
Formatul 3/3 de grupuri pentru întâlnirile bisericii de casă

PRIVEȘTE ÎNAPOI (�⁄� din timpul tău)
Începe prin a vă concentra și a-L mări pe Isus prin cântare, mulțumire sau citirea unei
scripturi.

Îngrijește-te: Împărtășiți o masă, băuturi răcoritoare, o istorisire din cursul săptămânii sau un
răspuns la o rugăciune. Cum e relația cu Dumnezeu a fiecăruia? Dacă cineva se zbate, roagă-te
pentru el/ea, și rămâi după întâlnire să te îngrijești de acea persoană. Nu petreceți prea mult timp
asupra „problemei” pe care cineva o experimentează, rezervați timp să vă ocupați de acest lucru
după întâlnire.

Verificare (nu trece niciodată peste acest pas)

1. Cum ai ascultat de ceea ce ai învățat de la Isus?
2. Pe cine ai echipat în ceea ce ai învățat?
3. Cu cine ai împărtășit povestea ta sau povestirea lui Dumnezeu?

Viziunea (nu trece niciodată peste acest pas) Împărtășiți o povestire din Biblie, o povestire
personală, un slogan inspirațional sau un cântec care să ofere încurajare să-L împărtășiți pe Isus cu
alții, să începeți grupuri noi, și să-i ajute și pe alții să facă la fel. Poți folosi unul dintre următoarele
pasaje biblice ca să începi: Matei 28:18-20, Luca 10:1-11, Fapte 1:8, Luca 19:1-10, Matei 13:1-23.

PRIVEȘTE ÎN SUS (�⁄� DIN TIMPUL TĂU) vorbește cu Dumnezeu simplu și scurt.
Citește, spune o întâmplare sau mimează. Lasă-i și pe ei să spună povestirea.

 ● Ce ne spune întâmplarea/pasajul?

 ● Ce semnifică pasajul/întâmplarea?

 ● Ce ți-a plăcut la această întâmplare/pasaj?

 ● Ce nu ți-a plăcut la acest pasaj/întâmplare?

 ● Ce ne învață acest pasaj/întâmplare despre oameni?

 ● Ce ne învață acest pasaj/întâmplare despre Dumnezeu?

PRIVEȘTE ÎNAINTE (�⁄� din timpul tău)
Ascultă. Echipează. Împărtășește. (Nu trece niciodată peste acest pas) Pune-i pe fiecare din
grup să se roage ca Duhul Sfânt să le arate cum să răspundă la aceste întrebări, apoi să scrie
angajamente. Scrie angajamentele.

4. Cum vei asculta de acest pasaj?
5. Pe cine vei echipa cu acest pasaj?
6. Cu cine vei împărtăși povestirea ta sau povestirea lui Dumnezeu?



Exersați (Nu trece niciodată peste acest pas) În grupuri de doi sau trei, exersați ceea ce v-ați
angajat să faceți la întrebările 4,5 și 6. Spre exemplu, faceți joc de rol cu privire la o discuție dificilă
sau confruntarea cu o ispită; exersați să predați pasajul de astăzi, sau exersați să împărtășiți
Evanghelia.

Vorbiți cu Dumnezeu în grupuri de doi sau trei, puneți mâinile peste fiecare membru și rugați-vă
individual pentru fiecare. Cere-i Domnului să pregătească inimile oamenilor care vor auzi despre
ISus în această săptămână. Cere-I să-ți dea putere să fii ascultător față de angajamentele făcute.

Principii de ghidare în formatul 3/3 al grupului

MICI
Păstrează grupurile mici. Începe grupuri în jurul relațiilor, a oamenilor care deja se cunosc.
Întâlniți-vă acolo unde deja acești oameni se adună. (ex. Acasă, cafenea, sub un copac). Cu grupurile
mari, împarte-le în grupuri de 3,4 sau 5 oameni.

FIECARE ÎNVAȚĂ SĂ CREASCĂ INDIVIDUAL
În grup, fiecare învață să crească făcând următoarele lucruri în mod individual: 1. Să spună altora
despre Isus; 2. Învață din Biblie, 3. Vorbește cu Dumnezeu, 4. Ajută și încurajează alți credincioși și 5.
Întâmpină persecuția și vremurile grele cu curaj.

IA-I ÎN CONSIDERARE PE FIECARE CA O PERSOANĂ CE POTENȚIAL POATE OFERI ECHIPARE
Privește-i pe fiecare ca un posibil viitor om ce oferă echipare, atât înainte cât și după ce se încred în
Isus. De obicei, liderii nu sunt plătiți și nu au o educație formală.

ASCULTĂ ȘI ECHIPEAZĂ
Grupurile sunt bazate pe ascultare, nu doar pe cunoaștere. Urmează-L pe Isus învățând și ascultând
de Biblie prin călăuzirea Duhului Sfânt. Luați-vă angajamente practice și specifice la fiecare întâlnire
și revizuiți-le la următoarea întâlnire. Deveniți pescari de oameni prin faptul că-i echipați pe alții să
învețe și să asculte. Acest lucru creează un mediu în care a-L iubi pe Isus înseamnă a asculta de Isus.

GRUPURI NOI PRIN MENTORARE ȘI MULTIPLICARE
Concentrează-te pe a începe grupuri noi în loc de a crește tot mai mult prin adăugare, grupurile
existente. Întâlnește-te cu lideri noi pe măsură ce încep grupuri noi. Echipează-i să facă la fel cu alții.
Ține-i pe toți conectați printr-o echipare și dare de socoteală continuă.

DISCUTĂ ȘI DESCOPERĂ
Concentrează-te pe Biblie. Ai încredere în Duhul Sfânt să ajute fiecare persoană să descopere
semnificația Scripturii. Condu prin a pune întrebări în loc de a predica/învăța. Încearcă să te asiguri
că toți participă.


