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Подготовка за мисията 
 
• Практика и обратна връзка. 

• Напишете историята си, като използвате 
упътването на обратната страна на тази 
страница. 

• Практика и обратна връзка. 
 

Изпълнение на мисията 
 
• БЛАГОСЛОВЕТЕ трима човека от вашия 

списък. 

• Разкажете своята история на двама 
човека от списъка ви. 

• Напишете обещанията "Аз 
ще______до___” и ги споделете с хората 
от групата ви. 

• Определете време и се срещнете с 
вашия отчетен партньор. 
 

Молитва за мисията 
 
• В молитва посветете целите на всички от 

групата на Господа. Молете Господа да 
ни помогне да бъдем верни и да ни 
използва за началото на движение за 
изграждане на ученици. 
 

За по-нататъшно изучаване 
 
• Прочетете Предаваема идея №8: Как да 

обичаме чрез вяра 

• Прочетете Полезни съвети за писане и 
споделяне на вашата лична история 

 

 
 
  
  

Молитва и грижа 

• За какво сте благодарни тази седмица? 

• Молитвени нужди 

 

Празнувайте верността 

• Как беше вашето ходене с Исус тази 
седмица? 

• Какво стана, като се доверихте на Бога 
за постигане на целите ви и за 
изпълнение на обещанията "Аз 
ще_____до____? 

 

Виждане 
 

Дейност №1 
• Прочетете Матей 9:35-38. 

o Какво ви хареса най-много? Защо? 
o Какво научихте за отношението на 

Исус? 

Дейност №2 
• Изградете доверие с хората от вашето 

обкръжение. Ние наричаме това 
БЛАГОСЛОВ. Моля, обсъдете с хората в 
групата как всяка точка може да работи 
във вашето обкръжение (водете си 
бележки): 
o (В)Започнете с молитва, избройте и 

се молете за хората във вашето 
обкръжение 

o (L)Изслушвайте ги добре. 
Концентрирайте се върху това да ги 
разберете, като има давате 
възможност да говорят и да получите 
информация, която по-късно ще ви 
помогне да споделите с тях. 

o (E) Яжте. Исус е пример за това как 
яде с различни хора. Излезте заедно 
на обяд. Поканете ги на кафе и 
споделете нещо за ядене. Яденето 
заедно създава атмосфера на 
споделяне и разбиране. 

o (S)Служете. Сега можете да служите 
на различни хора по различни 
начини, защото вече ги познавате по-
добре. 

o (S) Споделете своята история и 
споделете благовестието. 
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Писане на вашата история 
 

Преход 

1 изречение: 

 

 

 

 

1. Какъв беше вашият живот преди да срещнете 
Христос? 

Една дума: 

 
2-3 изречения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как приехте Христос? 

Една дума: 

 
2-3 изречения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какъв е вашият живот сега, след като сте приели 
Христос? 

Една дума: 

 
2-3 изречения: 

 


