URMÂND PE

Isus

FORMAND UCENICI
şi FĂURIND O MIŞCARE
Ucenicii sunt îndrumaţi, învăţaţi

şi antrenaţi de Isus care le multiplică
numărul folosind metodele Sale, care
Îşi pregăteşte o mişcare, pregătindu-Şi
un popor pentru venirea Sa. Aşa că un
ucenic este o persoană care în toate
aspectele vieţii se aseamănă din ce în
ce mai mult cu Isus.

MIȘCĂRI au loc atunci când ucenicii
lui Isus se amestecă, simpatizează, slujesc
nevoilor, invită şi fac ucenici care cresc in
număr în contextul relaţional şi social in
care se află.
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EXPLORÎND
CUVANTUL
Un plan simplu şi eficient de citire a Bibliei –
oricare cunoaştere sau experienţă a lui Isus
o ai.
• Prietenii se întâlnesc sa citească relatări
despre Isus. (Este bine sa începi cu
Evanghelia după Marcu)
• Cineva din grup se poate ruga
următoarea rugăciune: “Doamne Isuse,
te rugăm să ne conduci. Mulţumesc.”
• Începe prin a citi o singură povestire
• Citeşte-o do două ori, apoi spune-o in
propriile tale cuvinte.
Discută pasajul folosind următoarele întrebări:
1. Ce este nou in ce am citit?
2. Ce te surprinde?
3. Ce nu înţelegi?
4. Ce vei lua aminte si aplica?
5. Cei vei împărtaşi cu alţii săptămana
asta?
• Planifică următoarea întalnire.
• Rugaţi-vă unii pentru alţii, urmărind
exemplul următor:
“Doamne Isuse, Mulţumim pentru Cuvântul
Tău. Ajută-ne să te urmăm. Amin”

IDEI – SUGESTII
• Dacă nu înţelegi ceva, nu argumenta –
va fi mai mult de citit.
• Invită mai mulţi să se alăture grupului.
• Dă fiecăruia un semn de carte.
• Încurajază şi pe alţii să formeze grupe
mici.

CAND VĂ ÎNTALNIŢI SĂ CITIŢI
DIN NOU
Ai putea întreba:
1. Cu cine v-aţi întâlnit săptămâna asta?
2. Care sunt două lucruri pe care le-ai
învăţat?
Recapitulare:
1. Cum te-ai descurcat cu partea practică
a studiului trecut?
2. Ce ocazii de mărturisire ai avut?
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