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pregătiri iniţiale
Felicitări pentru decizia de a organiza un eveniment „Arta Căsniciei” (AC)! Sunteți o
persoană care contribuie activ la consolidarea familiilor din comunitate.
De unde puteți începe? Am conceput acest ghid pentru a vă ajuta să valorificați la
maximum acest eveniment.

5 paşi pentru organizarea evenimentului:
1. Rugăciune
2. Dată, program și loc de desfășurare
3. Taxa de înscriere
4. Anunțarea evenimentului
5. Recrutarea echipei

1 rugăciune
„În mintea lui omul își întocmește calea, dar DOMNUL îi îndrumă paşii” –

Proverbe 16:9

Suntem convinși că cel mai important ingredient al fiecărui eveniment este
rugăciunea. Dacă Duhul Sfânt nu e la lucru, inimile bărbaților și femeilor nu vor fi
schimbate, indiferent cât de bine ar fi organizat evenimentul. Vă încurajăm să
aduceți în rugăciune fiecare etapă a planificării. Rugați-vă pentru cuplurile
căsătorite din comunitatea dumneavoastră și cereți înțelepciune pentru a alege cel
mai potrivit loc pentru desfășurarea evenimentului.

Sfaturi din experiența noastră
Începeți să vă rugați cu 40 de zile înainte de eveniment și folosiți un ghid în acest scop.
Tocmai acesta este motivul pentru care am inclus un astfel de ghid de rugăciune în setul dumneavoastră.

2 dată, program şi loc
Încurajăm cât mai mulți oameni cu putință să găzduiască un eveniment din seria video
„Arta Căsniciei”. Comparați calendarul dumneavoastră cu cel al comunității vizate.
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Alocați aproximativ 16 săptămâni (4 luni) pentru a pregăti și planifica evenimentul.
Odată ce ați ales locul de desfășurare, faceți demersurile necesare pentru a rezerva
sala pentru intervalul în care se va desfășura evenimentul. Dacă plănuiți să
organizați evenimentul la biserica locală, asigurați-vă că aveți confirmarea pastorului și țineți-l la curent cu ceea ce se întâmplă pe toată durata planificării. Pentru ca
și pastorul să își poată face o idee despre ce plănuiți, puteți să descărcați materiale
de pe www.artacasniciei.ro și să i le prezentați.
Pe lângă clădirea bisericii, sperăm că și alte locații vor fi folosite pentru a îmbogăți
experiența cuplurilor participante. Casele de cultură, restaurantele, sălile de
conferință, sălile de spectacol, sălile de nunți, facultățile, campingurile și hotelurile
sunt tot atâtea locuri excelente pentru desfășurarea acestui eveniment.

Sfaturi din experiența noastră
• Când alegeți locul de desfășurare, să aveți în minte publicul țintă căruia vă adresați!

Dacă multe dintre familiile participante nu sunt familiarizate cu clădirea bisericii,
poate că ar fi mai bine să organizați evenimentul într-o altă locație, fapt ce ar
încuraja participarea lor. Rugați-vă pentru acest lucru! Dumnezeu vă va călăuzi în
acest proces!
• Țineți cont de weekendurile prelungite! Adesea, oamenii își dau seama prea târziu

că au trei zile libere la sfârșit de săptămână. Ne-ar părea rău ca, în ultimul moment,
să aveți invitați care-și anulează participarea.

3

taxa de înscriere
Pe lângă costurile de închiriere a unui local, nu pierdeți din vedere niciunul dintre
elementele care vor afecta bugetul. Faceți un calcul cât mai amănunțit și împărțiți
totalul la numărul de cupluri care estimați că vor participa. În felul acesta, veți obține
o aproximare a taxei de înscriere.

Sfaturi din experiența noastră
Numărul de cupluri
Costurile cu localul
Mâncare și gustări
Supravegherea copiilor
Alte cheltuieli
TOTAL
TOTAL împărțit la
numărul de cupluri

=

Taxa de înscriere
pe cuplu

înainte de eveniment

Acestea sunt elementele de bază pe care trebuie să le luați în calcul:

Locația
Cel mai probabil, va trebui să închiriați o sală. Este un mare câștig dacă
găsiți un loc de găzduire gratuit, dar lucrul acesta este mai greu de
realizat.

Materiale
Deja ați achiziționat pachetul nostru (2 manuale și setul de DVD-uri).
Dar va trebui să cumpărați și manuale pentru invitați. Acestea pot fi
achiziționate prin intermediul site-ului www.magazin.familylife.ro.

Sfaturi din experiența noastră
• Comandaţi din vreme manualele. Faceţi prima comandă cu mai mult de trei

săptămâni înainte de eveniment, ca să vă asigurați că veți primi coletul. Sfatul nostru
este să comandați cu 5-10% peste numărul participanților pe care-l estimați, ca să
aveți și pentru cei care se înscriu în ultimul moment. Dacă aveți un aflux mare de
înscrieri, mai faceți o comandă cu livrare rapidă.
• Pixuri! Fiecare cuplu va avea nevoie de două pixuri. Asigurați-vă că aveți de rezervă.
• Ecusoane cu nume! Sunt foarte utile în timpul înscrierilor.
• Cu siguranță că materialul video îi va influența, dar fără manualele aferente,

impactul asupra vieții lor nu va fi același precum cel pe care l-ar avea dacă fiecare
cuplu ar dispune de manualul ce însoțește sesiunea video.

Supravegherea copiilor
Dacă plănuiți să asigurați și un serviciu de supraveghere a copiilor,
ASIGURAȚI-VĂ că localul dispune de un spațiu adecvat care să NU fie
.
prea aproape de locul unde se vor aduna părinții. Adăugați la costuri și
.
la necesarul de personal tot ceea ce presupune supravegherea
corespunzătoare a copiilor.

Sfaturi din experiența noastră
Dacă se poate, evitați varianta care include supravegherea copiilor! Am constatat că
opțiunea aceasta, chiar dacă uneori e necesară, adesea poate să-i distragă pe părinți.
Scopul este ca ei să se concentreze întru totul asupra evenimentului AC, fără să-și facă
griji pentru felul în care sunt îngrijiți copiii.
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Bufetul
Vă recomandăm să aveți o masă cu diverse sortimente de gustări. Acestea sunt un bun prilej de destindere, mai ales pentru cei stresați, care au
ajuns cu dificultate la eveniment. Nu exagerați cu oferta de gustări, ci
mergeți pe variante cât mai simple.

Sfaturi din experiența noastră
•

Alegeți acele gustări care nu necesită farfurii sau alte recipiente din plastic.

•

Fructele ușor de mâncat, precum merele sau bananele, sunt potrivite și pentru cei
care țin diverse diete.

•

Asigurați cantități suficiente de apă. De asemenea, pregătiți și cafea pentru
participanți.

•

Încercați să faceți ceva drăguț, cum ar fi să împrăștiați niște bomboane în formă
de inimă pe toate mesele. Se potrivesc foarte bine în context.

•

Luați în calcul și varianta ca fiecare dintre cuplurile din echipa dumneavoastră sau
dintre voluntari să pregătească o gustare pentru eveniment. Nu numai că le-ar
oferi satisfacția că pot să contribuie cu ceva, dar ajută și la micșorarea cheltuielilor.

