STUDIUL
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20-26 octombrie

Secretul unității
Sabat după-amiază
Completează şi memorează: „Căci a binevoit să ne descopere ________ voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine
Însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea __________,
spre a-Și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele
din __________ și cele de pe ___________.” (Efeseni 1:9,10)
Efesul era un centru comercial important din Asia Mică. Membrii
bisericii din această cetate erau oameni de diferite naționalități și
din toate clasele sociale. Dată fiind diversitatea membrilor ei, probabil că biserica era predispusă la conflicte în aceeași măsură ca
lumea în care se găsea, doar că membrii ei erau ai lui Hristos și formau un singur trup în El. De aceea, unitatea urmașilor lui Hristos
este principala temă a epistolei pe care le-o scrie apostolul Pavel.
Pentru el noțiunea de unitate are două dimensiuni: unitatea în biserică, în care membrii ei, iudei și neamuri, formează un singur trup
în Hristos, și unitatea în univers, în care toate lucrurile din cer și de
pe pământ sunt readuse împreună în Hristos.
Sursa acestei unități este Hristos. Pavel folosește de multe ori
în epistola sa expresiile „în Hristos” și „cu Hristos” pentru a arăta
ce lucrare a îndeplinit Dumnezeu pentru noi și pentru univers prin
viața, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Scopul urmărit de
Dumnezeu prin planul de mântuire este unirea din nou a tuturor
27 octombrie – Ziua SOLA SCRIPTURA
Dar pentru construcţii Conferinţe (colectă)
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lucrurilor prin Hristos. Unirea aceasta se va realiza pe deplin doar la
sfârșitul timpului.
Duminică, 21 octombrie

Binecuvântați în Hristos

1. Cu ce spune Pavel că ne-a binecuvântat Dumnezeu în Hristos?
Efeseni 1:3-14_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Urmașii lui Isus au multe motive să-L laude pe Dumnezeu. În
Hristos, Dumnezeu a ales să ne adopte ca fii și fiice care să-L reprezinte în lumea aceasta. Una dintre imaginile folosite de Pavel pentru
a descrie noua noastră relație cu Dumnezeu este cea a adopției: noi
am fost înfiați prin Hristos și facem parte din familia lui Dumnezeu.
Imaginea familiei ne trimite cu gândul la legământul încheiat de
Dumnezeu cu israeliții. Pavel afirmă că și cei dintre neamuri care Îl
acceptă pe Isus ca Mesia sunt copii ai lui Dumnezeu, moștenitorii
făgăduințelor făcute lui Israel (Romani 8:17; Galateni 4:7). Deci rămânerea în Hristos este fundamentală pentru unitatea creștină.
Pasajul acesta ne arată și că reunificarea întregii omeniri în Hristos a
fost dorința lui Dumnezeu de la bun început.
Unii sunt nedumeriți citind că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați (Efeseni 1:5,11). Implică aceasta ideea că unii au fost
predestinați pentru viața veșnică și alții, pentru moartea veșnică?
Biblia spune că, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a făcut
planul ca toți oameni să fie mântuiți (Ioan 3:16; vezi și 1 Timotei
2:6; 2 Petru 3:9). El știe dinainte cine va primi mântuirea, însă nu
stabilește ce va alege fiecare. El a pus mântuirea la dispoziția tuturor, în virtutea lucrării îndeplinite de Hristos pentru noi. Întrebarea
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este ce vom decide noi. Dumnezeu nu ne va constrânge să acceptăm mântuirea!
„În consfătuirea din cer, s-au luat măsuri ca oamenii, deși călcători ai Legii, să nu piară în neascultarea lor, ci, prin credința în
Hristos ca înlocuitor și garant al lor, să aibă posibilitatea de a deveni
aleșii lui Dumnezeu, rânduiți mai dinainte să fie înfiați de El prin
Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale. Dumnezeu vrea ca toți
oamenii să fie mântuiți, fiindcă au fost luate măsuri ample ca, prin
dăruirea singurului Său Fiu, să fie plătit prețul de răscumpărare pentru om. Cei care vor pieri vor pieri din cauză că refuză să fie înfiați
de Dumnezeu prin Hristos Isus.” – Comentariile lui Ellen G. White,
Comentariul biblic AZȘ, vol. 6, p. 1114
Luni, 22 octombrie

