Grupul mic
Zile de naștere – Octombrie

De ce avem nevoie de grupurile mici?

Biserica Baptistă
„Sfânta Treime” Galaţi

Scopuri prezentate clar în Scriptură:
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Dorim să fim o biserică vie şi matură spiritual,
devotată uceniciei biblice şi plantării de noi biserici,
începând din Galaţi, spre gloria lui Dumnezeu.

1.
2.
3.
4.

Sfinţirea progresivă, maturizarea
Purtarea de grijă reciprocă
Părtăşia creștină (unii cu alții, și toți cu Domnul)
Lucrarea Duhului Sfânt (în și prin cei
credincioși)

“Sfinţirea este o lucrare progresivă a lui Dumnezeu
în parteneriat cu omul, care ne eliberează din ce în
ce mai mult de păcat şi ne transformă din ce în ce
mai mult după chipul lui Hristos, în viaţa de zi cu zi”
(Wayne Grudem)
Unele grupuri pun mai mare accent pe socializare
decât pe sfinţire. În altele, membrii excelează în a se
deschide şi a se arăta vulnerabili, în a asculta şi a
arăta foarte multă înţelegere faţă de problemele
personale ale celor din grup; totuşi, cei din grup nu
sunt confruntaţi pe faţă cu păcatul atunci când este
cazul şi nici nu sunt provocaţi să se schimbe.
Un grup care nu este clădit pe un scop biblic poate
face mai mult rău decât bine.
Grupurile care se întâlnesc fără a avea ca obiectiv
biblic central dezvoltarea unui caracter creştin
autentic, au mai degrabă tendinţa de a “cocoloşi”
păcatul şi egoismul deja prezente în viaţa noastră.

Noi predicăm pe Isus Hristos Cel răstignit, înviat, înălţat
în glorie şi care va reveni să judece vii şi morţii!
Slujbe publice: Duminică, orele 10 şi 18
Copiii: Duminică, ora 11 Tinerii: Sâmbătă, ora 17

Cu toate că sfinţirea este responsabilitatea majoră şi
personală a fiecărui credincios, aceasta nu poate fi
realizată dacă credinciosul este izolat de biserica
locală. Cuvântul și Relaţiile lucrează în acest sens.
Natan l-a confruntat pe David și l-a ajutat astfel să
se pocăiască. Cine este Natan pentru tine? Solomon
nu a avut un Natan...

Beneficiile grupului mic

Motive de rugăciune:

Membrii unui grup mic - cei care frecventează
constant şi sunt implicaţi în întâlniri:
 Învaţă să se încreadă mai mult în Dumnezeu
 Învaţă să aplice Cuv. în viaţa de fiecare zi
 Îşi modelează şi îmbunătăţesc părtăşia în
viaţa de familie
 Împărtăşesc şi învaţă din mărturiile
personale
 Se cunosc şi se roagă unii pentru alţii
 Se încurajează şi se slujesc reciproc
 Învaţă să dea socoteală de modul cum
trăiesc
 Descoperă împreună nevoi şi căi de slujire
 Capătă mai multă îndrăzneală în mărturisire
 Un deziderat/un obiectiv: grupul mic oferă
un cadru prietenos pentru evanghelizare

1. Pentru responsabilii de grupe mici: evlavie autentică,
integritate în caracter, protecţie divină şi putere
duhovnicească pentru slujire
2. Ca Domnul secerişului să scoată noi slujitori la
secerişul Său şi astfel numărul grupelor mici să
crească
3. Toţi moderatorii (responsabilii de grup mic) să
beneficieze de echipare potrivită şi de încurajare
continuă pentru a face din întâlnirile de grup
evenimente aşteptate cu bucurie (de ei şi de membrii
grupului)
4. Toţi membrii valizi ai bisericii să fie parte a unui
grup de părtăşie
5. Toate grupurile să fie implicate în lucrarea pastoralmisionară a bisericii

Evenimente ale bisericii:
 4-6 Oct (Miercuri-Vineri), de la ora 18 – Seri de
rugăciune cu biserica

 8 Oct (Duminică), de la ora 10 – Sărbătoarea
mulțumirii

 15 Oct (Duminică), de la ora 11,50 – Adunarea
Generală a bisericii

 28-29 Oct: Evenimente legate de aniversarea a 500 de
ani de la Reforma lui Luther.
1. Sâmbătă 28 Oct, de la ora 10, la Universitatea din
Galați – Prelegeri pe tema “Filosofie și Reformă:
implicațiile spirituale, ideologice și culturale ale

Din perspectiva apropierii de Scriptură,
scopul grupului este:



Înţelegerea adevărului
Aplicarea adevărului la viaţa de zi cu zi a
participanţilor

Obiectivele grupului, în acest caz, ar trebui:








Să fie un stimulent pentru studiul personal
Să te ajute să treci dincolo de limitele
descoperirilor proprii
Să întărească încrederea individuală despre
Scriptură
Să creeze o atmosferă de dragoste şi de
acceptare pentru discutarea deschisă a
problemelor şi nevoilor personale
Să canalizeze preocupările individuale spre
împlinirea adevărurilor descoperite
Să întreţină o părtăşie strânsă şi activă în
care se roagă unii pentru alţii şi îşi poartă
poverile împreună

Săptămâna de rugăciune a bisericii
Seri de rugăciune cu toată biserica
Miercuri – Vineri, 4-6 Octombrie, de la ora 18:00
Motto: Un an de har pentru rodire
Textul: Luca 13:6-9
(6) El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit
în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit.
(7) Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi
caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să
mai cuprindă şi pământul degeaba?”
(8) „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta;
am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.
(9) Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

Miercuri, 4 Oct: O privire spre viața personală
Joi, 5 Oct:

O privire spre lucrările bisericii

Vineri, 6 Oct:

O privire spre resursele prin care putem
rodi

unei mișcări religioase (1517 – 2017)”. Participă
profesori creștini din țară.
2. Duminică 29 Oct, de la ora 10 – Eveniment
comun cu toate bisericile evanghelice din Galați (la
Sala Sporturilor)

 11-12 Noiembrie (Sâmbătă și Duminică) –
Evanghelizări cu fr Paul Negruț

 19, 26 Noiembrie și 3 Decembrie (Duminică), de la
ora 10 – O serie de evenimente speciale pentru familii
(din biserică și din afara ei)

 17 și 24 Decembrie (Duminică), de la ora 10 și 17 –
Evenimente speciale legate de Nașterea Domnului

 25 Decembrie (Luni), de la ora 10 – Sărbătoarea
Nașterii Domnului

 31 Decembrie (Duminică), de la ora 10 – Slujbă
specială de sfârșit de an

