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ANGAJAMENTUL SOCIAL
Acest angajament descrie modul în care fiecare membru al grupului mic se angajează să-și
trăiască viața și definește spiritul comunității noastre.

Iubiți-vă unii pe alții – îngrĳiți-vă în mod intenționat de ceilalți
Ioan 13:34; 1 Petru 4:8; Efeseni 4:15

Fii întotdeauna sincer în dragostea ta.

Spune întotdeauna adevărul în dragoste.

Ascultă cu scopul de a înțelege; nu face presupuneri și nu arunca cu acuzații.

Rugați-vă cu compasiune unii pentru ceilalți.

Iertați-vă greșelile unii altora – Căutați să fiți uniți
Efeseni 4:1-32; 1 Corinteni 1:10; Matei 18:15-20

Fii grabnic să ierți și să ceri iertare.

Nu te lăsa afectat de jignirile personale; încredințează-le Domnului în rugăciune.

Fii un exemplu de unitate, căutând să aplanezi rapid orice conflict.

Asigură-te că asculți ambele variante, în cazul unui conflict.

Slujiți-vă unii pe alții – Fiți activi în păstorirea altora
Galateni 5:13; Exodul 17:11-12; Proverbelele 19:20; 1 Corinteni 12:21-26

Caută să-i binecuvântezi pe alții.

Primește învățătura și dă dovadă de smerenie.

Fii flexibil atunci când încerci să rezolvi nevoile altora.

Cinstește punctele forte și recunoaște-le pe cele slabe.

Fii dedicat întregii lucrări, nu doar unei părți.

Supuneți-vă unii altora – Cinstiți-i pe ceilalți
Efeseni 5:21; 1 Petru 5:5, Filipeni 2:3-4; Matei 7:3-5

Fii grabnic să conduci în smerenie și cinste acordată altora.

Pune interesele celorlalți înaintea celor personale. Verifică-ți

motivațiile și așteptările înainte de a vorbi. Cunoaște-ți

limitele și respectă-le pe ale altora.
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Încurajați-vă unii pe ceilalți – Cultivați relații eliberatoare
1 Tesaloniceni 5:1; Romani 1:12; Efeseni 4:29

Fii genul de om în prezența căruia oamenii se pot deschide în siguranță.

Caută întotdeauna să zidești, nu să dărâmi.

Laudă caracterul altora de fiecare dată când îți aduci aminte.

Pune preț mai mult pe om decât pe ceea ce știe să facă.

Îndreaptă-ți privirea spre Cristos atunci când ai nevoie de speranță și ajutor.

Fiți credincioși unii altora – Dedicați-vă cu toată inima
Romani 12:5-10; Proverbele 17:17; Proverbele 13:3 Fii

gata să ajuți în vremuri grele.

Caută să-i împaci pe alții.

Îngrĳește-te de relații în adevăr și dragoste.

Îndreaptă cu blândețe, atunci când este nevoie.

Pentru binele comunității din care fac parte, voi evita să ofer sau să ascult critici nesănătoase la adresa
altora și voi căuta să rezolv orice conflict în mod biblic. Mai specific, voi fi discret în orice lucru
comunicat, voi opri imediat orice calomnie sau bârfă și voi discuta direct cu cei implicați.

Mă angajez să trăiesc valorile subliniate mai sus și voi căuta să fiu un exemplu de caracter asemenea
lui Cristos, zidind biserica pentru slava lui Cristos.
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