Prânzul
Vă îndemnăm să NU asigurați și prânzul pentru cupluri, ci să le îndemnați
să considere acel moment un prilej de a ieși împreună! Iar masa de prânz
le oferă cuplurilor o foarte bună ocazie pentru a se retrage și pentru a
discuta despre sesiunile pe care le-au vizionat.
De asemenea, prânzul este un foarte bun prilej pentru echipa organizatoare să petreacă timp împreună; să împărtășească fiecare ce anume a
remarcat la cuplurile lângă care a stat, să se roage pentru ceea ce face
Dumnezeu și să discute despre impactul pe care îl are evenimentul și
asupra lor. Pe lângă asta, vor avea ocazia să râdă, să se cunoască și să se
împrietenească.

Sfaturi din experiența noastră
• Cupoanele sau ofertele de reduceri de la restaurantele din apropiere ar fi binevenite.
• Dacă mergeți pe varianta CU supraveghere pentru copii, nu uitați să le asigurați masa

de prânz.

Detalii care contează
Gândiți-vă la ingrediente care să facă experiența invitaților memorabilă!
Cum ați exprima ideea de „romantic”? Cu trandafiri pe mese? Cu lumânări?
Cu jocuri de lumini? Încercați să transformați locul de desfășurare întrunul care să le ofere o evadare din rutină.

înainte de eveniment

Sfaturi din experiența noastră
• Muzica e importantă! Pregătiți o listă de melodii pentru introducere, pentru pauze,

pentru perioada de înscriere astfel ca ambianța creată să nu lase impresia de „timpi
morți”.
• Desemnați un membru al echipei care să facă fotografii pe toată durata evenimen-

tului, în special cuplurilor participante. Dacă este posibil, printați fotografiile în regim
de urgență și dați-le cuplurilor, a doua zi dimineața.
• Cu cât mai multe cadouri, cu atât mai bine! Oricui îi place să câștige ceva.

Reduceri
Sfatul nostru: faceți reduceri dacă aveți posibilitatea! Întotdeauna este o
idee bună să oferi vouchere cuplurilor care au cu adevărat nevoie de un
astfel de eveniment, dar nu și-l pot permite. În măsura posibilităților,
includeți în buget și niște variante de reduceri.

Sfaturi din experiența noastră
• Încercați să încheiați un parteneriat cu o firmă sau firme care ar putea subvenționa

o parte din costul manualelor.
• Luați în calcul și posibilitatea ca pastorii din regiune să fie invitați să participe gratuit

la eveniment. Aveți marele privilegiu să oferiți o binecuvântare celor care aduc zi
de zi binecuvântări altora. Acordați-le ocazia de a vedea un eveniment „Arta
Căsniciei” pentru a încuraja mai multe cupluri să organizeze astfel de evenimente.

Promovare
Există nenumărate modalități de promovare a evenimentului. În
secțiunea următoare, vom discuta mai amănunțit despre acest aspect.
Aici menționăm doar că trebuie să includeți în buget și materialele ce
trebuie plătite. De la afișe și panouri publicitare, până la anunțuri în ziar
sau la radio – aveți grijă să alegeți cele mai eficiente strategii pentru
zona în care vă aflați.

Echipa
Pentru ca experiența „Arta Căsniciei” oferită invitaților să fie cu adevărat
memorabilă, echipa de organizare trebuie să fie pe baricade cu mult
timp înainte să vină participanții și să rămână până după ce pleacă
invitații în fiecare zi. Aveți grijă să alocați în buget bani și pentru ei: cina
de vineri seara, prânzul de sâmbătă etc.
arta
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12 înainte de eveniment

Sfaturi din experiența noastră
Ați putea face tricouri personalizate pentru echipă! Lucrul acesta ar contribui la
ambianța evenimentului și i-ar face pe invitați să se simtă pe mâini bune, știind că
personalul AC este pregătit să intervină și să-i îndrume oricând pe parcursul evenimentului.

4 anunțarea evenimentului
Odată ce locul a fost stabilit și rezervat, anunțați evenimentul pe site-ul
www.artacasniciei.ro, la secțiunea „adaugă evenimentul tău”. Această procedură vă
garantează trei beneficii:
1. Veți avea posibilitatea să vă configurați propriul eveniment pe site, ceea ce vă
permite să-l promovați mai bine! Pentru oamenii de azi, posibilitatea de a se
înscrie online este o facilitate IMPORTANTĂ.
2. Invitații vor avea posibilitatea să identifice evenimentul dumneavoastră și să
se înscrie prin intermediul site-ului www.artacasniciei.ro. De asemenea,
multe alte cupluri vor descoperi pe site evenimentul pe care îl organizați.
3. Administrarea întregii liste cu participanții. Dacă doriți să vă ajutăm și cu
plata online, o putem face, însă trebuie să țineți cont și de comisioanele
site-ului de tranzacții online MOBIPAY și cele pentru transferul banilor de la o
bancă la alta.

5 recrutarea echipei
Rugați-vă pentru cuplurile pe care le cunoașteți și care sunt dornice și dedicate
preocupării de a vesti și altor cupluri adevărul, speranța și viziunea lui Dumnezeu
pentru căsnicie. Cereți-le să decidă, în urma rugăciunii, asupra următoarelor chestiuni:
• Să participe la întâlnirile echipei care pregătește evenimentul; să vizioneze și
să pună în practică principiile din materialul „Arta Căsniciei”.
• Să se angajeze să se roage zilnic pentru eveniment, folosind Ghidul de
rugăciune.
• Să participe împreună cu toată echipa la planificarea evenimentului „Arta
Căsniciei”: promovare, decoruri, gustări, întâmpinarea oaspeților, rugăciune,
slujire și publicitate.

Odată echipa stabilită, informați-i cu privire la rolurile pe care le vor avea fiecare pe
durata evenimentului, pe lângă pregătirea anterioară comună.

înainte de eveniment
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Iată responsabilitățile principale:

1. Întâmpinarea invitaților
Echipa aceasta va întâmpina la ușă fiecare cuplu sosit, îl va însoți până la
masa de înscrieri, îl va ajuta să se familiarizeze cu locul și îl va dirija spre
sala unde se va desfășura evenimentul.

2. Înscrierea
Echipa se va ocupa de înscrierile pe site, va pregăti ecusoanele, va distribui manualele și pixurile și va explica pe scurt programul evenimentului.

3. Masa cu materiale
Echipa se va ocupa de administrarea materialelor, va răspunde la
întrebări legate de diverse materiale, va recomanda cărți, conferințe sau
alte evenimente similare și se va ocupa de vânzarea manualelor.

4. Rugăciune
Această echipă se va dedica rugăciunii înainte de eveniment, în timpul
evenimentului și după eveniment; de asemenea, vor fi gata să se roage
împreună cu cuplurile de-a lungul weekendului.

Fiecare cuplu din echipă trebuie să fie pregătit să depună o scurtă mărturie despre
propria căsnicie: de unde au început, ce dificultăți au întâmpinat și cum i-a ajutat
Dumnezeu să depășească anumite momente mai grele în relația lor.

Sfaturi din experiența noastră
• Folosiți prezentarea Powerpoint pe care o găsiți pe site-ul www.artacasniciei.ro.
• Pregătiți întrebările de discuții în grupuri mici, de la sfârșitul fiecărei sesiuni video.

