
Pledoarie pentru grupuri 
de doi sau trei
Iată câteva motive Biblice pentru care o unitate 
mică alcătuită din doi sau trei este un cadru 
propice pentru transformarea vieților noastre și 
multiplicarea ucenicilor lui Iisus:

1. Comunitate (Ecl. 4:9-12):
Schimbarea vieții nu are loc într-un vid; ea se 
întâmplă în relații cu alte persoane. De la început 
Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur. 
Avem nevoie unul de altul pentru întărire și sprijin (Prov. 
27:17).

2. Dare de socoteală (Gal. 6:1-5; 1 Tes. 5:11; 
Iac. 5:16):
Noul Testament ne invită în mod repetat ca, pe lângă 
mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu, să ne 
mărturisim păcatele și unii altora. 

3. Confidențialitate (Mat. 18:15-17): 
Facilitează transparență și deschidere pentru 
participanți.

4. Multiplicare (2 Tim. 2:2):
Este mai ușor să multiplici un grup mic decât o entitate 
mai mare și complexă. Doi sau trei ucenici care Îl 
urmează pe Iisus împreună reprezintă unitatea de bază a 
bisericii locale. 

Într-un Grup Mic urmărim 
îndeplinirea următoarelor 
trei obiective:

1. Ne mărturisim păcatele într-un context 
dedare de socoteală reciprocă.
Creștinii au nevoie unul de altul (Evrei 10:24-25). În 
faza incipientă a grupului recomandăm parcurgerea 

în ordine a întrebărilor. După un timp, întrebările vor 
fi integrate în mod natural în conversație. Încrederea 
este o componentă importantă  pentru ca 
participanții să poată fi onești. Mărturisirea păcatului 
pregătește inimile oamenilor pentru a primi 
Cuvântul lui Dumnezeu citit săptămânal.
2. Citim Scriptura în context, în mod repetat, 
atât separat cât și împreună.
Avantajul acestei abordări constă în expunerea vieţilor 
oamenilor la puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Iisus a 
spus clar că sămânța noii vieți este Cuvântul lui 
Dumnezeu (Luca 8:11,15).  Viețile noastre sunt 
transformate atunci când Cuvântul este plantat în inimă 
și aduce roade.
Fiecare grup decide ce va citi din Biblie în săptămâna 
respectivă. Scopul este creşterea apetitului pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu, așa că e preferabil să alegeți o 
porțiune mai mare din Scriptură (de dorit cărţi întregi). 
Recomandarea este să se ajungă la lecturarea cca. 
15-20 de capitole din Biblie pe săptămână.
Când grupul se adună în săptămâna următoare, 
întrebați-vă dacă ați citit tot ce ați stabilit împreună că 
veți citi. De asemenea, împărtăşiţi ceea ce v-a învăţat 
Dumnezeu prin ceea ce aţi citit. 

3. Ne rugăm unii pentru alții, dar și pentru 
persoane specifice care încă nu Îl urmează pe 
Iisus.
Fiecare membru al GM ar trebui să identifice două sau 
trei persoane pe care Domnul li le-a pus pe inimă și care 
au nevoie de Iisus. Numele acestor persoane sunt 
cunoscute tuturor membrilor grupului. Fiecare membru 
se roagă săptămânal pentru oamenii din listă. 
Recomandăm să luați un nume din listă și să vă rugați 
pe parcursul unei zile. Inclus în acea secțiune este un 
ghid specific pentru rugăciune. Cei ce încep să-L caute 
pe Cristos devin candidați pentru următorul GM și 
multiplicarea grupului poate avea loc în mod natura.

Cum arată un GM?
• GM se întâlnesc săptămânal sau bilunar;
• GM sunt formate din două sau trei persoane, separat 
bărbați și femei (adăugarea unei a patra persoane oferă 
grupului oportunitatea de a se multiplica); 
• Pentru beneficiul maxim este recomandat ca grupul să 
fie format din persoane care apartin aceleiași Comunități 
Misionale.

Trei practici ale unui GM:
1. Ne mărturisim păcatele într-un context de dare de 
socoteală reciprocă;
2. Citim Scriptura în context, în mod repetat, atât 
separat cât și împreună.
3. Ne rugăm unii pentru alții, dar și pentru persoane 
specifice care încă nu Îl urmează pe Iisus;

Cine ar trebui sa facă parte 
dintr-un GM?
Sunt doar două cerințe pentru a fi parte dintr-un 
GM:
1. Recunoașterea faptului că avem nevoie de Iisus 
(Luca 5:29-32).
2. Dedicare și seriozitate față de 
proces în sine (2 Tim. 2:2).