Surparea zidului

Diferențele de rasă, naționalitate și religie produc unele dintre cele mai profunde separări dintre oameni. În multe zone,
naționalitatea ori religia este specificată pe cardul de identitate și
este asociată cu anumite privilegii sau restricții. Iar când apar războaie sau conflicte, deosebirile devin motiv de reprimare și violență.
2. Ce efect are unitatea noastră în Hristos asupra deosebirilor dintre noi? Ce zid de despărțire a fost surpat prin moartea lui Isus
pe cruce?
Efeseni 2:11-22________________________________________________
______________________________________________________________

Pavel îi îndeamnă pe efeseni să-și aducă aminte cum era viața lor
înainte de a primi harul lui Dumnezeu prin Hristos. Diferențele etnice, culturale și religioase creau animozități și conflicte între oameni.
Însă, în Hristos, suntem toți un singur popor, fiindcă avem același
Mântuitor și Domn, toți facem parte din poporul lui Dumnezeu
(Efeseni 2:13).
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La Templul din Ierusalim, exista un zid care separa zona în care
aveau acces doar iudeii de zona în care aveau acces și străinii. Pe
acest zid, exista o inscripție prin care străinilor li se interzicea să
treacă dincolo de el, sub amenințarea cu moartea. De încălcarea
acestei reguli a fost acuzat Pavel și arestat pe motiv că l-ar fi introdus în zona destinată exclusiv iudeilor pe un efesean numit Trofim
(Faptele 21:29).
În Epistola către efeseni, Pavel declară: „[Hristos] este pacea
noastră, care din doi [iudei și străini] a făcut unul și a surpat zidul de
la mijloc care-i despărțea” (Efeseni 2:14).
În ce domenii corespunde biserica din care faci parte cu imaginea prezentată de apostolul Pavel în Efeseni 2:11-22? În ce domenii mai are de crescut?
Marți, 23 octombrie

Unitatea – biserica văzută ca un singur trup

3. Cum ar trebui să se poarte creștinii pentru a fi vrednici de chemarea primită?
Efeseni 4:1-3__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Virtuțile și calitățile acestea au ca rezultat concret păstrarea
unirii Duhului „prin legătura păcii”. Iar sursa lor este dragostea
(1 Corinteni 13:1-7). Iubirea menține relațiile dintre frați și surori
și promovează pacea și unitatea în comunitatea creștină și în societate, în general. Unitatea bisericii este o dovadă specială a iubirii
lui Dumnezeu, pe care alții o observă. Biserica este chemată să dea
această dovadă, mai ales în situații de conflict, separare și război.
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4. Care este ideea principală a pasajului din Efeseni 4:4-6?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Iată șapte elemente care îi unesc pe credincioși. Unitatea este
o stare pe care credincioșii o au deja, o stare pe care trebuie să o
mențină și la care trebuie să lucreze permanent (vers. 1-3) până ce
vor ajunge toţi la „înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (vers. 13).
„Apostolul își îndeamnă frații să manifeste în viața lor puterea
adevărului pe care el li l-a prezentat. Prin blândețe și bunătate, prin
răbdare și dragoste, ei trebuiau să exemplifice caracterul lui Hristos
și binecuvântările mântuirii Lui. Există un singur trup, un singur Duh,
un singur Domn și o singură credință. Ca mădulare ale trupului lui
Hristos, toți credincioșii sunt animați de același spirit și de aceeași
speranță. Divizările din biserică aduc dezonoare asupra religiei lui
Hristos înaintea lumii și le dau dușmanilor adevărului ocazia de a-și
justifica purtarea. Învățăturile lui Pavel nu au fost scrise doar pentru
biserica din timpul său. Dumnezeu a plănuit ca ele să ajungă până
la noi. Ce facem noi pentru a păstra unitatea prin legătura păcii?” –
Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, ed. 2016, p. 239
Miercuri, 24 octombrie