În acest scop contactați Family Life Romania, pentru a vă pune la dispoziție
întrebările pentru discuții. (contact@familylife.ro)

arta
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promovarea evenimentului
Când puteți începe promovarea evenimentului Arta Căsniciei? Imediat după ce ați
stabilit data, programul și locul desfășurării. Faceți fluturași, postere, emailuri informative și începeți să răspândiți informații despre eveniment pe toate canalele în jurul
dumneavoastră. Am enumerat, în cele ce urmează, câteva modalități de a atrage
atenția.
Invitații personale
Numeroase studii au arătat una dintre cele mai eficiente forme de promovare este invitația personală. Fiecare membru al echipei trebuie să
întocmească o listă cu oameni pe care îi cunoaște și care vor fi invitați
personal – e vorba de prieteni, rude, colegi de serviciu, vecini, oameni cu
care se întâlnesc la diverse acțiuni sociale etc. Înmânați-le fluturași AC cu
informații clare, inclusiv un link pentru înscrieri online.

Rețele online de socializare
Folosiți-vă lista de contacte de pe Facebook, Twitter, Email, LinkedIn,
Google+, Pinterest etc. sau blogosfera pentru a vă încuraja prietenii de
aproape și de departe să se înscrie la un eveniment AC din zona lor.

Sfaturi din experiența noastră
•

Creați un eveniment pe Facebook.

•

Postați pe Twitter mesaje despre planificarea evenimentului.

•

Prezentați evenimentul AC pe site-ul bisericii.

•

Trimiteți prietenilor un email cu informații despre evenimentul AC.

•

Folosiți mijloacele gratuite oferite de www.artacasniciei.ro, inclusiv sistemul online
de înscriere care vă facilitează promovarea evenimentului.

Promovarea locului de desfășurare
Ce loc ați ales pentru a găzdui evenimentul? Aveți acces acolo cu mai
mult timp înainte, pentru a putea pregăti decorul? Este vorba despre o
biserică? Se poate instala în hol un birou de informații? Iată câteva
forme de promovare pe care le puteți lua în calcul:
•

Afișe

•

Anunțuri de la amvon

•

Fluturași

•

Buletinele bisericii

•

Bannere

•

Articole expediate în newsletter

•

Broșuri

•

Scenete

•

Indicatoare

•

Mărturia proprie

•

Invitații AC

•

Cupoane - cadou AC

înainte de eveniment
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Sfaturi din experiența noastră
• Folosiți un clip promoțional de 30 sau de 180 de secunde pe care îl puteți prezenta
în diverse locuri, în perioada pregătirilor evenimentului. Luați legătura cu sediul
Family Life România (contact@familylife.ro), pentru a primi un astfel de clip
promoțional.

Promovarea în comunitate
Verificați dacă în ziarele sau pe site-urile posturilor de radio locale există
o secțiune cu calendarul evenimentelor din localitate. Nu treceți cu
vederea nici radiourile cu acoperire națională, radiourile creștine care
adesea au calendare online pentru evenimentele din diverse comunități
locale. Gândiți-vă să lăsați fluturași la casele de căsătorii, în cafenele, în
biblioteci, în instituții de învățământ, la târguri de nunți, în săli de sport,
la diferite evenimente ale comunității locale etc. Fiți creativi!

Legături cu comunitatea locală
Cooptați și organizații sau oameni de afaceri pentru acest eveniment,
invitându-i pe angajații lor să participe. Trimiteți informări, arătați-le
prezentări video și folosiți site-ul www.artacasniciei.ro sau invitații prin
email pentru a informa și pentru a prezenta impresiile celor care au
participat în trecut la evenimente similare AC. Luați în calcul organizații
precum: cluburi sportive, asociații de proprietari, grupuri
artistice/muzicale, școli/grădinițe etc.

Reduceri
Dacă v-ați permis să acordați reduceri pentru grupuri țintă cum ar fi
cuplurile care se pregătesc pentru căsătorie, învățători/profesori,
sportivi, militari, concepeți fluturași specifici pentru aceste categorii.

Sfaturi din experiența noastră
• Invitați-i pe pastorii din zonă să partice gratuit la evenimentul AC. Dacă nu pot să

vină, din lipsă de timp, rugați-i să participe măcar la o sesiune. În acest fel ar putea
fi încurajați să găzduiască un eveniment similar în biserica lor, în viitor.

arta
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Promovarea unor evenimente ulterioare
Am constatat că este util pentru cupluri să primească și înștiințări
despre evenimente ulterioare, cu prilejul cărora ar putea să aprofundeze învățăturile despre căsnicie. Dacă alegeți să oferiți și asemenea
continuări, planificați împreună cu echipa AC și cu pastorul cum vor
arăta acestea. Ar putea fi o seară de studiu individual, o serie de studii
duminicale sau un grup mic de studiu. Indiferent pentru ce variantă
veți opta, asigurați-vă că detaliile vor fi disponibile cu prilejul evenimentului AC.

Sfaturi din experiența noastră
Grupurile „Ziditorii Căminului” sunt excelente ghiduri de discuții în grupuri mici de famili.

înainte de eveniment 17

Lista activităților
înainte să înceapă
evenimentul
Aveți la dispoziție 16 săptămâni pentru pregătiri. Verificați pe calendar și socotiți
săptămânile respective raportându-vă la data evenimentului. Apoi completați cu
datele aferente rubrica „etapă ce trebuie încheiată”.
Data evenimentului: ___________________

etapa planificării
Săptămânile 16-11 înainte de eveniment
Etapa planificării trebuie să fie încheiată cu 11 săptămâni înainte de eveniment, până la data de
_____ / _____ / _____

Activități de bifat:
Rugăciune – Ghidul de rugăciune
Data, locul și programul
Stabilirea taxei de înscriere
Obținerea acordului pentru sală,

Înregistrarea evenimentului pe
www.artacasniciei.ro
Stabilirea unui plan de invitare
prin discuții directe cu posibili
participanți

Recrutarea echipei
Inceperea pregătirii materialelor
promoționale de pe www.artacasniciei.ro
Discutarea planului de promovare
cu pastorul

dacă e necesar

arta
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etapa pregătirilor
Săptămânile 10-8, înainte de eveniment
Etapa pregătirilor trebuie să se încheie cu 8 săptămâni înainte de eveniment, până la data de
_____ / _____ / _____

Activități de bifat:
Rugăciune

Discuții cu reprezentanți ai ziarelor
și radiourilor locale

Planificarea unor evenimente
ulterioare AC

Pregătirea invitațiilor de trimis
prin email, postări
. pe facebook etc.

Formulare de înscriere online

Comandă de manuale AC
Vizionarea sesiunilor video
cu echipa
Stabilirea pieselor muzicale
pentru introducere și pauze

Realizarea clipurilor video,
a bannerelor și. a panourilor
informative etc.

Invitați și alte persoane

etapa promovării
Săptămânile 7-5 înainte de eveniment
Etapa promovării trebuie să se încheie cu 5 săptămâni înainte de eveniment, până la data
_____ / _____ / _____

Activități de bifat:
Rugăciune
Invitații prin email
Invitații prin rețele de socializare
(Facebook, Twitter etc)
Distribuirea fluturașilor

Pregătirea biroului de informații
(în locația unde va fi organizat
evenimentul)
Afișarea bannerelor/posterelor
Contactarea organizațiilor/
oamenilor de afaceri din localitate

Înscrierea evenimentului în calendarul
de pe www.artacasniciei.ro
Promovarea prin radio, ziare etc.
Anunțuri regulate în biserica locală
(ex. prin clipuri video, fluturași etc.)
Invitați și pe alții.

înainte de eveniment 19

etapa înscrierilor
Săptămânile 4-3 înainte de eveniment
Etapa înscrierilor trebuie să se încheie cu 3 săptămâni înainte de eveniment, până la data
_____ / _____ / _____

Activități de bifat:
Rugăciune
Delegarea responsabilităților

Faceți o listă cu alte cumpărături
necesare pentru eveniment (flori,
decorațiuni etc.)

