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Grupul Mic la Radiant - La ce să te aștepți
Ne bucurăm că ești interesat de a participa într-un grup mic în Biserica Radiant! Credem că

aceste întâlniri sunt un loc prielnic pentru creșterea ta spirituală, pentru legarea unor prietenii

sănătoase și pentru încurajarea noastră reciprocă.

Grupurile mici nu sunt singurul mod în care creștem spiritual, dar credem că, în contextul urban

actual timișorean, grupurile mici reprezintă un cadru eficient pentru a crește în umblarea noastră

zilnică cu Cristos.

Ce studiem și discutăm

Discuțiile din grupul mic vor fi axate în majoritatea ocaziilor ca aprofundare și aplicație la

predicile de duminica. Credem ca biserică în predicarea expozitivă, adică în studierea, explicarea

și aplicarea verset cu verset, pasaj cu pasaj și carte cu carte a întregii Scripturi.

De aceea este important să fii prezent duminica la închinare cu prietenii și frații și surorile tale în

credință. Dacă lipsești într-o duminică, te încurajăm să asculți înregistrarea predicii pentru a

putea avea contribuții bune la conversațiile grupului tău.

De asemenea, vor fi și ocazii în care vom aborda diferite tematici sau vor fi perioade în care vom

studia o anumită carte împreună (familie, finanțe, cultură, evanghelizare etc).

Formatul întâlnirilor

Toate grupurile mici vor atinge la fiecare întâlnire următoarele aspecte:

- Relaționare - luăm masa împreună, discutăm cum ne-a fost săptămâna

- Scriptură - discutăm pasajul studiat

- Rugăciune - ne purtăm poverile unii altora mijlocind unii pentru alții

- Veghere - ne încurajăm și evaluăm spiritual

Durata

Durata unei întâlniri este de aproximativ 2h
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Dimensiunea

Grupurile mici încercăm să le ținem așa cum le este numele - mici. :) Un grup mic încercăm să fie

compus din maxim 12-14 persoane.

Când un grup mic ajunge să fie mare, ne pregătim pentru multiplicare. Acest lucru înseamnă că

din acel grup se vor forma două alte grupuri mici.

Locația

Ne întâlnim prin rotație la acei membri grupului care își pot deschide locuința pentru a găzdui

grupul. Dacă membrii unui grup mic nu au spațiul necesar, întâlnirile se pot ține și într-una din

sălile bisericii.

Frecvența

Întâlniri săptămânale pe perioada anului bisericesc (septembrie - iunie).
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