
Ce este
„Trei istorii?”
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Ştiaţi că, ... în esenţă fiecare creştin este un evangelist? 
(Nu este necesar să fie un tânăr înalt, cu voce frumoasă, 
cu ochi plin de viaţă şi cu o Biblie groasă, cu toate că tu 
poţi arăta chiar aşa).
Deoarece urmaşii lui Cristos nu pot să-L urmeze tăcând, 
ca şi partizanii. Nu este necesar să strigi în plină stradă. 
Important este să povesteşti ceea ce s-a întâmplat cu tine, 
aceasta este ceva nemaipomenit şi se poate întâmpla 
prietenului sau prietenei tale.

 Cartea „Trei istorii” – este un instrument unic pentru a 
învăţa PRINCIPII de evanghelizare dar nu metode. Metodele sunt 
în continuă schimbare, însă principiile rămân aceleaşi!
De ce este atât de împortantă evanghelzarea? Încercăm să-ţi  
sugerăm: în primul rând, fiindcă noi am scris această carte, şi în 
al doilea rând, deoarece tu deja o citeşti!  Întrebarea de mai sus 
ne duce la ideia de bază a cărţii, că evanghelizarea sau mărturia 
personală nu este posibilă fără o relaţie personală cu Isus!

Pe scurt, cartea „Trei istorii” vorbeşte despre 3 momente 
importante a oricării evanghelizări:
Primul – este discuţia dintre tine şi unul dintre prietenii tăi, 
despre ceea ce trăieşti tu.

Al doilea – este timpul când tu asculţi cu atenţie prietenii tăi, 
indiferent de modul de viaţă pe care îl duc ei.
Al treilea – este momentul când tu simţi că poţi şi trebuie să 
povesteşti prietenului tău despre relaţia omului cu Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte le vorbeşti lor esenţa mântuirii.
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Care este esenţa 
fiecărei istorii?

Esenţa evanghelizării în trei istorii pune accent pe relaţii, nu 
pe predicare. Ţine minte: nimeni nu caută un predicator, ci 
fiecare caută un prieten bun, deoarece Vestea Bună este 
foarte simplă!

Isus a venit, a murit, a înviat şi a trimis Duhul Sfânt... pentru noi!
Istoria lui Dumnezeu - “...este scris, ca voi să credeţ,că Isus este 
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţă veşnică în 
numele Lui ” (Ioan 20:31)

Aceasta este esenţa cărţii „Trei istorii”.
Noi vorbim despre ceea ce reprezintă istoria Lui („Istoria lui 
Dumnezeu”) şi în esenţă aceasta este Evanghelia.

„Istoria mea” – aceasta vorbeşte tuturor despre experienţa mea 
personală, pe care nimeni nu o poate nega. Vorbesc despre ce a 
făcut Dumnezeu în viaţa mea şi nu încerc „să atrag pe cineva într-o 
confesiune” sau să-mi impun punctul meu de vedere. Pur şi simplu 
povestesc despre viaţa mea.

În final „Istoria lor” – aceasta este viaţa lor, faţă de care eu voi 
fi foarte atent. Mă voi ruga şi voi căuta momentrul potrivit ca să 
povestesc înţelept Istoria lui Dumnezeu..., deoarece abilitatea de a 
asculta şi a simţi împreună cu oamenii ne va permite să ne împri-
etenim şi ne va da dreptul moral să constatăm ceva.

Cu alte cuvinte, facem cunoştinţă omului cu Isus datorită 
faptului că noi personal îl cunoaştem foarte bine şi treptat 
devenim prietenul interlocuitorului nostru.

De ce mie îmi
 trebuie aceasta?

Întotdeauna a fost greu să aduci o persoană la Isus.
Acesta este un fapt incontestabil, chiar dacă tu de mult timp 
evanghelizezi. Însă dacă tu înţelegi şi poţi aplica aceste trei 
principii simple, vei evangheliza cu succes! Isus a adus omenirii 
Vestea Bună, fiind în relaţii apropiate cu anumiţi oameni. Pentru 
aceasta L-au numit „prietenul păcătoşilor”, şi ca rezultat păcătoşii 
se pocăiau.

Citind această carte, tu cu adevărat vei putea să 
evanghelizezi. Şi o vei face nu din cauză că cineva 
ţi-a zis s-o faci şi nici din cauză că toţi creştinii 
corecţi aşa procedează, însă din motivul că, - 

TU ALTFEL NU POŢI!!!
Relaţia cu Isus şi schimbările din viaţa ta, te vor însufleţi într-atât 
că nu vei putea tăcea!
Aşteptăm răspunsul tău.

Dacă ai întrebări, sau doreşt, tu şi prietenii tăi să treceţi 
instruirea după cartea „Trei istorii” – vom fi bucuroşi să vă 
ajutăm!

Istoria mea despre 
viaţa cu Cristos.
Isus e Dumnezeu 
care-mi este prieten

Istoria mea

Istoria lui 
Dumnezeu

Ei vorbesc despre ei 
înşişi.
Eu învăţ să ascult şi 
să fiu atent la nevoile 
lor.

Acum noi suntem 
prieteni.
Eu le fac cunoştinţă 
cu Isus. 
Toate trei istorii se 
intersectează.
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Istoria mea
Istoria lor

Istoria lui 
Dumnezeu

Istoria mea Istoria lor



Istorii

Onestitate

Ei

Întrebări

Dragoste

Duhul Sfânt

mai importante dacât broşura

mai importantă dacât perfecţiunea

mai importanţi dacât tine

mai importante dacât răspunsurile

mai importantă dacât cunoştinţa

mai important dacât programele

- Evanghelizare?
- Da! E pentru mine

- Atunci vino aici

Această carte va răspunde la o mulţime de 
întrebări!

Noi vorbim despre trei istorii: istoria ta, istoria 
lui Dumnezeu şi istoria multor altor oameni din 
jur. Eşti intrigat? Asta şi era de aşteptat.

Această carte va schimba imaginea ta despre 
evanghelizare... pentru totdeauna.

Nu rata şansa să o citeşti.

TREI
I S T O R I I

Istoria
MEA
Istoria mea despre viaţa cu 
Cristos.
Isus e Dumnezeu care-mi este 
prieten

Istoria
LOR
Ei vorbesc despre ei înşişi.
Eu învăţ să ascult.

Istoria
LUI DUMNEZEU
Acum noi suntem prieteni.
Eu le fac cunoştinţă cu Isus. 

Pentru instruire și procurarea manualelor Trei 
Istorii puteți să ne contactați pe numărul de 
telefon 0-22-53-66-48 oficiu 
Tinerii pentru Cristos Moldova
GSM - 069029026 Carabeț Vitalie - Coordona-
torul proectului The Art of Conecting

tinerii pentru cristos 
moldova

www.reteaderugaciune.wordpress.com 