Conducătorii bisericii și unitatea

Mântuirea le este oferită tuturor celor dispuși să o accepte, însă
unii oameni primesc anumite daruri spirituale în scopuri speciale.
(Efeseni 4:7)
5. Cu ce daruri ale conducerii a înzestrat Dumnezeu biserica şi în ce
scop?
Efeseni 4:11,12________________________________________________
______________________________________________________________
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Într-un anumit sens, toți creștinii sunt slujitori ai lui Dumnezeu și
ai Evangheliei. Misiunea de a vesti Evanghelia le-a fost încredinţată de Domnul Hristos tuturor celor care poartă Numele Său (Matei
28:19,20), nu doar pastorilor și/sau evangheliștilor. Nimeni nu poate fi scutit de lucrarea de vestire a Evangheliei și niciun conducător
al bisericii nu o poate monopoliza. Darurile spirituale de conducere
au ca scop precis zidirea bisericii. Biserica are nevoie de conducători
care să încurajeze și să sprijine unitatea membrilor.
Lista lui Pavel cu darurile conducerii ne spune că acestea au ca
scop și pregătirea poporului lui Dumnezeu pentru lucrarea cu cei
pierduți. Cei care au primit această chemare specială trebuie să-i
ajute pe ceilalți să-și împlinească lucrarea pentru Hristos și să zidească trupul lui Hristos „până vom ajunge toți la unirea credinței și
a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea
staturii plinătății lui Hristos” (Efeseni 4:13). În slujirea noastră, trebuie să luăm ca exemplu stilul lui Isus de conducere: Isus a venit ca
să slujească și nu ca să fie slujit (Matei 20:25-28), iar noi trebuie să
procedăm la fel.
În societatea actuală, oamenii vor să fie independenți și să nu
dea socoteală nimănui. Pavel ne amintește că noi, creștinii, nu trăim
pentru noi înșine, ci formăm o biserică ai cărei lideri au menirea de
a ne încuraja în umblarea noastră pe calea credinţei. Cu toții facem
parte din trupul lui Hristos.
Care sunt darurile tale spirituale și ce faci pentru a susține prin
ele unitatea bisericii tale locale?
Joi, 25 octombrie

Relațiile interumane în Hristos

Creștinismul este o religie relațională: el privește relația cu
Dumnezeu și relația cu semenii. Este inutil să pretindem că avem o
relație profundă cu Dumnezeu atât timp cât ea nu ne influențează
cu nimic relația cu ceilalți oameni. Creștinismul nu este o religie in-
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dividualistă. Principiile unității prezentate de Pavel în Epistola către
efeseni pot fi aplicate și la relația noastră cu alții.
6. Cum leagă Pavel unitatea de supunere?
Efeseni 5:19-21________________________________________________
______________________________________________________________

Îndemnul lui Pavel de a ne supune unii altora se leagă de îndemnul celălalt de a fi „plini de Duh”. O dovadă a faptului că suntem plini
de Duh este supunerea reciprocă. Supunerea aceasta se referă la
atitudinea adecvată de smerenie și de considerație față de alții. În
general, nu este o calitate înnăscută, ci este rodul locuirii Duhului în
inimă. Este darul Duhului Sfânt care ne unește în Hristos. Din această perspectivă, supunerea dovedește că Îl respectăm pe Hristos și
jertfa Lui.
7. Ce efecte are supunerea reciprocă asupra relațiilor cu cei din familie și cu cei de la locul de muncă?
Efeseni 5:22,25________________________________________________
______________________________________________________________

Efeseni 6:1,4-9_________________________________________________
______________________________________________________________

Unitatea bisericii depinde într-o anumită măsură de unitatea
familiei. Pavel a subliniat că relația dintre soț și soție ar trebui să
reflecte dragostea lui Hristos față de biserică, dragostea Sa dispusă
la sacrificiu. Respectul este necesar în relația dintre soții creștini, în
relația dintre membrii bisericii, dar și în relația dintre copii și părinți
și dintre angajați și angajatori (robi și stăpâni). În familiile și în bisericile noastre ar trebui să domnească armonia și pacea.
Ce principii din pasajele studiate astăzi te pot ajuta să-ți dai
seama cum să te porți față de un membru al familiei sau față de
un coleg de serviciu?
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Vineri, 26 octombrie

