
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SESIUNEA A TREIA
•

Lista evanghelistului

•

Provocarea EvangeCube®

•

101 Feluri de a Utiliza EvangeCube®

•

Raport de pe câmpul de lucru

•

Memorare de versete
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˘
˘ U RIA PERSONAL A˘
CU M SA-ŢI
SCR II MAT
MARTURIE MODEL
Foloseşte această mărturie ca un ghid călăuzitor pentru a-ţi scrie mărturia ta personală.
Bună ziua, mă numesc Ion Cetăţeanul.
Locuiesc în Bucureşti, România.
Înainte de a-L urma pe Cristos, am încercat să îmi găsesc fericirea în bani, petreceri, şi trăirea vieţii
după placul meu. Dar aceste lucruri nu mi-au umplut inima. Ştiam că păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
Mi-am dat seama că aveam nevoie ca Dumnezeu să mă salveze de păcatele mele.
(Cum am devenit creştin) Câţiva prieteni mi-au arătat că Biblia spune că Dumnezeu ne-a iubit aşa de
mult că L-a trimis pe Fiul Său Isus Cristos să moară pe cruce să plătească pentru păcatele noastre. Isus a
fost îngropat, şi după trei zile Dumnezeu L-a înviat din morţi. Biblia spune că aceia care se încred în Isus să
le ierte păcatele vor avea viaţă veşnică cu Dumnezeu. Aşa că în acea zi, L-am rugat pe Dumnezeu să îmi ierte
toate păcatele prin Isus, şi mi-am pus credinţa numai in Isus.
Azi viaţa mea de creştin este plină de bucurie, pace şi scop. Ştiu că Dumnezeu mă iubeşte
şi m-a iertat. Dar, mai presus de toate, ştiu că am viat¸ă veşnica˘ cu Dumnezeu.
Ai vrea şi tu să ştii cum poţi avea viaţă veşnică cu Dumnezeu?
Puncte-cheie de amintit când îţi scrii mărturia
“Înainte de a-L urma pe Cristos”: Vorbeşte în general despre viaţa ta înainte de Cristos. Nu vrei ca
ascultătorul să se concentreze prea mult asupra păcatelor tale. Descrierea sentimetelor tale este potrivită în
această situaţie (de ex: durere, singurătate, neâmplinire, nesiguranţă cu privire la veşnicie, etc.) dar evită
pe cât poţi detaliile păcatelor. Dacă spui “Am fost un [hot¸ / etc.]”, atunci ascultătorul poate gândi, “Eu nu
sunt chiar aşa de rău – nu am nevoie de Cristos as¸a cum are el sau ea.” Descrierile mai generale ale
păcatului au un impact mai puternic. Dacă spui, “Am fost un răzvrătit şi am păcătuit tot timpul,” atunci
ascultătorul se poate identifica cu tine, gândind, “Precis el sau ea a fost un hot¸, ca şi mine.” Şi, în ultimul
rând, nu petrece cinci minute vorbind despre păcat şi numai 30 de secunde vorbind despre mântuire şi
viaţa ta cea nouă!
(Cum am devenit creştin): Ai grijă ca această parte a mărturiei să vorbească despre Evanghelie!
Mărturia ta s-ar putea să fie singura ocazie pentru cineva de a auzi Scriptura! Evanghelia este aceasta:
noi suntem păcătoşi şi suntem mântuiţi numai atunci când ne punem încrederea în Cristos care a murit
pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a înviat. Scriptura nu spune că am fost mântuiţi “ieşind în faţa
amvonului” sau “invintându-L pe Isus în inima noastră,” sau orice alta fraza din jargonul creştin. Fii clar.
Evita termenii “bisericeşti.”
“Azi viaţa mea de creştin este”: Aceas˘tas e cţiune ar trebui să arate beneficii, nu probleme! Vo r b eşte despre
bucuria, pacea şi iertarea pe care ţi le-a dat Isus – în loc să spui “de când m-am încrezut în Cristos nu am avut
decât probleme.” Dacă trebuie să menţionezi problemele, o abordare mai bună ar fi, “După ce m-am încrezut în
Cristos, El mi-a dat întotdeauna putere şi pace, chiar atunci când am probleme.” Dar niciodată nu accentua
problemele!
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˘ UR IA TA PER SONALA˘
S C R I E -ŢI M ART
> Mărturia ta este o unealtă vitală pe care o vei folosi oridecâte ori vei împărtăşi Scriptura.
> Îţi sugerăm o mărturie scurtă şi concisă pe care o poţi spune în cinci minute sau mai puţin.
> Oricând o vei putea extinde dacă se iveşte nevoia sau ocazia potrivită.
˘
> Foloseşte MARTURIA
MODEL şi instrucţiunile dacă ai nevoie de ajutor.