Pregătirea biroului
de informații

Testați echipamentul audio/video
din sala unde se va desfășura evenimentul

Faceți o listă cu gustări/răcoritoare
care trebuie cumpărate

Subliniați în materialele promoționale
„data limită pentru înscrieri”

Dacă e necesar, suplimentați comanda
pentru manuale AC
Pregătiți prezentarea Powerpoint
Mai invitați și pe alții

Ultimul hop
Săptămânile 2-1 înainte de eveniment
Gata! Ultimele două săptămâni dinaintea evenimentului. Dacă sunteți în grafic, n-ar trebui să aveți nicio
problemă cu ultimele detalii.
_____ / _____ / _____

Activități de bifat:
Continuați să vă rugați!
Inventarierea cumpărăturilor

Expedierea ultimului rând de
emailuri cu „data limită pentru
înscrieri”
Ultima suplimentare a
manualelor AC, dacă e necesar

Pregătiți sala de îndată ce vi
se permite accesul în incintă

Asigurați-vă că fiecare membru al
echipei își înțelege responsabilitățile

Asigurați-vă că nu lipsește nimic
de la biroul de informații

Faceți o scurtă recapitulare a programului evenimentului

Mai verificați o dată echipamentul
video/audio

Verificați iluminatul

Verificați piesele muzicale

Mai invitați și pe alți

ziua cea mare: ați reușit!!!
Felicitări! Sunteți gata! Acum, adunați echipa, rugați-vă împreună și asigurați-vă că ați făcut tot ce ține de dumneavoastră.
Încredeți-vă în Dumnezeu că va lucra cu putere!
arta
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întrebări frecvente
Vă încurajăm să parcurgeți această secțiune cu întrebări. O înțelegere temeinică a evenimentului vă va ajuta să vă clarificați răspunsurile la eventualele întrebări ale participanților.

Î: De ce să alegem tocmai „Arta Căsniciei” și nu altă conferință cu
materiale video?
R: În loc să filmăm un eveniment desfășurat într-o sală de conferință, am
conceput acest eveniment bazat pe materiale video. Family Life a adunat
laolaltă sfaturi ale experților, istorisiri captivante, mărturii autentice și
povestiri haioase într-un colaj video menit să ajute cuplurile să înțeleagă cât
mai clar tiparul lui Dumnezeu pentru căsnicie.

Î: Putem să aducem și copiii cu noi?
R: Fundația Family Life acordă o atenție deosebită copiilor. Totuși, pentru ca
nu cumva să fiți distrași de la obiectivele evenimentului și din respect pentru
alți participanți, vă recomandăm să nu aduceți copiii cu dumneavoastră.
.

Î: Va trebui să particip la discuții în grup?
R: Acest eveniment n-a fost conceput de către Family Life pentru discuții în
grup. Cu toate acestea, fiecare coordonator local al întâlnirilor are libertate
deplină să se adapteze la nevoile grupului căruia i se adresează. Dacă vă
stânjenește ideea de a discuta în grup, luați legătura cu organizatorii evenimentului din zona dumneavoastră.

.

înainte deeveniment

Î: Va trebui să particip la proiecte împreună cu soțul/soția?
R: Aceste eveniment a fost gândit în așa fel încât proiectele
dețin o pondere deosebit de însemnată. Aceste proiecte vă
permit să aplicați imediat tot ceea ce ați învățat din sesiunile
video despre căsnicie. Insistăm să considerați prioritară realizarea acestor proiecte în timpul alocat lor. Am primit numeroase
aprecieri care susțin că aceste proiecte sunt partea cea mai
interesantă de pe parcursul evenimentului.
Î: Pot participa la „Arta Căsniciei” persoane necăsătorite sau
cupluri logodite?
R: DESIGUR! De fapt, este chiar FOARTE recomandat. Acest
eveniment îi va ajuta pe participanți să își facă o idee clară
vizavi de ceea ce presupune legământul căsniciei și va fi o
temelie solidă pentru cuplurile logodite care urmează să se
căsătorească în curând.
Î: Sunt divorțat/ă. Mă voi simți stânjenit/ă la acest eveniment?
R: Divorțul este o realitate de care am ținut cont atunci când
am conceput acest eveniment. Ne-am focalizat cu precădere
asupra căsniciei actuale, evitând să inducem vinovății pentru
greșelile din trecut. Admitem însă că un eveniment de această
factură poate genera un anumit disconfort în măsura în care
stârnește amintiri și regrete vizavi de experiențele anterioare.
Rugăciunea noastră este să veniți la acest eveniment cu
dorința fierbinte de a face ca actuala dumneavoastră căsnicie
să fie una solidă, sănătoasă și durabilă, chiar dacă, pentru a
atinge acest deziderat, va trebui să răscoliți amintiri dureroase.
Î: Avem o căsnicie minunată. La ce mi-ar folosi să particip la
un astfel de eveniment?
R: Fiecare relație de căsnicie este una în continuă mișcare. Fie
vă apropiați unul de altul, fie vă îndepărtați. Din păcate, se pare
că tendința noastră firească este să ne îndepărtăm unul de altul
în timp. Din când în când, fiecare căsnicie are nevoie de niște
ajustări, indiferent cât de bine ar funcționa. Acest eveniment
este conceput să consolideze chiar și cele mai reușite căsnicii.
De asemenea, e un prilej să vă amintiți că reprezentați darul lui
Dumnezeu unul pentru celălalt.
Î: Ce se întâmplă dacă mă înscriu, dar, din cine știe ce motiv,
nu pot participa? Îmi primesc banii înapoi?
R: Echipa de organizare trebuie să decidă din timp cum se va
răspunde la această întrebare.
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evenimentul

evenimentul 23

moderarea evenimentului
Până în acest punct, ar fi de dorit să fi apucat să vă familiarizați cu materialul video și cu
manualele. O să constatați că, deși DVD-urile pot fi urmărite de la primul la ultimul, e mult
mai eficient dacă vor fi prezentate separat, pe durata evenimentului. Aici intervine
contribuția dumneavoastră! Îi veți îndruma pe participanți pe durata întregului weekend,
ghidându-i de o manieră cât mai naturală și mai ușor de urmărit.
Vă recomandăm insistent să moderați evenimentul ca și cuplu. În felul acesta, celelalte
cupluri vor avea posibilitatea să vadă pe viu doi soți angajați în dezbaterea subiectelor ce
țin de căsnicie. De asemenea, veți avea un punct de plecare pentru a stabili relații cu
participanții. Dacă, presărat printre materiale video, împărtășiți și din experiența personală,
subiectul în discuție va fi mai ușor de înțeles. Plănuiți însă din timp ce veți prezenta fiecare.
Timpul este foarte limitat, iar materialul de parcurs este destul de consistent!
În cele ce urmează, vom detalia ce presupune moderarea fiecărei sesiuni. Nimic nu e
impus. Sunteți liberi să regândiți desfășurarea astfel încât să obțineți maximum de impact
pentru grupul de familii căruia vă adresați. Ceea ce vă împărtășim sunt lucrurile care au
funcționat la alții care au găzduit evenimente similare.

Sfaturi din experiența noastră
•

Folosiți fișele cu indicații pe durata întâlnirilor!

