Sistemul de Asimilare de Nelson Searcy
“ Biserica este o familie în așteaptarea oaspeților” - Andy Stanley
Procesul de Asimilare începe cu oaspeții care participă prima dată și caută să-i avanseze în
cadrul unui proces compus din trei etape. Acest sistem se concentreză la:




PĂSTRAREA oaspeților care participă prima dată (rata de păstrare)
ASISTAREA oaspeților care participă ptimsa dată la adunare pentru a face următorii pași
(oamenii spun “nu” la ceea ce este confuz)
TRANSFORMAREA vieții (“metamorphao”)

I.

Pasul #1: De la oaspete de prima dată la oaspete a doua oară (de
pe stradă pe scaun)

A. Înainte de adunare: Primul Contact (4 Domenii ale Primului Contact):
1. Salutat
2. Îndrumat
3. Tratat
4. Așezat

Ospete 1

Oaspete 2

Frecvent

Membru (sau grup mic)

B. În rimpul: Formularul de Comunicare
1. Fiecare COMPLETEAZĂ un formular, la fiecare adunare.
2. Fiecare PLAASEAZĂ formularul în sacul pentru colectă.
3. Fiecare ARE pași următori pentru fiecare săptămână.
C. Cadou la sfârșitul adunării: Cadou Gratuit (trebuie să-i avanseze din punct de vedere
spiritual)
D. Informație la sfârșitul adunării: Masa Oaspetelui
E. După duminică: Grija Ulterioară

1. Echipa pentru primul răspuns
2. Răspunsul prin email la 36 de ore
3. Răspunsul (scris de mână) prin poștă la 96 de ore
4. Răspunsul prin poștă la o lună
Notă: Luni (toate de mai sus)

II.

Pasul #2: De la oaspete a doua oară la participant frecvent

A. În timpul adunării: Formularul de Comunicare
B. După duminică: Grija ulterioară
1. Răspunsul prin email la 36 de ore
2. Răspunsul prin poștă la 96 de ore (în mare parte rămâne același, însă actualizări minore se fac
în fiecare săptămână!)
C. După duminică: Oportunități de înrolare
1. Grupurile de ucenici
2. Evenimentele distractive (invită timp de 2-3 săptămâni, mai mult de 200 persoane
și vor participa 20; informează-i că unii deja s-au înscris)
3. Echipe de serviciu

III.

Pasul #3: De la participant frecvent la membru

A. În timpul adunării
1. Oportunități de slujire
2. Învățătură despre Botez și Membrie
3. Înregistrări directe
B. După duminică: Grupurile de ucenici

Întrebări Bonus:



Un participant frecvent spune: Aceasta este biserca a cărei adunări le frecventez;
Un mumbru spune: Aceasta este biserica mea;

Înproprietărirea precede membria. În final, asimilarea urmărește să ofere oamenilor relații și
responsablități.
Relații: A fi cunoscut de cineva
Responsibilități: Ceva de făcut