Bună ziua, mă numesc _____________________________________________________
Locuiesc în _______________________________________________________________
Înainte de a-L urma pe Cristos, _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mi-a dat seama că aveam nevoie de ___________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cum am devenit creştin (include o prezentare scurtă a Evangheliei)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Azi viaţa mea de creştin este_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Un miliard de oameni ... Unul câte unul!

www.evangecube.org

UCENICIZARE
E. IUBEŞTE-L PE DUMNEZEU cu toată inima ta şi IUBEŞTE-ŢI ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ca pe tine însut¸i!
Verset-cheie: Matei 22:36-40
Arată spre “Inimă”
> Isus ne spune că tot ce avem nevoie să ştim cu privire la trăirea dreaptă
înaintea lui Dumnezeu şi în pace cu oamenii este cuprinsă în porunca despre
dragoste. Isus numeşte aceasta “cea mai mare poruncă.”
> El spune că e s e nţa trăirii pentru Dumnezeu şi a urmării lui Cristos se găs eşte în
cuvintele: “Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea
ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:38-39).
> Imaginează-ţi cât de minunată VA FI viaţa ta când vei trăi potrivit cu cea mai
mare poruncă a lui Isus. Mai mult, imaginează-ţi cât de minunată AR PUTEA
FI lumea, dacă toţi cunoscuţii tăi ar trăi după această poruncă.
> Acum, ai RESPONSABILITATEA de a spune oamenilor cum pot avea această
viaţă veşnică.
> Te rog să iei Vestea Bună pe care ai aflat-o astăzi cu privire la Isus Cristos şi
spune şi altora – tuturor oamenilor, de pretutindeni!

Imaginează-ţi cât de minunată VA FI viaţa ta când vei trăi potrivit cu cea mai
mare poruncă a lui Isus. Mai mult, imaginează-ţi cât de minunată AR PUTEA
FI lumea, dacă toţi cunoscuţii tăi ar trăi după această poruncă?

Acum, ai ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
de a spune altora cum pot avea această calitate a vieţii veşnice.
Te rog să iei Vestea Bună pe care ai aflat-o astăzi cu privire la Isus Cristos şi spune şi
altora – tuturor oamenilor, de pretutindeni!
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UCENICIZARE
C. Întâlneşte-te în mod regulat cu
ALŢI ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
Verset-cheie: Evrei 10:25
Arată spre “Mâinile Părtăşiei”
> Dumnezeu porunceşte cres¸tinilor să se întânească în mod regulat la închinare,
rugăciune, studiu Biblic, şi să se ajute unii pe alţii. “Să nu părăsim adunarea
noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai
mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei 10:25).
> Întâlnirea cu alţi credincioşi e importantă pentru creşterea noastră spirituală.
Prin biserica ta locală poţi afla mai bine ce înseamnă să fii un urmaş (un
ucenic) al lui Cristos. Biserica ta te va învăţa Biblia şi multe alte lucruri impor
tante cum ar fi botezarea credincioşilor.