Un gând de încheiere

„Hristos nu a recunoscut nicio deosebire de naționalitate, de
rang sau de crez. Cărturarii și fariseii doreau să facă un avantaj local
și național din toate darurile cerului și să excludă restul familiei lui
Dumnezeu din această lume. Dar Hristos a venit să dărâme orice zid
de despărțire. A venit să arate că darul îndurării și al dragostei Sale
este la fel de neîngrădit ca aerul, ca lumina sau ca stropii de ploaie
care înviorează pământul.
Viața lui Hristos a adus la existență o religie în care nu există
caste, o religie în care iudei și neamuri, liberi și robi sunt legați în
aceeași frăție, egali înaintea lui Dumnezeu. Nicio problemă de politică nu I-a influențat acțiunile. Nu a făcut nicio deosebire între vecini și străini, între prieteni și dușmani. Ceea ce-I mișca inima era un
suflet însetat după apa vieții.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, ed.
2010, p. 142
Pentru studiu suplimentar: Mărturii, vol. 9, cap. „Spiritul unității”.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND
Biblia: Apocalipsa 22–Geneza 6

1. Care vor fi urmările pentru cei care adaugă sau scot ceva din
prorociile din cartea Apocalipsa?
2. În ce țară se găsea bedelion?
3. În ce condiții „pândește păcatul la uşă”?
4. Ce fel de bucate i-a spus Domnul lui Noe să ia ca merinde?
Istoria mântuirii, cap. 35

