
 

MC2 05NP Strategia B.L.E.S.S.      

Pregătirea pentru misiune 

 
 Exersare și feedback 

 Scrie-ți povestea folosindu-te de ghidul de pe 
spatele acestei pagini. 

 Exersare și feedback 
 

În misiune 

 
 B.L.E.S.S. (Binecuvântează) 3 persoane de pe 

lista ta. 

 Spune povestea ta celor 3 persoane de pe lista 
ta. 

 Scrie declarații „Eu voi... până...” și vorbește 
despre ele în grupul mic din care faci parte. 

 Stabilește o întâlnire cu partenerul ales și 
întâlnește-te cu el. 
 

Rugăciune pentru misiune 

 Încredințează în mâna lui Dumnezeu fiecare 
scop propus. Roagă-L pe Dumnezeu să ne 
ajute să fim credincioși și să ne folosească ca 
sa începem o lucrare de multiplicare a 
ucenicilor. 

Pentru studiu suplimentar 

 
 Citește Concept transferabil #8: Cum să iubești 

prin credință 

 Citește Sfaturi pentru cum să scrii și să 
împărtășești povestea ta. 

 

 
 

 
 
  

Rugăciune și grijă față de celălalt 

 Pentru ce anume ești recunoscător 
săptămâna aceasta? 

 Cerere de rugăciune 

 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Cum a fost umblarea ta cu Domnul Isus 
săptămâna aceasta? 

 Ce s-a întâmplat în urma faptului că ai 
încredintat în mâinile lui Dumnezeu 
scopurile tale și pașii practici de acțiune 
(declarațiile „Eu voi... până...”)? 

 

Viziune 

 
 

Activitatea #1  

 
Citește Matei 9:35-38. 

 Ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce? 

 Ce învățăm despre inima lui Isus? 

 

Activitatea #2 

 Construiește o comunicare bazată pe 
încredere cu membrii oikos-ului (în lb. greacă 
- mediu) tău. Noi numim asta B.L.E.S.S. 
(binecuvântare). Te rog să discuți cu grupul 
tău în ce fel poți aplica fiecare punct în oikos-
ul tău (ia notițe): 

 

 B)egin (lb. engl. - începe) - începe cu 

rugăciune. Enumeră-i pe cei din oikos-ul tău și 
roagă-te pentru ei. 
 

 (L)isten (lb. engl. - ascultă). Ascultă-i bine. 
Concentrează-te pe a-i înțelege. Dă-le ocazia să 
vorbească și obține informații care să te ajute să 
împărtășești mai târziu, 
 

 (E)at. (lb. engl. - mănâncă). Isus este un 
exemplu pentru că El mânca împreună cu feluriți 
oameni. Mergeți la masă împreună, fă o invitație 
la o cafea, gătește și împarte cu cineva 
mâncarea ta. Masa luată împreună creează 
sentimentul că împreună împărțim ceva și 
înțelegem, 
 

 (S)erve. (lb. engl.- slujește). Acum poți sluji mai 
mulți oameni în moduri diferite, pentru că îi 
cunoști mai bine, 
 

 (S)hare (lb. engl. - împărtășește) - 
împărtășește povestea ta și împărtășește 
Evanghelia. 
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Scrierea poveștii tale 

 

Tranziție    

1 propoziție:  

 

 

 

 

 

1. Cum a fost viața ta înainte de Cristos? 

Un cuvânt:  

 
2 -3 propoziții:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cum L-ai primit pe Cristos? 

Un cuvânt:  

 
2 -3 propoziții:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cum este viața ta acum, când L-ai primit pe Cristos? 

Un cuvânt:  

 
2 -3 propoziții:  

 

 

 