D. ___ ___ ___ ___ ___ altor oameni VESTEA BUNA˘
despre Isus Cristos.
Verset-cheie: Marcu 16:15
Arată spre “Lume”
> Dumnezeu ne vrea să spunem altora cum pot avea viaţă veşnică cu El
încrezându-se în Isus să-i scape de păcate. “Apoi (Isus) le-a zis: “Duceţi-vă în
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).
> Acum ştii mai mult decât ai nevoie ca să spui altora despre Isus. Poţi folosi o
unealtă ca aceasta, sau pur şi simplu Biblia, ca să mărturiseşti oamenilor. Isus
promite că, dacă te încrezi în El, vei avea Duhul Său cel Sfânt să te călău z e a s ca˘
şi să-ţi dea putere. Duhul Sfânt te va ajuta să fii un martor pentru Cristos.
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R U G A˘ C I U N E A :
F U N D A Ţ I A E V A N G H E L I Z A˘ R I I N O A S T R E
1.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ – rugăciune ca cei
pierduţi să creadă

Verset-cheie: Romani 10:1

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
– rugăciune pentru us¸i deshise de oportunitate
pentru prezentarea Evangheliei

Verset-cheie: Coloseni 4:3

3. ___ ___ ___ ___ ___ – rugăciune pentru curajul
de a intra prin acele uşi deschise de oportunitate

Verset-cheie: Fapte 4:29,31

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ – rugăciune pentru
claritate în prezentarea Veştilor Bune ale lui Isus Cristos

Verset-cheie: Coloseni 4:4

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ – rugă ciune pentru şi
aşteptarea înaintării Evangheliei

Verset-cheie: 2 Tesaloniceni 3:1
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I N I ŢIEREA U NEI CONV ERSAŢII
DESPRE EVA N G E C U B E ®
Întrebare diagnostic: După părerea ta, care este nevoia cea mai mare a omului?

SUGESTIA #1 –
Bună ziu, numele meu este ______________. Care este numele tău? … Îmi face plăcere să te cunosc.
Îmi dai voie să-ţi arăt un puzzle care răspunde, după părerea mea,
la cea mai importantă întrebare din viaţă?
Înainte de a face acest lucru, îmi dai voie să te întreb care crezi tu că este cea mai importantă întrebare
a vieţii? … Răspunsul tău este foarte interesant. Iată ce spune Biblia că este răspunsul la cea mai importantă
întrebare a vieţii ...
> Facând schimb de NUME, ai personalizat întâlnirea.
> Ai pus o întrebare DESCHIZA˘TOARE
> Ai început conversaţia în mod paşnic, bazându-te pe
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ta şi a ascultătorului
> Ai arătat POLITEŢE întrebând despre părerile lor
> Ai redirecţionat conversaţia spre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
răspunsul la aceste probleme:
> ÎNREBAREA cea mai imporntantă a vieţii
> şi RASPUNSUL său

SUGESTIA
˘ #2 –

Poţ i să-mi spui ce înseamnă imaginile acestea?
-SAU- Ce îţi spun t¸ie imaginile acestea?

SUGESTIA #3 –
Ai vă zut vreunul din puzzle-urile acestea vreodată ?

SUGESTIA #4 –
Îmi dai voie să-ţi spun o povestire?
OK. Voi folosi acest puzzle ca sa-ţi spun povestirea.

SUGESTIA #5 –
Îmi dai voie să-ţi arăt răspunsul la întrebarea cea mai importantă a vieţii?

˘ Aceste sugestii anticipează o înâlnire informală, specific în cazul lui EvangeCube ®. Altă m e t o da˘ s i g u ra˘ de iniţiere a unei
NOTA:
conversaţii de mărturie este împăr tăşirea mărturiei personale. Aceasta este în special efectivă în campaniile de evanghelizare în
care eşti prezentat ca o persoană care are ceva important de comunicat ascultătorului. P oţi folosi cu încredere şi alte întrebări
˘ SCRII
de deschidere sau init¸iere care sunt potrivite şi cu care te simt¸i comfortabil. Vezi paginile 7-8 – secţia CUM SA-ŢI
˘
MARTURIA
PERSONALA˘ pentru sugestii ajutătoare.
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UCENICIZARE
Presenting The Five Points Of Following Christ
SIDE 7
A. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ mereu
Verset-cheie:
Filipeni 4:6-7
Arată spre “Persoana Rugativă”
> În rugăciune poţi să-I mulţumeşti şi
să te închini lui Dumnezeu, să-I ceri ajutorul,
să-ţi mărturiseşti păcatele, şi să te rogi pentru alţii.
“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mult¸umiri. Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7).

