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Być córką i synem Boga

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy też synami i córkami Boga
Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w
Chrystusie Jezusie. ... A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz
synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. (Gal 3,26;
4,7)
2. Nowy Testament pokazuje w osobie Chrystusa jak wyjątkowe
jest być czyimś synem/córką.
Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do
ciebie należy. (Łk 15,31)
3. Pismo św. na przykładzie zwyczajów rodzinnych pokazuje, uczy
właściwej relacji do Ojca i tego jak powinniśmy żyć:
• syn otrzymał swoją tożsamość od ojca, utrzymanie, miejsce w
społeczeństwie i był jego przedstawicielem – wiesz, kim jesteś,
Bóg troszczy się o ciebie i czyni cię kimś ważnym, kto działa
pośród Jego ludu w Jego imieniu
• syn wychowany przez ojca, stawał się jak ojciec, żył i pracował
z nim całe życie i stawał się jego następcą
4. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, mamy siłę, by żyć nowym życiem!
• W Chrystusie mamy bliską relację z Bogiem Ojcem: Bo przez
Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. (Ef
2,18);
• Możemy liczyć na Jego troskę o nas: Dlatego powiadam wam:
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić,
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się

ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy,
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż
one? (Mt. 6,25-26).
5. Bóg na nowo nas stwarza, odnawia nas wewnątrz, daje nam
"nowy charakter" - możemy żyć nowym życiem: …co się tyczy
poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka
nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i
prawdziwej świętości. (Ef 4,22-24)
6. Twoja decyzja – czy chcesz przyjąć nową naturę, być takim, jak
Bóg zamierzył?
DZIELENIE
 Co dzieje się w waszej rodzinie?
 Co dzieje się w twojej pracy?
 W jakiej waszej intencji chciałbyś, aby się za Ciebie modlić?
 Jak spędzasz ostatnio wolny czas?
 Czy czuję się synem/córką Boga Ojca, co to dla mnie znaczy?
 Jakim chciałbym być synem/córką Boga Ojca?
 Czy bracia i siostry w Panu, to rzeczywiście moje „rodzeństwo”?
 Co przeszkadza mi w takim patrzeniu na innych?