5. De ce anume depinde prosperitatea cauzei (lui Dumnezeu)?
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Obiective
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere că viaţa şi moar
tea Domnului Hristos sunt fundamentale pentru împlinirea scopului
final al lui Dumnezeu de a aduce armonie şi unitate în univers.
La nivelul sentimentelor: Să nutrească acele atitudini care menţin unitatea credincioşilor în Hristos.
La nivel practic: Să rămână conectaţi cu Hristos pentru a beneficia de
toate binecuvântările oferite de El.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Împlinirea scopului lui Dumnezeu
A. Ce scop are Dumnezeu pentru universul pe care l-a creat?
B. Ce a făcut Hristos pentru noi prin moartea Sa? Enumeră cât mai
multe lucruri.
C. De regulă, când discutăm despre lucrarea lui Hristos pentru noi,
ne limităm la subiectul mântuirii. Ce a făcut El pentru relaţiile şi pentru
unitatea dintre noi?
II. Sentimente: Smerenie şi supunere
A. Ce atitudini consideră Pavel că sunt necesare pentru menţinerea
unităţii pentru care Hristos a sacrificat atât de mult?
B. Cum le putem cultiva, astfel încât ele să devină modul nostru
normal de a reacţiona?
C. Ce înseamnă în mod practic să ne supunem unii altora?
III. Practic: Conectaţi cu Hristos
A. De ce avantaje ne bucurăm atunci când rămânem conectaţi cu
Hristos?
B. Cum putem rămâne conectaţi cu El în fiecare zi?
Rezumat: Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările spirituale
prin Hristos. El ne-a adoptat ca fii ai Săi, ne-a iertat, ne-a răscumpărat
şi a refăcut relaţiile dintre noi. Dacă rămânem conectaţi cu El, ne vom
schimba atitudinile şi faptele de aşa fel încât să promovăm unitatea
dintre noi.
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Efeseni 2:19-22
Ideea de bază: Pentru a fi uniţi ca biserică, aşa cum aşteaptă
Dumnezeu de la noi, trebuie să rămânem permanent conectaţi cu
Hristos, Sursa unităţii.
Discuţie introductivă. Menţinerea unităţii bisericii pare o problemă
complicată pentru multe biserici. De ce? Cum ne ajută faptul că Hristos
este cheia unităţii dintre noi să rezolvăm problemele din biserica locală?
2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Comentariu biblic
Discuţiile despre dezbinare gravitează în general în jurul doctrinelor sau adevărului. Creştinii afirmă că, dacă am ajunge la acord asupra
unei învăţături, n-ar mai exista discordie între noi. Sigur că unitatea
doctrinară îşi are rolul ei în unitatea bisericii, însă nu ea este cheia.
Cheia este Isus Hristos.
I. Sursa unităţii
(Revezi împreună cu grupa Efeseni 1:3-14.)
Nu putem discuta despre unitatea bisericii fără să recunoaştem că
Isus Hristos generează unitatea în primul rând prin moartea şi învierea Sa. Evenimentele acestea constituie motivaţia cuvântului de laudă
adus lui Dumnezeu în deschiderea Epistolei către efeseni. Urmând modelul de laudă tipic iudaic, pasajul punctează în mod repetat ideea că
tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi a făcut „în Hristos”. Printre multele
binecuvântări de care se pot bucura credincioşii „în El” sunt: alegerea
noastră mai dinainte, desemnarea noastră mai dinainte, înfierea, harul, răscumpărarea, iertarea şi pecetluirea care ne garantează moştenirea. Nicio binecuvântare spirituală nu ne-a fost oprită (Efeseni 1:3).
Observă însă că tema relaţiei şi unităţii apare iniţial în substratul pasajului pentru ca să fie adusă apoi în prim-plan în versetul 10. Noi am
fost aleşi ca să fim sfinţi şi fără prihană. Dumnezeu a vrut să fim ca El şi
să avem părtăşie cu El. Ne-a adus din nou în legătură cu El prin înfiere
şi unii cu alţii, prin răscumpărare şi iertarea păcatelor. Pavel prezintă
efectul cumulat al acestor binecuvântări în Efeseni 1:9,10: unirea în
Hristos a tuturor lucrurilor din cer cu cele de pe pământ.
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Rolul lui Hristos în păstrarea unității este prezentat în continuare
în Efeseni 2:11-22, unde se afirmă că El a înlăturat barierele, ca toţi
să poată avea acces egal la Dumnezeu. Pasajul face referire la zidul
de despărţire din templul iudaic care le interzicea străinilor accesul în
templul propriu-zis, şi deci înaintea lui Dumnezeu. La figurat, Hristos a
dărâmat zidul acesta pentru ca şi iudeii, şi cei din alte popoare să fie
împăcaţi cu Dumnezeu. Însă împăcarea nu a avut loc doar între iudei şi
neamuri. În concepţia lui Pavel, Hristos a înlăturat toate barierele – rasiale, etnice, de clasă. Toţi oamenii au de acum acces egal la Dumnezeu
şi la marea Sa mântuire.
De discutat: Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot
felul de binecuvântări duhovniceşti în Hristos? Ce relevanţă au pentru
viaţa de aici binecuvântările „în locurile cereşti”? Ce indicii ne oferă