•

Notați tot ceea ce nu vreți să pierdeți din vedere.

arta

căsniciei

24 evenimentul

Observații:
DVD-urile conțin o secvență de 15 minute de numărătoare inversă, pentru a vă ajuta
să adunați lumea în sală înainte de debutul fiecărei sesiuni.
Odată ce numărătoarea inversă ajunge la final, playerul trece automat la un generic
cu „Arta Căsniciei”. Ar fi bine să testați aceste comenzi pe aparatul pe care-l veți folosi
înainte să înceapă evenimentul.

Sfaturi din experiența noastră
• Pe durata celor 15 minute de numărătoare inversă, închideți sonorul și porniți piesele

muzicale pe care le-ați pregătit din vreme!
• Reduceți lumina în încăpere. Am constatat că asta permite cuplurilor să se relaxeze

pentru că așa nu se simt în lumina reflectoarelor. Ajutați-i să se simtă ca și când nimeni
nu i-ar observa.

Pauză

Sesiunea a doua: Dragostea Pălește

Proiectul 1

20:15 – 20:30

20:30 – 21:30

21:30

Deschiderea pentru public

Sesiunea a treia: Dragostea Dansează

Pauză pentru Proiectul 2

Sesiunea a patra: Dragostea Se Clatină

Pauză de prânz. Proiectul 3

Sesiunea a cincea: Dragostea Sfârâie

Pauză

Sesiunea a șasea: Dragostea continuă

Finalul

08:30

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:45

13:45 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00

Sâmbătă

Sesiunea întâi: Dragostea Apare

19:15 – 20:15

DVD-urile
Muzica și prezentările Powerpoint pentru pauze
2 microfoane (dacă se poate fără fir)

•
•
•

Orarul cu responsabilități – continuare pe pagina următoare

Cina și rugăciunea cu echipa

17:00

Programul

•

• Echipa care se ocupă de partea media:

• Să aveți la îndemâna echipei mai multe copii din Ghidul de rugă
ciune al evenimentului

• Amplasarea cutiilor pentru rugăciuni, împreună cu bilețelele și pixurile;
așezați-le în hol. Urmați instrucțiunile din Ghidul de rugăciune

• Alegerea unei camere în care echipa să se adune/să mânânce/să se roage

• Fixarea indicatoarelor de direcție

• Decorațiuni

Mesele la care se vor face înscrierile

•

Primirea și introducerea

19:00 – 19:15

Mesele cu gustări

•

Deschiderea pentru public

18:00

Mesele cu materiale

•

Vineri

• Aranjarea ecusoanelor în ordine alfabetică

• Despachetarea manualelor și a tuturor obiectelor

program (mostră)

Mesele pentru ecusoane/manuale/pixuri

• Pregătirea decorului

începutul

15:00

Vineri

•

Constatarea noastră este că evenimentul AC este mai
eficient când e organizat în zilele de vineri și sâmbătă. Majoritatea cuplurilor au liber în weekend. Și chiar dacă au
slujbe cu jumătate de normă peste weekend, dacă știu din
vreme data evenimentului, își pot lua liber în zilele respective.

orarul cu responsabilități

exemple de program

3-4 cupluri vor întâmpina invitații la ușă

Gustările

•

•

Rugați-vă pentru fiecare dintre cei înscriși

Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.

Adunați manualele/ecusoanele rămase

•

•

•

la masa cu materiale

Stați în hol la dispoziția celor care au întrebări,

Rugați-vă pentru fiecare dintre cei înscriși

Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.

Refaceți rezerva de gustări

•

•

•

Încheiere. Proiectul 1

21:30

Verificați cutiile de rugăciune pe durata sesiunii

•

Sesiunea a doua: Dragostea Pălește – Ghid MC#2

20:30-21:30

•

Pauza

20:15-20:30

Verificați cutiile de rugăciune pe durata sesiunii

•

Sesiunea întâi: Dragostea apare

19:15-20:15

Urări de bun venit și introducere – Ghid MC #1

19:00-19:15

Încep înscrierile

•

Deschiderea pentru public

18:00

Orarul cu responsabilități – continuare din pagina precedentă

Cafea/apă/gustări

•

Rugați-vă pentru fiecare dintre cei înscriși
Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.
Refaceți rezerva de gustări

•
•
•

masa cu materiale

Stați în hol la dispoziția celor care au întrebări, la

Rugați-vă pentru fiecare dintre cei înscriși
Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.

•
•

Refaceți rezerva de gustări

Stați în hol la dispoziția celor care au întrebări, la
masa cu materiale

de evaluare

Echipa distribuie angajamente și formulare

Refaceți rezerva de gustări
La sfârșitul pauzei, reduceți lumina în incintă
și puneți niște piese muzicale

•
•

•

Rugăciunea de final

Fotografia de grup a echipei

Cina cu echipa

Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.
•

•

18:00

Echipa va lua prânzul împreună

Strângerea și analizarea formularelor de evaluare

•

•

Curățenia

•

Stați în hol la dispoziția celor care au întrebări,
la masa cu materiale

Desfacerea decorurilor

•

Strângerea materialelor

16:30-18:00

mente ulterioare

Rămas-bun și ultimele informații despre eveni-

Cuplurile își rostesc angajamentele

•
•

Echipa prezintă angajamentele

•

Încheierea conferinței

16:00-16:30

•

Sesiunea a șasea: Dragostea Continuă

15:00-16:00

•

Pauză

14:45-15:00

•

Rugați-vă potrivit cu îndrumările din G.R.

Rugați-vă pentru fiecare dintre cei înscriși

•
•

Verificați cutiile de rugăciune pe durata sesiunii

•

Sesiunea a cincea: Dragostea Sfârâie

13:45-14:45

•

Pauza de prânz și Proiectul 3

12:00-13:45

Verificați cutiile de rugăciune pe durata sesiunii

•

Sesiunea a patra: Dragostea Se Clatină

11:00-12:00

•

Pauză pentru Proiectul 2

10:00 – 11:00

Verificați cutiile de rugăciune pe durata sesiunii

•

Sesiunea a treia: Dragostea Dansează

09:00-10:00

Masa cu materiale (e nevoie de două cupluri)

•

Înscrieri (pentru cuplurile care n-au apucat
să vină de vineri)

08:30

Sâmbăta

evenimentul 27

sesiunea întâi

dragostea apare
Introducere
Din mai multe motive, această sesiune introductivă este cea mai importantă pentru
dumneavoastră, prezentatorul. Aveți de făcut o prezentare panoramică a evenimentului „Arta Căsniciei”. Prima impresie este importantă. Și aveți șansa să lăsați o primă
impresie bună! Fie că vă place sau nu, imaginea acestui eveniment va fi asociată cu
dumneavoastră. Iar invitații vor aștepta de la dumneavoastră îndrumări și direcții. Ei
n-au idee ce urmează să experimenteze. Dar dumneavoastră știți. Așa că vorbiți
calm și cu încredere, sfătuiți cu blândețe, îndrumați ferm, dar cu răbdare.
Scopul acestei introduceri este ca fiecare să înțeleagă programul, să priceapă care
sunt principalele coordonate ale evenimentului și să se familiarizeze cu modul în
care manualul face pereche cu materialul video. Nu pierdeți nicio clipă din vedere că
cei mai mulți au avut o săptămână solicitantă. S-ar putea să fie obosiți, irascibili și să
nu prea aibă chef să se implice foarte tare. Ajutați-i, așadar, să se relaxeze și să se
simtă cât mai confortabil. Zâmbiți-le și fiți entuziaști. Dincolo de orice, răspunsul pe
care doriți să-l obțineți este acesta: „Sună foarte bine și mă bucur că am venit.”
Iată o schiță succintă cu lucrurile de care ați putea ține cont în introducere:

1. Bine ați venit!
Începeți cu o urare de bun-venit. Prezentați-vă și prezentați echipa.
Exprimați-vă încântarea pentru ceea ce urmează să se întâmple și
explicați de ce ați așteptat cu nerăbdare acest weekend.

