Wspólnota i
relacje
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Plan Boży to jedność w Chrystusie. (Ef 1,9-10).
„Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według
swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla
dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć
w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi”
2. Kościół to Wspólnota Wspólnot (KKK 759 do
796)
3. Wg Nowego Testamentu relacje we spólnocie tak
jak w rodzinie -> zwroty bracia i siostry
(Dz 15,36) Po pewnym czasie powiedział Paweł do
Barnaby: «Wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we
wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie»
(Hbr 13,1) Niech trwa braterska miłość

(1P1,22).Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc
posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości
bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie
4. Wspólnota, współuczestnictwo i jedność z
Chrystusem (1J 1,6-7). Jeżeli mówimy, że mamy z Nim
współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie
postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w
światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna
Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu
5. Kościół/wspólnota to Ciało (KKK 788-791) (Rz
12,4-5) Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków,
a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie,
a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami
6. Wspólnota to świątynia Boga,
(1Kor 3,9) My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy
zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą
(1Kor 3,16), Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że
Duch Boży mieszka w was?
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(1P 2,4-5), Przybliżając się do Tego, który jest żywym
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u
Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe
kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych
ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa
7. Wspólnota Chrześcijańska jest relacjami
międzyludzkimi opartymi na braterskiej
miłości
w Chrystusie
8. Wspólnota i relacja z Bogiem (1J 1,3-4) oznajmiamy
wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli
współuczestnictwo z nami. A mieć z nami
współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem
Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza
radość była pełna
DZIELENIE




Co dzieje się w waszej rodzinie?
W jakiej intencji trzeba się za Ciebie
modlić?



Jak spędzasz ostatnio wolny czas?



Czy moje bycie we
wspólnocie/małej grupie
powoduje przybliżanie się do
Boga? Jeśli nie to dlaczego?



Czy buduje osobiste relacje z
członkami wspólnoty? Jeśli nie to
czy jak bym to zmienił/a?



Czy czuję się członkiem
Wspólnoty Chrześcijańskiej ? Jeśli
nie to czego mi brakuje?



Pomódlcie się wspólnie w intencji
waszej małej grupy na zakończenie
spotkania.
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