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COSTURI 

 Pe lângă informațiile teoretice pe care le 

vei cumulia în decursul acestei 

săptămâni, cursul prevede și aplicații 

practice în zona pietonală a Sibiului. 

În cel puțin patru dupămese vei avea 

posibilitatea de a pune în practică 

lucrurile învățate – bineânțeles sub 

îndrumare. Scopul nostru este ca la 

sfârșitul acestei săptămâni să știi cum 

să porți o discuție cu oameni pe stradă 

care încă nu-l cunosc pe Dumnezeu. 

 

CONTACT 
S:M.C. PACEA 

Str. 1 Decembrie, Nr. 8, Selimbar - 
Sibiu Tel: 0269/ 560 404 

Mail: missionpacea@gmail.com 

 
 

 

APROAPE DE DUMNEZEU APROAPE 
DE TINE 

* Dacă dorești să participi la cursul 

de Evanghelizare te rugăm să ne 

contactezi prin e-mail sau telefon, 

date pe care le găsești la rubrica 

contact. 

 

* Pentru cazare și cursuri Misiunea 

Pacea nu percepe taxe.  

 

* Pentru masă, participanții 

interesați pot beneficia de 3 mese + 

cafea. Suma pentru acest servici 

este de 25 Ron.  

 



 
 

10 Teme pe care le vom trata la acest seminar 

INVITAȚIE 

Te invităm să descoperi alături de 

studenții de la Pacea că a fi un martor 

al domnului Hristos nu este doar o 

lucrare pentru evangheliști – dimpotrivă, 

fiecare poate să comunice adevărul 

cristic. Alături de fratele Uli Hees, 

invitatul nostru special, misionar în 

Muenchen, cu o bogată experiență 

interculturală, dorim să învățăm cum să 

transmitem Evanghelia mai departe 

semenilor noștrii într-un mod autentic, 

eficient și într-o formă actuală, înțeleasă 

de oameni. 

SEMINAR DE BAZA 
“Așa cum M-a  trimis pe Mine Tatăl, așa 

vă trimit și Eu pe voi“ 

1. Marea chemare. La ce s-a referit 

Isus când și-a trimis ucenicii în lucrare? 

2. Patru competențe de bază în 

evanghelizarea contemporană 

3. Obstacole și cum le depășim 

4. Competente. Cum pot fi efficient în 

evanghelizarea celor apropiați mie 

5. Mărturia personală. Experiența 

noastră și formularea mărturiei 

personale 

 

 

6. Noul Ateism. Ce este el, și cum ne 

raportăm  

7. Dinamica în ucenicizare 

8. Postmodernismul. Înțelege 

vremurile în care trăim 

9. Apologetică. Opt întrebări frecvente 

10. Echipa. Nu lucra de unul singur. 

Cum motivez alți tineri pentru 

evanghelizare? 
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