2. Faceți cunoștință
Iată câteva întrebări pe care le puteți pune:
Vă rog să vă ridicați în picioare cei care sunteți căsătoriți de cel
puțin 5 ani.
Să rămână în picioare doar cei care au deja 10 ani de căsnicie.
Apoi cei cu mai mult de 15 ani.
Și tot așa până când veți avea un câștigător: cuplul cu cei mai
mulți ani de căsnicie.
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Proaspăt căsătoriții:
• Cei căsătoriți de mai puțin de 5 ani.
• Să rămână numai cei căsătoriți de cel mult 1 an.
• Cei căsătoriți de maxim 6 luni etc. până ce veți avea un câștigător: cuplul
cel mai recent căsătorit.

3. Scurtă privire de ansamblu
Faceți pentru invitați o succintă descriere a programului evenimentului:
Două sesiuni în această primă întâlnire și patru sesiuni în ziua
următoare. Precizați durata sesiunilor și orele pentru pauze. Amintiți-le
la ce oră va începe întâlnirea din dimineața următoare și la ce oră se va
termina cea de seară. Acum aveți ocazia să le prezentați și restaurantele
din zonă pe care le considerați potrivite pentru prânzul în doi pe care îl
vor lua în ziua următoare.

4. Stabiliți regulile de bază
„Nu poți schimba pe nimeni decât pe tine însuți/însăți”. Faceți-i pe
oameni să înțeleagă că au responsabilitatea să asimileze ceea ce li se
potrivește lor din acest eveniment, nu ceea ce se potrivește
soțului/soției. Fără înghiontiri cu cotul și fără priviri cu subînțelesuri.
Fără superioritate moralistă. Fără „sper că ai auzit” sau „asta-i pentru
tine”. Încurajați-i să ia aminte cu smerenie la mesajul evenimentului și
să aibă o atitudine corectă și îngăduitoare față de partenerul de viață.

5. Materiale
Explicați-le pe scurt cum vor fi folosite manualele. Asigurați-vă că a
primit fiecare câte un exemplar. Precizați că nu-i nevoie să urmărească
rând cu rând în manual. Vor urmări sesiunile video, vor folosi manualul
când vor trebui să facă proiectele, iar acasă vor putea analiza conținutul
manualului într-un mod mai detaliat.

Sfaturi din experiența noastră
Când urați bun-venit invitaților, aveți grijă să evitați clișeele religioase și „predicuțele”. Nu
folosiți fraze precum „cred că această sesiune va fi o adevărată binecuvântare” sau „aș
vrea să avem părtășie laolaltă”. Țineți cont că multe cupluri s-ar putea să nu fie familiarizate cu limbajul bisericesc și că acest fel de discurs s-ar putea să constituie o piedică.

evenimentul 29

porniți DVD-ul
Sesiunea întâi
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul
sesiunii video. Pregătiți-vă pentru…

concluzii
Acesta e momentul în care, în calitate de prezentator, reveniți la microfon și anunțați
pauza sau următoarea etapă a întâlnirii. Ați putea să încheiați fiecare sesiune subliniind un citat sau o anume idee pe care o considerați de ajutor.

•

Amintiți grupului că, după 15 minute de pauză, va începe următoarea sesiune
video la [X:XX].

•

Precizați locul unde se află mesele cu gustări.

•

Pauză

Sfaturi din experiența noastră
Dacă moderați ca și cuplu, acum este un moment potrivit să povestiți cum fiecare
dintre voi cânta altă partitură atunci când v-ați căsătorit. Povestiți cum a folosit
Dumnezeu diferențele dintre voi ca să vă facă mai buni, nu ca să vă izoleze unul de
celălalt.
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sesiunea a doua

dragostea pălește
introducere
„Bine ați revenit!” Încurajați-i pe participanți să participe la un joc de cunoaștere. Dacă
își aud numele, rugați-i să răspundă ca la „Prețul corect!” Extrageți un nume din urnă,
invitați cuplul respectiv să se ridice, întrebați-i de unde sunt și dați-le un mic premiu.
După aceea spuneți tuturor să fie gata să urmărească sesiunea „Dragostea Pălește”.

Sfaturi din experiența noastră
Am observat de-a lungul timpului că unele cupluri doresc să fie lăsate în pace. Este bine
să fiți entuziasmați, dar nu îi faceți să se simtă stânjeniți dacă observați că nu vor să fie în
prim-plan. Respectați-le dorința și lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze!

porniți DVD-ul
Sesiunea a doua
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul sesiunii
video. Pregătiți-vă pentru…

concluzii
Aceste momente conclusive vă oferă posibilitatea să interveniți așa cum considerați
necesar. Fiți naturali... Glumiți... Iată câteva sugestii în acest sens:
• Îndrumați-i pe invitați să se gândească la scena în care se vorbește despre
modul în care căsnicia se transformă într-o tranzacție (Let’s Make a Deal –
emisiune tv). În ce măsură li se potrivește? Împărtășiți-vă propria mărturie
sau rugați un cuplu din echipă să spună mărturia lor.
• Cereți-le ca în această seară să facă împreună proiectul de la pagina 44 din
manualul AC.
• Folosiți acest prilej pentru a-i chema să-și pună încrederea în Hristos. „Poate
că vă amintiți că Dennis menționa cât de important este să-L cunoști pe Isus.
La pagina 46, găsiți mai multe informații despre modalitățile prin care puteți
realiza acest lucru. Iar dacă aveți orice fel de întrebări, discutați cu oricare
dintre membrii echipei.”
• Anunțați ora la care veți relua întâlnirile a doua zi dimineața. Sugerați-le să
vină cu 15 minute mai devreme pentru o gustare și cafea.

evenimentul 31

sesiunea trei

dragostea dansează
introducerea
„Bine ați revenit!” Felicitați-i că au revenit și întrebați-i dacă au parcurs cel puțin o
parte din proiectul de la pagina 44. Oferiți un premiu unui cuplu care a lucrat la
proiect.
Anunțați-i că ați pregătit cutii în care se pot introduce bilețele cu motive de
rugăciune. Spuneți-le unde le pot găsi și îndemnați-i să scrie motivele lor de
rugăciune. Precizați că membrii echipei s-au rugat pentru ei și în seara precedentă,
chiar pe nume, și că socotiți că este o onoare că vă puteți ruga cu ei și pentru ei cu
prilejul acestui eveniment.
În fine, faceți o scurtă recapitulare a serii precedente și o succintă descriere a ceea ce
urmează. Ar trebui să arate cam așa:
„Seara trecută, am vorbit despre planul lui Dumnezeu pentru căsnicie și
despre faptul că acest plan a fost viciat de păcat. De asemenea, ni s-a amintit
că Hristos a venit să restaureze ceea ce a fost deteriorat și să ne izbăvească
de păcate. Azi vom explora câteva modalități specifice de a ne consolida
căsniciile cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom vedea care sunt rolurile rânduite
de Dumnezeu pentru bărbați și femei în căsnicie, vom descoperi cum să
comunicăm în situații conflictuale și vom învăța mai multe despre intimitatea sexuală. Ultima sesiune se va concentra pe importanța moștenirii pe
care o vom lăsa în urmă.”

