
Rezumatul Studiului 3 - „Ca toţi să fie una”

A Isus se roagă pentru unitate.
 Unitatea dintre Isus şi Tatăl. Ioan 17:1-5.

— Cum a fost Isus glorificat? Isus a făcut voia Tatălui oferindu-Se ca jertfă pentru noi.
Aşa El a proslăvit pe Tatăl şi a fost glorificat de Tatăl în acelaşi timp.

— Jertfa voluntară a lui Isus ne dă viaţa veşnică. Şi viaţa veşnică este că îl cunoaştem 
pe Dumnezeu (v. 3).

— O relaţie cu Dumnezeu are ca rezultat unitatea ca unitatea dintre Isus şi Tatăl.
Această unitate este veşnică.

 Unitatea dintre ucenici. Ioan 17:6-19.
— Isus era îngrijorat de ucenicii Săi, pentru că ei puteau să-şi piardă credinţa după

plecarea Lui. De aceea, El ia cerut Tatălui să aibă grijă de ei şi El a cerut încă patru
lucruri:
(1) Ca ei să fie una cu Tatăl şi El (v. 11).
(2) Ca ei să se poată bucura în El (v. 13).
(3) Pentru ca ei să fie păziţi de rău (v. 15).
(4) Pentru ca ei să poată fi sfinţiţi de adevăr (v. 17).

— Rezultatul: o mărturie eficientă şi răspândirea Evangheliei.
 Unitatea dintre noi. Ioan 17:20-26.

— Isus a avut o dorinţă deosebită pentru noi. El a vrut ca noi să fim uniţi în scop.
(1) Uniţi în scop ca şi Trinitatea.
(2) Această unitate va convinge poporul că Isus este Mântuitorul nostru.
(3) Şi vom fi uniţi pentru totdeauna (v. 24).

B Unitatea astăzi.
 Unitate în rândul creştinilor. Marcu 9:38-41

— Este  acest  argument  adevărat?  „Dacă  cineva  nu  acceptă  adevărul  pe  care-l
cunoaştem, el sau ea nu este un creştin adevărat”. Noi suntem Biserica rămăşiţei
profetice, dar asta nu ne face pe noi singurii creştini adevăraţi pe Pământ.

— Trebuie să căutăm unitatea cu cei care cred în acelaşi Mântuitor pe care îl facem.
(1) Unitatea trebuie să se bazeze pe un interes social comun.
(2) Unitatea nu trebuie să compromită credinţa noastră.
(3) Unitatea oferă ocazia de a împărtăşi adevărurile biblice.

 Unitatea în dragoste. Ioan 13:34-35.
— Isus ne-a dat o singură poruncă: „să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să

vă iubiţi şi voi unii pe alţii”. (Ioan 13:34).
— Viaţa lui Isus este un exemplu de ascultare, dragoste şi negare de sine pentru alţii.

Vieţile noastre trebuie să fie asemenea lui.
— Această dragoste este legătura care generează unitatea. Această unitate este cea

mai puternică mărturie care-l face pe Dumnezeu cunoscut în lumea noastră.
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