B. Studiază ___ ___ ___ ___ ___ ___ zilnic.
Verset-cheie:
1 Petru 2:2
Point to the "Open Bible"
> Începe cu Evanghelia dupa Ioan, şi citeşte
un capitol în fiecare zi. Aceasta este hrana
spirituală de care toţi credincioşii, în special
cei noi, au nevoie pentru creştere. “Şi, ca nişte prunci
născuţ i de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat,
pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.” (1 Petru 2:2).
> Isus spune că prin cunoaşterea şi respectarea
învăţăturilor Sale, ne arătăm dragostea faţă de El.
“Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă i u b eşte cineva,
va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi
vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.”
(Ioan 14:23).
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CU M SA˘ ŞTI I CA˘ EŞT I MÂNT UI T
SIDE 6
Dacă te încrezi în Isus, Biblia spune că acum eşti un ___
___ ___ ___ ___ al lui Dumnezeu!
Verset-cheie: Ioan 1:12
Arată “Cer & Iad”
> Dacă ai făcut pasul de a te încrede în Isus Cristos astăzi,
iată ce spune Biblia despre tine: “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” (Ioan 1:12)
> Arată spre mâini. Isus a mai spus, “Oile Mele ascultă glasul
Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa
veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea.” (Ioan 10:27-28)
În momentul în care te încrezi în Isus, eşti acum în
___ ___ ___ ___ ___ Lui şi El promite că nu te va lăsa să
pleci niodată!

SIDE 1

Isus promite că d a ca
˘ te încrezi în El, ai trecut din moarte la
___ ___ ___ ___ ___!
Verset-cheie: Ioan 5:24
Restaurarea Părtăşiei
> Isus a mai spus, “Adevărat, adevărat vă spun, că cine
ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are
viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte
la viaţă.” (Ioan 5:24) Arată că am fost reuniţi cu
Dumnezeu.
> Repetă ideea că acel credincios care s-a încrezut în Isus a
trecut deja de la moarte spirituală la viaţă veşnică prin El şi
nu mai este în întuneric, ci în Împărăţia lui Dumnezeu.
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P R E Z E N TA R E A E VA N G E C U B E ®
SIDE 1

Power Statement: God created us to be an object of His love.

Dumnezeu este ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Verset-cheie: 1 Ioan 4:8, 16. (Arată spre “Lumină.”)
> Multe cuvinte din Scriptură descriu caracterul lui Dumnezeu: de ex. Lumină, pur, sfânt, Creator, Tată. Un cuvânt important
în descrierea lui Dumnezeu este cuvântul dragoste. De
două ori în cartea 1 Ioan se găsesc cuvintele “Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8, 16).
> Din dragoste a creat Dumnezeu omul pentru o relaţie personală şi părtăşie cu El.
> Dumnezeu iubeşte omul.
> Dumnezeu este perfect şi lipsit de păcat.