Sfaturi din experiența noastră
Aceste introduceri sunt prilejuri foarte bune pentru mărturisiri spontane! Atmosfera se
destinde și se poate crea un sentiment de anticipare a ceea ce va urma. În plus, introducerile bune îi determină pe participanți să vină LA TIMP.

porniți DVD-ul
Sesiunea a treia
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul sesiunii
video. Pregătiți-vă pentru…
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concluzii
Cereți-le invitaților să deschidă la pagina 74 din manualul AC. Pe parcursul proiectului următor (nr.2), vor avea posibilitatea să-și scrie unul altuia câte o scrisoare.
Sugerați-le să schimbe manualele între ei și să scrie scrisoarea fiecare în manualul
celuilalt. Multe cupluri păstrează manualele doar pentru că acestea conțin scrisorile
izvorâte din inima soțului/soției.
Sugerați-le să își caute locuri unde pot să scrie. Indicați-le ce posibilități au pentru a
găsi un loc retras unde să-și ducă proiectul la bun sfârșit.
Anunțați ora la care va începe următoarea sesiune. În fine, dați-le drumul să lucreze
la proiectul „Scrisoare de dragoste”.

Sfaturi din experiența noastră
Înainte să le vorbiți despre „scrisoarea de dragoste”, alegeți din echipa dumneavoastră un cuplu
care să împărtășească din experiența lor privitoare la înțelegerea rolurilor în căsnicie. Cereți-le
să vorbească în tandem despre dinamica pe care o presupune iubirea și conducerea vs. supunerea și respectul.

evenimentul 33

sesiunea a patra

dragostea se clatină
introducere
Pentru numeroase cupluri, proiectul precedent a fost unul deosebit de emoționant și
încărcat cu semnificații. În vreme ce le urați bun venit la cea de-a patra sesiune,
discutați și despre proiect. Întrebați-i ce impact a avut asupra lor acest exercițiu.
Subliniați puterea cuvintelor, mai ales a celor scrise. Sugerați invitaților să repete
această experiență și s-o transforme într-un obicei de a-și scrie din când în când astfel
de scrisori unul altuia.
Pe urmă, treceți la sesiunea a patra. Următorul episod are ca subiect comunicarea și
soluționarea conflictelor când acestea apar. Haideți s-o spunem cinstit: conflictele
apar cu certitudine. Ați putea începe cu o relatare haioasă din propria viață de
căsnicie, arătând cum ați rezolvat dumneavoastră conflictul în familie. Puteți povesti
chiar un incident recent, din acest weekend!

Sfaturi din experiența noastră
Întrebați dacă sunt printre invitați cupluri dispuse să vorbească despre efectul pe care
l-au avut scrisorile asupra lor. Este un prilej foarte bun pentru a da cuvântul celor care
doresc să împărtășească din propria experiență. De asemenea, acest lucru ar contribui
la unitatea grupului, căci astfel și-ar da și alții seama că nu sunt singurii care trăiesc
anumite experiențe.

Porniți DVD-ul
Sesiunea a patra
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul sesiunii
video. Pregătiți-vă pentru…

concluzii
La finalul sesiunii, subliniați un citat sau o idee de mare importanță din materialul
video. Dacă vă familiarizați din vreme cu conținutul, veți avea timp să vă pregătiți
intervenția. Sau puteți cere unui cuplu din echipă să-și împărtășească propria
mărturie.
Pe urmă, cereți-le invitaților să deschidă manualele AC la pagina 96. Sugerați-le să
completeze această secțiune, potrivit cerințelor de acolo, în timpul prânzului în doi.
Anunțați-i că pauza de prânz va fi mai lungă, astfel încât să nu se simtă presați de
timp. Reluați indicațiile referitoarea la restaurantele din zonă sau puteți face dinainte
o listă cu ele pe care să o puneți între paginile fiecărui manual.
În fine, precizați ora la care va începe sesiunea despre intimitatea sexuală. „Pe asta
sigur nu vreți s-o ratați!”
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sesiunea a cincea

dragostea sfârâie
introducere
„Bine ați revenit din pauza de prânz!” Sugestia noastră este să pregătiți un fond muzical potrivit.
Nu pierdeți din vedere că proiectul despre conflict s-ar putea să fi fost destul de
dificil pentru unele cupluri. Apreciați-i pentru strădaniile lor și amintiți-le că efortul
lor susținut va da rezultate.
Poate că nici nu mai este nevoie să o spunem, dar acesta e un bun prilej pentru... ați
ghicit, mărturisiri spontane!
În fine, faceți introducerea la următoarea sesiune. Ceea ce vor vedea invitații în
materialul video următor este abordat într-un mod direct de către specialiști în
domeniu. Sugerați-le să nu plece chiar dacă se va întâmpla să se simtă stânjeniți.
Precizați că Dumnezeu Însuși vrea să învățăm, iar în privința vieții sexuale, mereu
există câte ceva de învățat.

porniți DVD-ul
Sesiunea a cincea
O secvență din sesiunea a cincea include o discuție deschisă despre trupul femeii și
despre orgasm (cam șapte minute, între 31:55 și 39:21). Deoarece unii s-ar putea
simți stânjeniți la vizionarea acestei secțiuni în grupuri de familii, am pus la
dispoziția utilizatorilor și o variantă a sesiunii a cincea care nu conține acest
material. Versiunea standard va rula și această secvență. Analizați comparativ cele
două variante și decideți din timp care variantă ar fi cea mai potrivită pentru grupul
dumneavoastră. Sesiunea a cincea alternativă nu conține acele secțiuni amintite
mai sus.
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul sesiunii
video. Pregătiți-vă pentru…

concluzii
După sesiune, dezvăluiți câteva crâmpeie din experiența dumneavoastră de cuplu și
despre felul în care ați învățat să comunicați unul cu altul în domeniul sexualității.
Astfel, materialul video ar fi completat de experiența de viață.
Felicitați-i pe invitați că au fost cooperanți și că au stat până în acel moment!
Amintiți-le că pauza durează 15 minute și că sesiunea următoare începe fix la ora....
Precizați, de asemenea, că sesiunea următoare, care e și ultima, e mai scurtă decât
celelalte.
Înainte să le dați drumul în pauză, informați-i despre alte conferințe pentru
căsătoriți sau despre studiile în grup pe care le-ați plănuit împreună cu echipa
dumneavoastră. Spuneți-le cum pot lua parte la ele.
Pauză.

evenimentul 35

sesiunea a șasea

dragostea continuă
introducere
Înainte să începeți cea din urmă sesiune, asigurați-vă că toți invitații completează
formularul de evaluare (foaia detașabilă din manual). Exprimați-vă aprecierea și
interesul sincer pentru feedback-ul lor și precizați că vreți să aflați nu doar ce le-a
plăcut, ci și sugestii de îmbunătățire, precum și părerile lor privitoare la prezentatori.
Acordați-le aproximativ 10 minute pentru completarea formularelor. Să aveți pregătit
un fond muzical pentru acest interval de timp.

Sfaturi din experiența noastră
Puteți să vă concepeți propriul formular de evaluare! În acest fel, puteți adapta
întrebările la contextul familiilor invitate. Nu uitați să le aveți la îndemână pentru
momentul evaluării.

