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DEV 23PN Binecuvântându-i pe alții 

 

Sesiunea 23: Binecuvântându-i pe cei din jurul nostru 

În această sesiune, participanții vor descoperi modalitățile practice prin care zidirea unei 
mișcări de biserici și părtășii de ucenici poate duce la o schimbare pozitivă în societate prin 
intermediul binecuvântărilor aduse comunității.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce fel pui în practică această rămânere în El prin 
intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga caracterisiticile lipsă în fiecare grup? 
5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună? 
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Studiu biblic de explorare – Binecuvântându-i pe alții  

Definiția aproapelui: Luca 10:29-37  

Impactul Împărăției: Luca 4:18-19  

Făcând fapte bune: Tit 2:11-24; Evrei 13:15-16; 1 Timotei 6:17-19; Filipeni 2:3-4  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

Rezumat:  

 

Pregătirea pentru misiune 

Brainstorming pentru înființarea unui proiect pentru comunitate  

Exemple de proiecte:  

 Proiecte urbane: tineri absolvenți școală, droguri, sarcina la adolescente, pregătire pentru 
locul de muncă, intreprinderi mici sau training vocațional, îngrijirea persoanelor în vârstă, 
grădiniță, tutori, cum să fii părinte, căsnicie și probleme familiale, consilierea în situații de 
criză, aptitudini lingvistice sau acomodare culturală pentru imigranți, etc. 

 Proiecte rurale: lipsa locurilor de muncă și instruire pentru dobândirea de competențe, 
salubritate adecvată, apă, lipsa educației, nevoia de cooperative, alfabetizare săracă, 
programe pentru tineri, ajutorare și dezvoltare, etc. 

Pasul 1 – Descoperă nevoile întrebându-i pe oamenii care locuiesc acolo  

Pasul 2 – Alege un lucru pe care să te concentrezi și la care să lucrezi  

Pasul 3 – Planifică împreună cu membrii bisericii și pune planul în aplicare  

Discuție de grup  

 Care ar fi persoanele cele mai potrivite cu care să vorbești pentru a înțelege nevoile și 
provocările comunității tale? 

 

 

 Ce întrebări ai vrea să le pui lor pentru a afla în ce fel pot bisericile și părtășiile din care faci 
parte să binecuvânteze comunitatea? 
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 Pe baza cunoștințelor tale din prezent despre comunitate, care crezi că sunt nevoile și 
preocupările ei? 

 

 

 La care dintre aceste nevoi putem răspunde cu resursele pe care le avem în acest moment? 

 

 

 Cum vei implica biserica ta pentru planificarea unui proiect comunitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu voi ____________ până ________  

 