Omul este DESPARŢIT de Dumnezeu prin ___ ___ ___ ___ ___
˘ 3:23
Verset-cheie: Romani
Arată “Omul în păcat” despărţit de “Dumnezeu.” (Deschide EvangeCube® cam
doi cm. să arăţi prăpastia dintre om şi Dumnezeu.)
> Citează Romani 3:23 NIV®: "Pentru că t oţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de Slava lui Dumnezeu."
> Aceasta siluetă (arată către “om”) reprezintă fiecare persoană—ca tine şi ca mine.
> Întunericul reprezintă păcatul nostru.
> Păcatul este orice ne spune Dumnezeu să nu facem.
> Biblia de asemenea ne spune că suntem judecat¸i de Dumnezeu din pricina
păcatului nostru: “Pentru că plata păcatului este moartea.” (Romani 6:23a),
ceea ce înseamnă moarte fizică s¸i moarte spirituală.
> De aceea, păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu. (Separă prima latură
a EvangeCube® care arată prăpastia dintre Dumnezeu şi om.)
> Omul nu poate să treacă peste această prăpastie, această despărţitură
creată de păcat. Acest lucru este imposibil. Dacă poţi, foloseşte o
ilustraţie din viaţa cotidiană—cum ar fi să sari de pe munt¸ii Carpaţi la
Marea Neagră. Unii pot sări mai departe decât alt¸ii, dar nimeni nu poate
sări întreaga distanţă. Prăpastia este prea mare.)
> Totuşi, Dumnezeu încă ne iubes¸te şi doreşte să aibă o relaţie personală
cu noi.
> Dumnezeu nu doreşte pieirea noastră, ci doreşte ca să avem viaţă
veşnică cu El.
> Totuşi, păcatele noastre trebuie să fie curăţite ca noi să putem avea
viaţă eternă cu Dumnezeu.
> Pentru că omul nu poate fi destul de bun şi nu poate reuş i să ajungă la
Dumnezeu prin puterile sale, Dumnezeu a venit la om prin persoana lui
Isus Cristos.

VIEW

ROTATE

Tr a n z iţie: Pentru că aşa de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât L-a trimis pe Fiul Său să m o a ra
˘
ca plată pentru păcatele noastre. (Deschide EvangeCube® la latura cu Cristos pe cruce în timp
ce spui acest lucru.)

OPEN TO
SIDE 2
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P R E Z E N TAREA LU I EVA N G E C U B E ®
LAT URA 2

Afirmaţie cheie: Cristos a murit din pricina păcatului nostru!

Cristos ___ ___ ___ ___ ___ pe CRUCE
Verset-cheie: Romani 5:8
Deschide la “Cristos pe Cruce”
> Dumnezeu ne-a iubit aşa de mult că L-a trimis pe singurul Său Fiu,
Isus Cristos, pe pământ ca şi om, să moară pe cruce ca să plătească
pentru păcatul nostru. “Dar Dumnezeu Îs¸i arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8).
> Când Cristos a murit pe cruce, Biblia spune că El a luat păcatele noastre asupra
Lui ca să plătească în locul nostru. “El a purtat păcatele noastre în trupul Său,
pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire;
prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24).
> Biblia spune, “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).
> Cu alte cuvinte, Dumnezeu încă ne iubeşte în ciuda păcatului nostru, şi El Şi-a
trimis Fiul, pe Isus, să m o a ra˘ pe cruce ca să plăt e a s ca˘ pentru păcatele noastre.

VIEW

Tranzit¸ie: De fapt, Biblia ne spune că Cristos a murit pentru păcatul nostru după cum spune Scriptura
(deschide latura următoare). El a fost îngropat...

ROTATE

LATURA 3

OPEN TO
SIDE 3
Afirmaţie cheie: Isus şi-a profeţit moartea.

Cristos a fost ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
într-un mormânt.
Verset-cheie: 1 Corinteni 15:4
Deschide la “Mormânt”

VIEW

> În căteva ocazii, Isus a încercat să-şi pregătească ucenicii pentru ce
avea să urmeze. El le-a spus în mai multe rânduri despre moartea Sa.
> Oamenii L-au îngropat pe Isus intr-un mormânt.
> În faţa mormântului au pus o piatră uriaşă.
> Soldaţii romani au păzit mormântul de teamă că urmaşii lui
Cristos îi vor fura trupul ca să îi continue faima.