GRUPURI MICI
DE UCENICIE

Un Grup Mic (de aici încolo GM) este un 
cadru relațional pentru oamenii care își 
recunosc nevoia ca Iisus să le schimbe 

viețile. În acest fel, orice urmaș al lui Iisus 
poate îndeplini misiunea de a face ucenici, 

care, la rândul lor, fac alți ucenici.

Ce este un Grup Mic?

Grupuri mici de ucenicie 
Conversație despre Caracter
Aceste întrebări ar trebui parcurse la întâlnirile 
săptămânale cu scopul de dare de socoteală (Prov. 
27:17). Ele sunt menite să stimuleze conversații despre 
caracter și mărturisirea păcatului într-un cadru sigur ce 
pune preț pe onestitate, vulnerabilitate, confidențialitate 
și har.

“Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru 
alții, ca să fiți vindecați.” - Iacov 5:16a

Dacă nu puteți trece prin toate întrebările în această 
săptămână, alegeți fiecare 2-3 întrebări la care vă este 
mai greu să răspundeți.
1. Ce te învață Dumnezeu în perioada aceasta? Legat 
de tine? Legat de comunitatea Lui de ucenici?
2. Cum trăiești ca membru al familiei locale a lui Iisus 
(Grup Mic, Comunitate Misională, etc.)?
3. Care au fost ritmurile de cultivare a relației cu 
Dumnezeu? Cât ai citit din pasajul de săptămâna 
aceasta?
4. Care sunt păcatele de care te pocăiești? Ai ceva de 
mărturisit cuiva?
5. Cum stai cu puritatea gândurilor, a privirilor și a 
dorințelor inimii?
6. Cum ți-ai folosit timpul în ultima săptămână? Pentru 
muncă/odihnă? Pentru tine/pentru alții?
7. Cum ai purtat de grijă relațiilor semnificative din viața 
ta?
8. În cine și cum investești pentru a îl(o) conduce către 
Iisus? Ce ai facut în ultimele două săptămâni în acest 
sens?
9. Cum îți gestionezi finanțele și resursele? Cum îți 
onorezi angajamentul financiar faţă Missio Dei?
10. _______________________________________ 
(Întrebare personalizată)
11. Ai fost sincer în totalitate cu mine (noi)?

Linii călăuzitoare pentru 
rugăciune
Fiecare persoană din grup va identifica două sau trei persoane 
pentru a căror salvare vreți să mijlociți. Scrieți numele celor 
identificați de toți membrii grupului pe hârtie pentru a vă putea 
ruga pentru fiecare persoană în fiecare săptămână. Vă 
recomandăm să țineți această bucată de hârtie în Biblie ca 
semn de carte pentru citirea zilnică. Astfel, de fiecare dată 
când deschideți Biblia să vă amintiți să vă rugați pentru aceste 
persoane.

1. Doamne, mă rog ca să atragi pe _______ la Tine (Ioan 
6:44)
2. Mă rog ca _______ să caute să Te cunoască pe Tine 
(Fapte 17:27)
3. Mă rog ca _______ să asculte și să creadă Cuvântul 
lui Dumnezeu drept ceea ce este (1 Tes. 2:13)
4. Îți cer Ție, Doamne, să îl impiedici pe Satan să-l 
orbească pe __________ față de adevăr (2 Cor. 4:4; 2 
Tim. 2:25-26).
5. Duhule Sfânt Îți cer să îl convingi pe _________ de 
păcat și de nevoia pentru Răscumpărarea lui Cristos 
(Ioan 16:7-14)
6. Iți cer ca Tu să trimiți pe cineva ca să împărtășească 
Evanghelia cu _________ (Mat. 9:37-38)
7. Îți cer ca Tu să îmi dai mie sau lui _______ 
oportunitatea de a împărtăși Evanghelia cu __________ 
(Mat. 9:37-38)
8. Doamne, mă rog ca _________ să se întoarcă de la 
păcat și să-L urmeze pe Iisus (Fapte 17:30-31; 1 Tes. 
1:9-10)
9. Doamne, mă rog ca _________ să-și pună încrederea 
în Cristos (Ioan 1:12; 5:24)
10. Doamne, mă rog ca _________ să-L mărturisească 
pe Iisus ca Domn, să crească în credință și să aducă 
roade pentru gloria Ta (Rom. 10:9, 10; Col. 2:6-7; Luca 
8:15)
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