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C E  S U N T  Ș I  D E  C E  A V E M  
N E V O I E  D E   

G R U P E L E  D E  C R EȘT E R E ?

Viziunea Bisericii Aletheia: o comunitate de 
creștini echipați și implicați în procesul 

uceniciei. 

O comunitate de ucenici înseamnă relații de 
iubire, respect și compasiune fondate pe 
învățăturile Sfintelor Scripturi. Misiunea 

fiecăruia dintre noi este să veghem unii asupra 
altora, îndemnându-ne întru asemănarea cu 

Chipul Fiului Său. 
Sf. apostol Pavel scriind comunității din Efes 
subliniază cu forță dependența de Cristos și 
interdependența creștinilor: „În El, întreaga 

clădire, bine închegată, crește până devine un 
templu sfânt în Domnul. Și, prin El, și voi 
sunteți zidiți împreună pentru a deveni o 

locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul 
Său. (Efes. 2:21-22)

O comunitate creștină sănătoasă va căuta cu 
orice preț să răspundă chemării divine. 

Aletheia: împreună lucrare în dragoste, 
adevăr și consacrare pentru slava lui 

Dumnezeu.

CENTRUL CREȘTIN ALETHEIA 
TIMIȘOARA
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Lista grupelor de creștere 2018 

1. Ucenicie în școala lui Isus - 
Coloseni 2:7

Coordonator: Lucian Chiș
2. Dumnezeu personal - 

Creator, revelație și dialog
Coordonator: Marius Radu

3. Cer și Pământ - 
Planul veșnic al lui Dumnezeu

Coordonator: Mitică Iliesi
4. Pace financiară

Cumpătat ca un ispravnic responsabil
Coordonator: Teodora Marincu

5. Cum să conduci un grup mic
Facilitator nu șef!

Coordonator: Lidia Șchiopu
6. Familia creștină 

Trăind în armonie cu cerul
Coordonator: Partenie Cionca

7. Rezolvarea conflictelor
Caută pacea cu orice preț

Coordonator: Dan Prichici

Pace financiară: Cursul este un set de principii care se aplică în orice situație și cultură deoarece sunt extrase din Sfintele 
Scripturi. Ceea ce vei învăța nu este doar despre a economisi sau despre a scăpa de datorii – cu toate că vei ajunge la aceste 
lucruri prin acest material. Scopul este a trăi și a dărui așa cum Dumnezeu dorește să o faci, despre stabilitatea căsniciei și o 
moștenire sănătoasă lăsată copiilor.

Dumnezeu personal: Dumnezeu este și nu tace: nu e doar o afirmație de credință ci Adevăr suprem. A-l cunoaște pe 
Dumnezeu este dezideratul oricărui creștin. Ca să-L cunoști trebuie să-L vezi și să-L cauți. În acest curs încercăm împreună să 
vedem caracterul, atributele și promisiunile despre viața veșnică în prezența Lui. 

Cer și pământ: Jertfa mântuitoare a Domnului Isus Cristos redeschide omului căzut sub păcat drumul restaurării chipului lui 
Dumnezeu pentru cei ce cred. De la Genesa la Apocalipsa firul roșu al planului veșnic al lui Dumnezeu ne îndeamnă să 
cercetăm Scripturile pentru a ne împlini destinul. 

Cum să conduci un grup mic: Cursul vă propune creșterea și dezvoltarea în arta conducerii unui grup mic. Calitatea de 
conducător ține de umilința ascultării. Suntem egali în Cristos dar avem responsabilități diferite. Asumarea responsabilității 
reprezintă înțelegerea scopului și este un test de maturitate. Atât liderul cât și ucenicul trebui să înțeleagă necesitatea creșterii 
și dezvoltării continue. Doar astfel suntem Trupul lui Cristos în acțiune!

Ucenicie în școala lui Isus: Întreaga umblare creștină se bazează pe adevărurile cuprinse în 
acest curs, care reprezintă coloana vertebrală a vieții creștine. Ucenicii, în vremea lor, au fost învățați de 

Domnul Isus Cristos trăirea în Duh și Adevăr. Ei au continuat, învățătura ca un mandat al 
multiplicării. Doar astfel a ajuns creștinismul până la noi. La rândul nostru, ca ucenici, trebui să 

ducem mai departe drumul lor spre Împărăția la care suntem toți chemați. 

Familia creștină:  Misterul iubirii divine: Cristos iubește Biserica și se jertfește pe Sine pentru ea este oglindit în taina 
căsniciei. Cursul vă va ajuta să descoperiți cum să ajungeți la această relație și să vă bucurați pe deplin de ea. O biserică 
sănătoasă se întemeiază pe familii sănătoase care înțeleg sensul și greutatea iubirii fiindcă Dumnezeu este dragoste. 

Rezolvarea conflictelor:  Prin conflict vedem frumusețea împăcării și statutul de fericire promis de Domnul Isus. Fiii 
lui Dumnezeu caută pacea, o realizează și-i învață și pe alții cum să ajungă la ea. 