OPEN TO SIDE 4

Tranziţie: Repetă 1 Corinteni 15:3-4: “ ...că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost
îngropat; [deschide EvangeCube® la latura următoare], şi a înviat a treia zi, după Scripturi.”
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RECAPITULARE DE CUVINTE CHEIE,
P R O P O Z I ŢI I ŞI V E R S E T E

ILUSTRAŢIE

CUVÂNT

PROPOZIŢIE

VERSET

RUGACIUNE: Romani 10:9
răspunsuri: Cuvinte-cheie: Dumnezeu, Tu, Isus, Îngropat, Înviat, (o) Cale, Credinţă. Propozit¸ie-cheie: Dumnezeu te iubeşte!, TU eşti un
păcătos., ISUS a murit pentru păcatele tale., Isus a fost ÎNGROPAT., Dumnezeu L-a ÎNVIAT pe Isus!, Isus este singura CALE la Dumnezeu., Trebuie
ă-ţi pui CREDINŢA în Isus. Versete-cheie: 1 Ioan 4:8,16, Romani 3:23, Romani 5:8, I Corinteni 15:4, I Corinteni 15:4, Ioan 4:16, Efeseni 2:8-9
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SESIUNEA A DOUA
•

Recapitularea Cuvintelor si Versetelor Cheie pentru EvangeCube®

•

Cum să ştii că eşti mântuit

•

Ucenicizarea
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P R E Z E N TA R E A E VA N G E C U B E ®
LATURA 4

Afirmaţie cheie: Isus şi-a profeţit învierea.

Dumnezeu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ pe Isus in a TREIA zi.
Verset-cheie: 1 Corinteni 15:4
Deschide la “Cristos cel Înviat”
> Isus le-a spus ucenicilor Săi nu numai că va muri, ci de asemenea le-a spus
că în a treia zi va învia din morţi.
> Dumnezeu Tatăl a trimis un înger care a ridicat piatra de pe mormânt.
> Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi.
> Isus a fost văzut de zeci dintre prietenii săi apropiaţi şi de sute de urmaşi.
> Curând după aceea, Dumnezeu L-a ridicat pe Isus la ceruri.
> Aceasta a fost dovada finală că Isus a fost cine a spus că este şi că a făcut
ceea ce a promis că face.
> Aceasta dovedeşte că plata lui Isus pentru păcatele noastre L-a mult¸umit
pe Dumnezeu, şi că Isus a biruit păcatul, pe Satana şi moartea!
> Cristos cel Înviat este speranţa lumii. Toţi conducătorii religioşi şi profeţii
din vechime sunt morţi şi îngropaţi. Numai unul, Isus, a înviat din morţi
şi trăieşte astăzi!

VIEW

Tr a n z iţie: Pentru că Isus a înviat din morţi, El a devenit un pod (deshide la latura următoare), care uneşte
prăpastia despărţitoare dintre Dumnezeu şi om.

LATURA 5

Afirmaţie cheie: Crucea este podul nostru

CRISTOS este singurul nostru ___ ___ ___ la Dumnezeu.
Verset-cheie: Ioan 14:6
Deschide la “Podul Crucii”
> Isus a unit prăpastia, acea despărţitură dintre Dumnezeu şi om, cu o
Cruce. Amintiţi - va˘, este imposibil pentru om să t r e a ca˘ p răpastia dintre el
şi Dumnezeu, numai Dumnezeu poate veni la om şi poate acoperi prăpastia.
> Isus este singura cale prin care putem veni la Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri.
> Isus a spus în Biblie, “Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la
Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
> Prin Isus, şi numai prin El, putem fi iertat¸i de păcatele noastre şi putem
avea viaţă veşn i ca˘ cu Dumnezeu. (Foloseşt e -t¸i mâna liberă ca să ilustrezi
cum putem veni la Dumnezeu prin crucea lui Isus Cristos.)
> To t us¸i, numai cunoştint¸a acestor lucruri nu este destulă. Trebuie să alegem
să ne punem credinţa în Isus—să ne încredem în El să ne scape de
păcatele noastre. (Deschide la latura “Alegere”)
> Dacă nu te încrezi în Isus, atunci păcatele tale nu sunt şterse!