Pavel în Efeseni 1 pentru a înţelege de ce şi cu ce scop ne binecuvântează Dumnezeu? Ce legătură are acest scop cu unitatea?
II. Conectaţi permanent la sursă
(Revezi împreună cu grupa Efeseni 4:1-6.)
Ca urmare a lucrării înfăptuite de Dumnezeu prin Hristos, noi formăm un singur trup, în noi locuieşte un singur Duh şi am fost chemaţi la o singură speranţă. Avem un singur Domn şi o singură credinţă despre care am dat mărturie printr-un singur botez (Efeseni 4:4,5).
Întrucât Dumnezeu a sacrificat atât de mult pentru a uni toate lucrurile
în Unul singur, creştinii sunt chemaţi să trăiască în aşa fel, încât să păstreze unitatea aceasta. Capitolele 4–6 din Efeseni prezintă atitudinile
şi acţiunile care contribuie la menţinerea unităţii. Printre atitudinile
principale se numără: smerenia, blândeţea, îndelunga răbdare (Efeseni
4:2), sinceritatea (vers. 25), dragostea, supunerea (Efeseni 5:1,22,23) şi
ascultarea (Efeseni 6).
Cu toate acestea, noi nu putem fi uniţi dacă nu suntem conectaţi cu
Hristos. Pavel face aluzie la acest adevăr în Efeseni când vorbeşte despre toate binecuvântările pe care le avem „în El” (Efeseni 1:4,7,9,10,13).
Domnul Isus este mai explicit, ilustrând necesitatea aceasta prin imaginea viţei (Ioan 15:1-17). Mlădiţa are viaţă şi aduce rod doar dacă rămâne în viţă, „conectată” la sursa de viaţă. Când ne punem credinţa în
Hristos şi ne botezăm în moartea şi învierea Sa, ne conectăm la Sursa
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de viaţă, putere şi unitate. Însă actul botezului nu ne garantează că
vom rămâne şi mai departe „conectaţi” la Sursă. Trebuie să păstrăm
permanent legătura cu Hristos pentru a avea ca rod acele atitudini care
ne fac capabili să ne iubim şi să ne supunem unii altora. Rămânerea în
Hristos constituie deci fundamentul unităţii dintre noi. Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât mai strânse vor fi relaţiile dintre noi.
De discutat: Ce înseamnă să rămânem „în Hristos”? Cum putem
rămâne în Hristos pentru a aduce roade şi pentru a ne schimba după
voia Domnului?
3. APLICAŢIA
Domnul Hristos este Sursa unităţii bisericii, dar fiecare membru este
chemat să menţină această unitate. Ajută-i pe participanţi să înţeleagă
că au nevoie să rămână conectaţi la Sursa vieţii şi a unităţii pentru a
împlini voia lui Dumnezeu pentru biserică.
Întrebări
1. De ce sunt enumerate la începutul Epistolei către efeseni acele
binecuvântări care au legătură cu unitatea tuturor lucrurilor create de
Dumnezeu?
2. Dacă Hristos este cheia unităţii şi dacă unitatea creştinilor depinde de El, ce rol are atunci fiecare credincios în unitatea bisericii?
3. Discutaţi următorul citat din Ellen G. White:
„Chiar dacă pe dinafară s-ar părea că altoiul este unit cu viţa, se
poate să nu aibă o legătură vitală cu ea. În cazul acesta, nu poate să
se vadă nici creştere, nici rodire. Tot astfel poate să fie o legătură aparentă cu Hristos, fără o unire adevărată cu El, prin credinţă. Oricine
poate să intre în biserică prin mărturisire de credinţă, dar numai caracterul şi purtarea arată dacă este în legătură cu Hristos.” – Viaţa lui Iisus,
ed. 2015, pp. 583–584
4. Care dintre atitudinile prezentate în Efeseni crezi că este cea mai
importantă pentru menţinerea unităţii şi armoniei în biserică? Ce argumente ai?
4. ACTIVITATE
Ideea că Domnul Hristos este Cel care asigură unitatea și armonia
poate părea foarte teoretică. Este important ca grupa să înţeleagă că
rolul Său este foarte practic.
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SUGESTII
1. Realizaţi o schemă în care să ilustraţi relaţiile dintre ideile prezentate în acest studiu. Nu uitaţi să ilustraţi şi faptul că unitatea noastră ca
biserică se întemeiază pe Domnul Hristos.
2. Pregătește pentru fiecare participant câte un cartonaș sau o foaie
pe care să fie scris:
a. Prin Domnul Hristos, relația mea cu ............... poate fi mai bună.
Text biblic:
b. Domnul Hristos poate înlătura barierele dintre mine și ................
Text biblic:
c. Domnul Hristos mă poate ajuta să descopăr scopul pe care Îl are
Dumnezeu cu mine în relaţia cu …
Text biblic:
d. Domnul Hristos m-a iertat; de aceea, trebuie să-l/să o iert pe …
Text biblic:
e. Domnul Hristos mi-a oferit har; de aceea, trebuie să …
Text biblic:
Cereți-le participanților să completeze, căutând texte biblice potrivite. Să păstreze bilețelul în Biblie sau în broșura cu studiile biblice și
Sabatul următor să împărtășească grupei o experiență concretă.
3. Încheiați cu o rugăciune prin care să cereți ca Domnul să întărească unitatea grupei. De asemenea, puteți hotărî o zi din săptămână sau
o oră anume în fiecare zi în care să vă rugați pentru unitatea grupei,
pentru problemele membrilor, pentru primirea Duhului Sfânt.

Secretul unității
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