În sfârșit, dați startul ultimei sesiuni!

porniți DVD-ul
Sesiunea a șasea
*** Stabiliți-vă un semn care să vă atenționeze cu 3 minute înainte de sfârșitul sesiunii
video. Pregătiți-vă pentru…

concluzii
Aceasta este ultima intervenție oficială în fața grupului. În această încheiere, aveți de
atins trei obiective esențiale. Puteți să încheiați cum găsiți de cuviință, dar noi am
constatat că următoarele lucruri sunt foarte potrivite:

1. Ce urmează?
Indicați invitaților alți pași pe care-i pot face pentru a aprofunda tematica:
• Cereți-le să deschidă la pagina 140 a manualului AC. Sugerați-le să efectueze
cerințele proiectului de acolo în următoarele 48 de ore – de preferat, în același
weekend.
• Oferiți-le informații despre alte evenimente care vor urma și la care ar putea lua parte.
Amintiți-le de biroul de informații de unde își pot procura și alte materiale.

• Amintiți-le să predea formularele de evaluare unui membru al echipei înainte
să plece.
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Sfaturi din experiența noastră
•

Promovați-vă propriul grup de familii „Ziditorii Căminului”.

•

Este cel mai prielnic moment pentru a anunța existența unui grup mic pentru
cei care vor să aprofundeze tematica.

•

Trebuie să aveți planificate din timp datele, orele și locul de desfășurare.

•

De asemenea, puteți comanda și alte materiale pentru grupuri mici de pe
www.magazin.familylife.ro

2. . Felicitări și mulțumiri!
Felicitați-i pe participanți! Să sperăm că au crescut, că au fost încurajați
și că și-au făcut noi prieteni în acest timp. Precizați că sunteți
mândru/mândră de fiecare în parte și mulțumiți-le că v-au dat ocazia să
fiți gazda acestui eveniment.

Sfaturi din experiența noastră
Dați invitaților posibilitatea să împărtășească cu restul grupului ceea ce au învățat.
Încheiați într-o notă pozitivă! Am constatat că, la finalul acestui eveniment, majoritatea cuplurilor se simt încurajate și motivate. Oferiți-le prilejul să spună asta în auzul
tuturor!
Pe urmă, chemați întreaga echipă AC în fața participanților. Însoțiți-i pe
toți cu aplauze în timp ce merg în fața grupului de familii. Aceștia sunt
oamenii care au contribuit la succesul evenimentului. Evidențiați
eforturile lor și oferiți celor prezenți posibilitatea de a-i aprecia.
Echipa AC va rămâne în față și fiecare cuplu din sală va face schimb de
angajamente.

3. Angajament în vederea lăsării unei moșteniri evlavioase
Gata! Am ajuns la final și urmează punctul culminant. Acum, fiecare cuplu
are ocazia să pună prima cărămidă în vederea lăsării unei moșteniri!
Cereți invitaților să deschidă manualul AC la pagina 143. Acolo vor găsi un
angajament în vederea lăsării unei moștenirii valoroase. Fiecare trebuie să
se ridice în picioare, partenerii să stea față în față și să-și citească unul
altuia, privindu-se în ochi, cuvintele acestui angajament.
Înainte să începeți, luați seama că unele cupluri s-ar putea să nu fie
pregătite pentru acest gen de angajament. Se poate ca pe parcursul
weekend-ului să iasă în evidență probleme ce necesită să fie rezolvate
înainte de rostirea acestor cuvinte. Precizați foarte clar că aceia care nu se
simt pregătiți să rostească aceste cuvinte sunt liberi să n-o facă. Totuși,
sugerați-le să se ridice și ei, să se țină de mâini cu partenerul de viață și să
se privească în ochi. Acesta este un mod de a spune că le pasă unuia de
celălalt și că sunt devotați căsniciei lor.

evenimentul 37

Sfaturi din experiența noastră
• Comandați formulare pentru angajamente!
• Faceți-le cât mai elegante! Comandați certificate oficiale de angajament pe
www.artacasniciei.ro. Dacă arată foarte bine, invitații s-ar putea să fie mai responsabili atunci când și le asumă. Aceste certificate oficiale pot fi înrămate acasă, ulterior!
• Sugerați-le să le ia acasă și să le semneze în prezența unor martori (copiii, prietenii
sau alți membri ai familiei).

Pe urmă, pregătiți-vă! Cereți invitaților să asculte cu atenție în timp ce
citiți cu voce tare angajamentul. Îndemnați-i să ia aminte la cuvintele pe
care urmează să le rostească.
După aceea, cereți-le să se așeze față în față. Citiți primul paragraf doar,
după care, cereți soților să repete după dumneavoastră secțiunea lor.
Apoi procedați în același fel cu soțiile. În final, cereți-le să repete
împreună secțiunea finală.

Sfaturi din experiența noastră
• Ar fi bine să exersați citirea angajamentului cu voce tare, de față cu cineva, pentru

a-l împărți în secvențe care să poată fi reținute de cei care vor repeta după
dumneavoastră.
• Dacă ați optat pentru varianta de prezentare „soț și soție”, intercalați replicile rostite

de dumnevoastră cu cele rostite de soțul/soția dumneavoastră. Soțul să citească
partea soților, iar soția pe cea a soțiilor.
După ce rostesc angajamentul, propuneți-le să se sărute! Apoi aplaudați
încă o dată pe toată lumea.
La final, despărțiți-vă într-o notă de bună dispoziție!
Felicitări! Misiunea dumneavoastră s-a încheiat cu succes! Continuați să
vă rugați, deoarece schimbarea inimilor depinde de Dumnezeu!
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după eveniment 39

concluzii
După ce pleacă participanții, adunați echipa pentru o scurtă evaluare. Mulțumiți
fiecăruia în parte pentru munca depusă și încredințați-i că Dumnezeu i-a folosit pentru
a-Și extinde și consolida Împărăția.

•

Citiți împreună formularele de evaluare.

•

Discutați punctele forte și punctele slabe.

•

Numărați formularele care indică o convertire. Dați laudă lui Dumnezeu
pentru fiecare!

•

Cereți membrilor echipei să povestească momentele cele mai semnificative.

•

Stabiliți cum veți ține legătura cu cuplurile.

•

RUGAȚI-VĂ. Rugați-vă pentru cupluri, pentru echipă și pentru
moștenirile care au fost influențate de acest eveniment. Mulțumiți lui
Dumnezeu pentru teritoriul care a fost recucerit de sub dominația
vrăjmașului și cereți-I să vă descopere pe viitor noi strategii de a-L face
cunoscut.

Acum, trebuie să munciți pentru a readuce localul în starea în care era inițial. Pe cât
posibil, lăsați-l în condiții mai bune decât era. Țineți minte că acestea sunt chestiuni
simple, dar importante, prin care vă dovediți caracterul și prin care depuneți o bună
mărturie înaintea proprietarului. Chiar dacă sunteți obosiți, lucrați cu pasiune!
În sfârșit, puteți SĂRBĂTORI! Ați terminat! Ieșiți cu toată echipa la o cină sau
comandați o pizza. Faceți o poză de grup.
Fiți convinși că acest timp a fost... cheltuit cu folos!

Sfaturi din experiența noastră
Împărtășiți cu noi gândurile dumneavoastră! Trimiteți-ne istorisiri, mărturii, informații
despre cum a lucrat Dumnezeu prin „Arta Căsniciei”. Folosiți adresa
contact@familylife.ro. Echipa noastră se bucură să afle cum lucrează Dumnezeu prin
acest material, pentru a transforma viețile oamenilor.
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