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Comunicarea in grupele de casa.
Grupele de casa sunt locuri foarte speciale, unde oamenii pot veni si gasi un mediu
relaxant, prietenos, de familie. Este un loc in care prieteniile sunt formate. Este un loc
in care oamenii pot creste in calatoria lor crestina si pot primi suport si incurajare.
Comunicarea intr-un grup de casa va depinde de forma si structura acestuia. Daca
este un grup in care nmai o persoana vorbeste si altii asculta , atunci comunicarea va fi
limitata. Daca este un grup de casa unde comunicarea este incurajata, atunci oamenii
pot comunica si invata.

Ai o viziune pentru grupul tau de casa?
• Cum vezi ca arata grupul tau de casa?

In ce directie duci grupul tau de casa?
• Ai un plan in minte sa vezi oamenii crescand in credinta?

Ca si lider , cand il astepti pe Domnul sa te calauzeasca referitor grupul tau de casa,
pune-ti cateva intrebari si roaga-l pe Domnul sa te conduca.
1] Unde conduc grupul de casa, in ceea ce priveste cresterea spirituala?
2] Ce vreau sa invete membrii grupului de casa? ( dieta spirituala)
3] Unde vrei sa ajunga grupul tau de casa? (Multiplicare)
4] Care este planul pe care pot sa il implementez in grup pentru cresterea atat
spirituala cat si numerica? ( conducere interna)
De ce avem grupe de casa?.
1) Este un loc in care oamenii pot creste si maturiza in credinta?
2) Este un loc in care legaturile apropiate de dragoste pot fi dezvoltate printre
credinciosii din grup?
3) Este un loc pentru antrenarea, echiparea si pregatirea credinciosilor ca sa
fie implicati in slujire , conform Efeseni 3:12.?
4) Ucenici. Grupele de casa sunt locuri bune pentru a face ucenici.
5) Este un mediu sigur in care oamenii noi pot veni
6) Daca am fi avut 50 de oameni nascuti din nou in timpul serviciului de
saptamana asta am fi putut noi sa ii invatam? 10 grupe de case ar fi putut..
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7) Este un loc in care ii putem ajuta pe altii sa creasca in darurile pe care
Dumnezeu li le-a dat ( invatatura, vindecare, discernamant ,profetie,
muzica)
8) Elibereaza capacitatea de conducere in biserica.

Exemplu unui plan ptr o intalnire la un grup de casa.

1) Incepe cu ospitalitate, oferind mancare, cafea, ceai, etc.
2) Incepe cu o rugaciune si cateva cantece daca e posibil.
3) “ Spargator de gheata” . Pregateste cateva intrebari pe care sa le pui pentru a
dezvolta discutia.( daca ai fi o persoana faimoasa, cine ai fi?) ( care este cel mai
important lucru/posesie a ta si de ce?
Nota- este important sa spargi gheata cu oamenii, pentru ca constructia unui bun pod
sa inceapa cu fiecare. Va lua cateva saptamani, dar pana la urma grupul va deveni
real pentru fiecare. Fara o deschidere reala, slujirea adevarata printre membri nu se va
intampla la un nivel adanc.
(Nota: pastrarea increderii celor din grup este critica , altfel, daca cineva este
daramat , persoana in cauza s-ar putea sa nu se mai simta comfortabil in intalnire).
4) Invata grupul folosind subiectul din planul tau de slujire. Da oamenilor
posibilitatea sa puna intrebari.
5) Roaga-te pentru orice cerere de rugaciune si incheie intalnirea cu rugaciune.

Care este viziunea pentru grupul tau de casa?
Impartasirea viziunii grupului tau de casa in mod regulat este importanta deoarece
intareste motivul pentru care oamenii vin la intalnire in fiecare saptamana.

Evrei 10:25 (Noua traducere)
“Sa nu renuntam sa ne adunam laolalta, asa cum obisnuiesc unii,ci sa ne incurajam
unii pe altii, cu atat mai mult cu cat vedeti ca Ziua se apropie”
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