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Acest legământ prezintă angajamentele pe care și le va lua fiecare membru al grupului mic, definind totodată
conduita comunității noastre.

Înțeleg și accept că grupul meu mic este un cadru dedicat gloriei și glorificării lui Dumnezeu, dar și creșterii
mele ca ucenic în învățăturile și poruncile Domnului. (Matei 28:20)

Voi considera întâlnirile de grup mic o prioritate, iar dacă nu pot să particip sau întârzii, voi suna din timp pentru a
anunța acest lucru.

Voi veni la întâlnirea de grup mic pregătit și gata să particip.

Mă angajez ca în cadrul grupului mic să mă concentrez asupra aplicării Cuvântului lui Dumnezeu în viața mea.

Voi păstra confidențialitatea informațiilor personale care sunt împărtășite în cadrul grupului mic.

Voi contribui la crearea unei atmosfere de siguranță și confort pentru ca fiecare membru să poată discuta
deschis, fără să fie judecat.

Voi da socoteală grupului mic din care fac parte, în privința scopurilor mele personale și spirituale.

Înțeleg faptul că atunci când este necesar, liderul de grup poate comunica informațiile relevante celor aflați la
conducerea bisericii și am încredere în discernământul său.

Mă voi dedica unui grup mic care este deschis noilor membri și vom căuta să creștem numărul acestora
pentru a duce mai departe lucrarea Domnului.

Mă voi ruga pentru liderul grupului și pentru fiecare membru al grupului meu.

Voi încuraja ceilalți membri să-și pună timp deoparte pentru a sta zilnic în părtășie cu Dumnezeu.

Voi lupta pentru unitatea și maturitatea grupului din care fac parte.

Voi căuta ocazii prin care să împărtășesc ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastă și altora care nu-l cunosc pe
Isus Cristos.

Mă voi ruga pentru pastorul, lucrătorii și liderii Bisericii Radiant și-i voi susține în căutarea voii lui Dumnezeu în
ceea ce privește lucrarea cu grupurile mici, fiind conștient că acesta este Trupul lui Cristos în care sunt mădular,
chemat să slujesc și să împlinesc scopul comun al desăvârșirii noastre.
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