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Jak kochać ludzi (bliźnich) ? 
 

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI  

1. Najważniejszą kwestią w życiu chrześcijanina  jest miłość Boga i bliźniego  

 Chodzenie w Duchu Św. to nie sprawa darów i doświadczenia, ale życia w miłości 

1Kor 13,1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,  stałbym się jak miedź 
brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

 Musimy oduczyć się „miłości” jaką promuje „świat” i uczyć się miłości Bożej 

Rz 12, 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście 
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. 

2. Miłość chrześcijańska to tak naprawdę miłość służebna 

a. Miłość bliźniego to miłość poprzez służbę, to miłość w której stawiamy bliźniego na 
pierwszym miejscu  J13, 12-15; J 13, 34-35 

b. Miłość chrześcijańska jest gotowa do zaparcia się siebie i poświęcenia  J 15,12-13 

c. Miłość ludzi nie jest emocją, ale zobowiązaniem wobec innych, zobowiązaniem do służby 

 Nowoczesna „miłość” definiowana w świecie znaczy coś innego niż miłość chrześcijańska 
nauczana w Nowym Testamencie 

 Podstawą relacji chrześcijańskiej jest nasze zobowiązanie do służby, a nie uczucia wobec 
innych 

 Niemniej jednak miłość chrześcijańska zawiera ciepło, zaangażowanie i uczucia 

d. Miłość bliźniego nie jest warunkowa, nie zależy od tego jak inni nas traktują  Łk 6-32-26 

3. Miłość bliźniego to budowanie relacji − z mądrością, we właściwy sposób 

a. Słowo Boże mówi o wielu „rodzajach miłości” 

 Miłość „braci” (we wspólnocie) 1P 1,22; J 13,34 

 Miłość ludzi spoza wspólnoty, w tym niechrześcijan Kol 4,5; 1P 2,12 

 Miłość przybyszów, gości, gościnność Hbr 13,2 

b. Wyraz miłości jest inny zależnie od relacji jaką mamy z bliźnim 

 Coś co jest właściwe w jednej relacji nie jest właściwe w innej 

 Potrzebujemy mądrości aby kochać dobrze  Kol 4,5 

c. Pan pragnie abyśmy rozwijali nowy sposób relacji z innymi 

 

DZIELENIE  

 Czy pamiętasz na co dzień, że miłość Boga 
i bliźniego są nierozłączne? 

 Czy czujesz, że obdarzasz miłością innych? 

 W jakiej intencji  chciałbyś, aby się za Ciebie 
modlić? 

 

 

 

 Czy dostrzegam potrzeby moich bliskich 
(żony/męża, dzieci, domowników)? 

 Co ostatnio poświęciłem aby okazać miłość 
bliźnim (moja ofiara z czegoś cennego)? 

 Czy praktykuję miłość w inny sposób 
zależnie od rodzaju relacji i czy to rozumiem? 


