
ITC este un efort evanghelistic la 
scară globală al Bisericii Adventiste, 

care implică fiecare credincios, 
fiecare biserică, fiecare entitate 
administrativă, fiecare proiect de 

misiune, îndreptat atât spre indivizi, 
cât și spre instituții.

Cu toții putem contribui la grăbirea 
revenirii Domnului Isus!

Cel mai semnificativ lucru pe care îl 
putem face cu toții este să ne RUGĂM.

ITC este o inițiativă misionară, care descoperă nevoile familiei, ale prietenilor și ale vecinilor; 
apoi împărtășește cu ei modul în care Dumnezeu ne împlinește fiecare nevoie, dând naștere 
unor noi biserici concentrate pe dezvoltarea spirituală a credincioșilor, pe predicare, 
comuniune și instruire.

Evanghelizare completă / Împlinirea Marii Trimiteri:
Duceți-vă • Predicați • Botezați • Învățați • Faceți ucenici

PROCESUL:
Rugăciune și „doar metoda lui Hristos”   
(Divina Vindecare, p. 143 - ed. engl.)

Promovarea studiilor prin corespondență 
Sola Scriptura la Radio Vocea Speranței și 
Speranța TV

Activități misionare medicale, la nivel 
personal și instituțional (expoziții de 
sănătate și proiecte New Start)

Grupe de diaconie ale școlii de Sabat și 
proiecte misionare ale bisericii locale

Proiecte ADRA și evenimente în serviciul 
comunității

Seminare de sănătate, grupe mici, studii 
biblice, DVD-uri cu programe 
evanghelistice și altele.

Proiecte evanghelistice pentru copii, 
exploratori și tineri.

Diverse evenimente evanghelistice, 
seminare de Profeție (Daniel și 
Apocalipsa)

Dezvoltarea spirituală a noilor credincioși
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  Orice veti cere cu credinta, in rugaciune, veti primi.”

„Să ne rugăm stăruitor pentru aceia pe care urmează să-i vizităm spre a-i aduce, unul câte unul,
printr-o credință vie, în prezența lui Dumnezeu.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, p. 169)

Nume (familie, prieteni, vecini) Rugăciune specifică (pentru ce mă rog) Data răspunsului

1. Roagă-te zilnic pentru fiecare nume notat pe listă (rudă, prieten sau vecin)!
2. Propune-ți să faci cel puțin o faptă de bunătate față de fiecare dintre aceste persoane, în fiecare săptămână! 
    Poți de exemplu să-i apelezi telefonic, să le scrii sms, o felicitare etc. 
3. Roagă-te să se ivească o ocazie în care să îi inviți la un eveniment evanghelistic!
4. Roagă-te pentru ca fiecare să Îl accepte pe Domnul Hristos!

Semnat: Data:

Îmi doresc profund ca Duhul Sfânt să-mi transforme viața și, ca parte a inițiativei “Implicare totală 
a credincioșilor” să contribui la împlinirea Marii Trimiteri de a transmite lumii Evanghelia,
astfel încât Isus să vină cât mai curând!

Te rugăm să păstrezi acest card de 
angajament în Biblia ta și să te rogi 

zilnic pentru numele pe care le-ai 
notat pe hârtie!

 Vizitează website-ul: 2017.adventist.ro 
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