


Jesus went through all the towns and villages, teaching in their 

synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing 

every disease and sickness. When he saw the crowds, he had 

compassion on them, because they were harassed and helpless, like 

sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, “The 

harvest is plentiful but the workers are few.  Ask the Lord of the 

harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.” 

(Matthew 9:35-38, NIV) 

 
Isus călătorea prin toate cetăţile şi satele, dând învăţătură în sinagogile 

lor, predicând Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice 

neputinţă. Când a văzut El mulţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că 

erau necăjite şi neajutorate ca nişte oi care nu au păstor. Atunci le-a zis 

ucenicilor Săi: „Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini! Rugaţi-L 

deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul Său!“ 

(Matei 9:35-38, NTLR) 

 



Describe the Younger Generation 
Descrieți Generația Tânără 

•  Harassed / necăjite 

 

•  Helpless / neajutorate 

 

•  Sheep without a shepherd / 

 oi care nu au păstor 



See How You Make a Difference / 
Vedeți cum faceți o diferență 

  
    Jesus: 

      Isus: 

   

        

   Action: 

  Acțiune: 

  

Strategy: 

Strategie: 

 

“Ask the Lord  
of the harvest… 

Rugaţi-L deci pe  

Domnul secerişului… 

 

PRAY / Ruga 

 

 

Pray with Passion 

Rugați-vă cu pasiune 

Go Deeper with Christ 

Du-te mai profund cu 
Hristos 

to send out 
workers… 

să trimită lucrători… 

 

 

EQUIP / echipa 

 

 

Build Leaders  

Construiți lideri 

Disciple Students  

Elevii discipolilor 

 

…into the  
harvest field.” 

…la secerişul Său!“ 

 

 

EVANGELIZE 

evangheliza 

 

Penetrate the Culture  

Penetrați cultura 

Create Outreach 
Opportunities 

Crearea de oportunități 
de mobilizare 

 



See the Big Picture / Vedeți imaginea mare  

•  Pray with Passion / Rugați-vă cu pasiune 
 
•  Go Deeper with Christ / Du-te mai profund cu Hristos 
 
•  Build Leaders / Construiți lideri 
 
•  Disciple Students / Elevii discipolilor 
 
•  Penetrate the Culture / Penetrați cultura 
 
•  Create Outreach Opportunities /  
                                  Crearea de oportunități de mobilizare 
 

 