VIEW

Tr a n z iţie: Dumnezeu acum ne oferă posibilitatea să alegem (deschide
latura următoare).

OPEN TO
SIDE 6
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PREZENTAREA EVANGECUBE ®
LATURA 6

Afirmaţie cheie: Alege între o veşnicie cu
El sau o veşnicie departe de El.

Trebuie să primeşti ___ ___ ___ fă ră plată al vieţii veşnice
Verset-cheie: Efeseni 2:8-9
Deschide la “Cer şi Iad”
> Dumnezeu îţi oferă mântuirea ca un dar fără plată. Ca şi cu orice dar,
trebuie să îl accepţi personal ca să te pot¸i folosi de el. (Folosind Noul Testament
sau EvangeCube®, intinde-ţi mâinile ca şi cum ai oferi un cadou şi apoi retrage-le
spre inimă ca şi cum ai primi darul.) Primeşti acest dar al vieţii veşnice prin
credinţă, sau crezând in Isus şi în ce a făcut el pentru tine pe cruce (Efeseni 2:8-9).
> Biblia spune că oricine crede în Isus are viaţă v eşnică şi nu este judecat. Dar cine
nu crede în Isus a şi fost judecat şi mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui! (Ioan
3:16, 18, 36). (În acest context a crede înseamnă “a se încrede sau a se dedica.”)
> Pedeapsa păcatului este moartea, dar viaţa veşnică prin Isus este un dar fără plată
de la Dumnezeu (Romani 6:23). (Arată spre partea de jos a laturii şi apoi spre
partea de sus ca să ilustrezi versetul.)
> Ce vei alege tu?
> Te vei încrede în Isus Cristos, care a ales să m o a ra˘pentru păcatele tale, ca să
primeşti iertare şi viaţă ves¸nică? (Arată spre “Cer”)
> Sau Îl vei respinge pe Isus Cristos şi vei suferi despărţire veşnică de Dumnezeu
şi pedeapsa păcatelor tale în Iad? (Arată spre “Iad”)
> Biblia spune că cea mai importantă întrebare din viaţă este, "Unde îmi voi petrece
veşnicia: în Cer sau în Iad?” Răspunsul Bibliei este că trebuie să-ţi pui credinţa
în Isus Cristos care este singura cale spre Cer. Numai El a murit ca să plătească
pentru păcatele tale.
> Ai vrea să ştii că păcatele tale sunt iertate şi că ai primit şi tu darul vieţii
veşnice? Poţi acum să ştii că vei merge în ceruri atunci când vei muri!
> Biblia spune că nu trebuie să ai nici o îndoială cu privire la mântuirea ta.
Dumnezeu vrea să-ţi arate cum poţi fi scăpat de păcatele tale şi să ai pace în
această cunoş t i nţă . “V-am scris aceste lucruri ca să ş t iţi că voi, care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:13).

Aceasta este invitaţia ta de a te ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ în Isus chiar acum!
Verset-cheie: Romani 10:9
> Biblia spune: “Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9).
> Ai vrea să primeşti darul fără plată al vieţii veşnice?
> Eu pot să te conduc în rugăciune către Domnul. Aminteşte-ţi, nu rostirea
cuvintelor te poate mântui; Dumnezeu se uită la inima ta să vadă dacă ai
credinţă adevărată în Isus.
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> Te poţi încrede în Isus chiar acum rugându-te cu mine. Cineva mi-a spus o
rugăciune scurtă pe care vreau să ţi-o spun şi ţie.
> Eşti gata? Mă voi ruga numai câte o frază ca tu să p oţi repeta fraza cu voce tare.
Ţine minte, Dumnezeu nu doreşte să audă numite cuvinte exacte, ci doreşte
atitudinea potrivită a inimii noastre. (Este important ca persoana să se roage cu
voce tare. Acest act îl va face participant şi martor în experienţa personală a mântuirii.
Verbalizează sentimentele inimii sale. Este posibil ca el să nu ştie să se roage.)
> Să ne rugăm. (Foloseşte modelul de rugăciune de mai jos sau cuvintele tale.)
O rugăciune de credinţă: (fă pauză la semnul /)
“Doamne, îţi mulţumesc pentru iubireaTa. / Mărturisesc că am păcătuit împotriva ta. / Cred că Fiul Tău, Isus, /
a murit pe cruce / să plătească pentru păcatele mele / şi că Tu L-ai înviat pe Isus din mort¸i. / Acum îmi pun
credinţa numai în Isus / să mă ierte / şi să mă scape de păcate. / Mărturisesc că Isus este Domnul! / Îţi
mulţmesc pentru darul vieţii veşnice. / Mă rog în numele lui Isus, / Amin.”
Dacă persoana căreia i-ai mărturisit respinge Evanghelia, atunci…
a. Încearcă să dai la o parte orice ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Sau, raspunde la ÎNTREBARILE lui.
b. Dacă persistă să-i spună “NU” lui Isus, atunci mulţumeşte-i pentru timpul lui.
Încurajează-l să se gândească la răspuunsul
Bibliei la cea mai importantă
˘
întrebare a vieţii. Aminteşte-i că se poate ___ ___ ___ ___ lui Dumnezeu MAI TÂRZIU.
(Aminteşte-i să nu amâne prea mult – nici unul dintre noi nu e sigur de ziua de mâine!)
c. Comunică întotdeauna adevărul în DRAGOSTE şi HAR.
NOTA: Acesta poate fi un moment potrivit în care să-ţi împărtăş eşti mărturia personală ca să explici mai bine ce importanţă are această
decizie, cum se ia, şi ce înseamnă să ai îndoieli şi rezerve. Foloseşte-ţi mărturia personală numai dacă s i mţi dorinţă amestecata˘ cu rezerva
persoanei de a se ruga. Ai mare grijă să nu distragi atenţia unei persoane care se gândeşte serios sau este pe punctul de a spune “Da” lui
Isus! În mod tipic, strategia ta cea mai bună în acest moment este să păstrezi LINIŞTE pentru un moment, aşteptând ca persoana să dea
˘ pe care Duhul Sfânt i-l pune pe inimă!
răspunsul

Tranzit¸ie la Pasul Următor
Bine ai venit în Împărăţia lui Dumnezeu! Aceasta este cea mai bună decizie pe care o vei face vreodată. Va
dura o veşnicie înreagă. Acum eşti credincios în Cristos şi ai primit darul vieţii veşnice. Dar ştii ce vrea de
fapt Dumnezeu de la tine? Nu numai o rugăciune, ci o relaţie. (Foloseşte ilustraţia cu prietenii care devin cei
mai buni prieteni când petrec timp împreună.) Putem să avem o relaţie personală cu Dumnezeu petrecând
timp cu El, din gratitudine pentru ce a făcut Cristos pe cruce. Există câţiva paşi de bază care ne arată cum săL urmăm pe Isus. În acest fel Îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru dragostea şi mila Sa.
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INTO YOUR HANDS HAS BEEN PLACED
A V E RY P OW E R F U L TO O L . . .

We know just the place to use it.

Right now, EvangeCube Global Ministries is partnering with Global
Missions Fellowship (GMF) to offer short-term missions trips.
Share the message of Christ with people in South America, India,
East Africa, the Middle East and Russia. Contact GMF today
and make a short-term commitment with an eternal impact.

“Go into all the world and preach the Good News to all creation.” Mark 16:15

The EvangeCube® is a seven-picture cube
that unfolds to simply, clearly and effectively
present the Gospel of Jesus Christ.
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“Therefore go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit.”
– Matthew 28:19

To Order or For More Information, call 1-888-354-9411 or visit www.evangecube.org

