
Konspekt 4 
Przysposobiony do Ŝycia w BoŜej Rodzinie. 

 
 

Niesamowity plan Boga względem człowieka! 
 
I. 
 
„Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali 
nazwani dziećmi BoŜymi i nimi jesteśmy” 
 
1J 3,1 
 
- Bóg chce mieć rodzinę i stworzył cię , byś stał się jej częścią . 
 

KaŜda ludzka istota została stworzona przez Boga, ale nie kaŜda jest BoŜym 
dzieckiem. 
Stajemy się  dziećmi BoŜymi  poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa (jego śmierć i 
zmartwychwstanie)., 
Twoja duchowa rodzina jest o wiele waŜniejsza niŜ rodzina biologiczna, poniewaŜ 
będzie trwałą wiecznie. 
W Jezusie Chrystusie otrzymujemy nowego Ojca, Matkę i braci (nową wieczna 
rodzinę) 
 

- Jesteśmy o wiele bogatsi niŜ nam się wydaje . 
Słowo BoŜe mówi” PoniewaŜ jesteście Jego dziećmi, wszystko, co On ma, naleŜy do was.   
 
- Chrzest uroczystym aktem włączenia cię do BoŜej rodziny. 
 
- Być zaliczonym do BoŜej rodziny to największy zaszczyt i najwyŜszy 
przywilej na jaki kiedykolwiek mogli śmy liczyć! 
Jezus nazywa tych którzy w niego uwierzyli braćmi i siostrami 
 
II.   
 
„Miło ść polega na tym , Ŝe Ŝyjemy według Jego przykazań.  A przecieŜ 
przykazaniem, które słyszeliście od początku, jest to, abyście Ŝyli w miłości” 
 
2J 1,6 
 
- Prawem który obowiązuje w BoŜej rodzinie jest miłość, poniewaŜ Bóg jest 
miłością.  
Dlatego najwaŜniejszą lekcją  jaką Bóg chciałby ci w Ŝyciu udzielić to 
nauczyć cię kochać.  
 
Bóg chce, byśmy  kochali  kaŜdego, ale szczególnie zaleŜy Mu na tym , byśmy kochali 
członków Jego rodziny.   



Nasza wzajemna miłość jest najlepszym świadectwem dla świata. 
Bóg chce byś trwał w stałej, bliskiej społeczności z innymi wierzącymi, abyś rozwiną w 
sobie umiejętność kochania.  
Miło ści nie moŜna nauczyć się w odosobnieniu!  
 
- Miło ść powinna być najwyŜszym priorytetem, nadrzędnym zadaniem i 
największą ambicją. 
 
W Ŝyciu najbardziej liczą się relacje z innymi, a nie osiągnięcia czy zdobywanie rzeczy 
materialnych.  
Miło ść trwa wiecznie. To największy skarb jaki moŜemy zgromadzić. 
Będziemy oceniani według naszej miłości.  
 
„Jedyne co się liczy to wiara wyraŜana poprzez miłość” 
Nasza modlitwa kaŜdego ranka: 
„ BoŜe, bez względu na to czy uda mi się dziś zrobić coś waŜnego, czy nie, 
chcę być pewny, Ŝe przeŜywam ten dzień kochając Ciebie oraz ludzi , 
poniewaŜ to jest sensem Ŝycia” 
 
-Najlepszym wyrazem miłości jest czas. 
 
Największym darem jaki moŜesz komuś dać, jest twój czas. 
Relacja z innymi wymaga czasu i wysiłku, a najlepszym sposobem potwierdzenia miłości 
jest poświęcenie czasu tym , których kochamy. 
 
- Najlepszym czasem do wyraŜania miłości jest teraz 
 
Najlepszym poŜytkiem z Ŝycia jest miłość. Najlepszym wyrazem miłości jest 
czas. Najlepszym czasem do okazywania miłości jest chwila obecna. 
 
III  
Kościół BoŜą Rodziną 
 
Kościół jako Ciało Chrystusa. KaŜdy członek rodziny BoŜej jest członkiem 
ciała Chrystusa. KaŜdy ma  swoje miejsce w kościele. Gdy odłączy się od 
ciała usycha i umiera. 
 
Rolę, jaką mamy spełnić w swoim Ŝyciu, odkrywamy poprzez relacje z innymi.  
Kościół jst Oblubienicą Chrystysa lub Jego ciałem. Nie moŜna kochać Chrystusa ale 
odrzucać jego oblubienicę. 
Chrześcijanie muszą być razem. KaŜdy z nas musi odnaleźć małą wspólnotę gdzie będzie 
mógł wzrastać. 
 
Potrzebujemy BoŜej rodziny w miejscu w którym Ŝyjemy.  
Nie mamy uczęszczać do kościoła (wspólnoty ) tylko brać , obserwować. 
Będąc członkiem rodziny musimy się zaangaŜować.  Dać siebie innym. 
 



 
IV  
Mała grupa 
 
Doświadczenie wspólnego Ŝycia w małej społeczności (wspólnocie do 12 osób) 
KaŜdy chrześcijanin powinien być zaangaŜowany w działalność niewielkiej grupy. 
Dzielenie Ŝycia z innymi: autentyczność, bez udawania , dzielenie się sprawami 
trudnymi,  bolesnymi  i prośba o pomoc i modlitwę. 
Cech małej grupy (społeczności): wzajemność, współczucie, miłosierdzie. 
 
V  
Pielęgnowanie społeczności 
 
Społeczność wymaga zaangaŜowania. 
Tylko Duch Święty moŜe stworzyć prawdziwą społeczność między wierzącymi, jednak 
pielęgnuje ją w oparciu o nasze decyzje i zaangaŜowanie.  
Do stworzenia chrześcijańskiej społeczności potrzeba BoŜej mocy i naszego wysiłku. 
Musimy się tego uczyć bo zostaliśmy poranieni w naszych rodzinach. 
Pielęgnowanie społeczności wymaga:  
- szczerości (nie moŜna obawiać się konfliktu, Ŝycie w prawdzie), koniec z kłamstwami 
koniec z udawaniem, Mówcie waszym bliźnim prawdę z miłością.  
Właściwie rozegrany konflikt szansą na pogłębienie relacji.   
- pokory (ludzie pokorni są tak skupieni na słuŜeniu innym Ŝe nie myślą o sobie) 
- uprzejmość (szanowanie czyjejś odmienności, wraŜliwość na potrzeby emocjonalne, 
cierpliwość w stosunku do ludzi którzy nas draŜnią) 
- zaufanie (to co mówimy pozostaje między nami, nie plotkujemy) 
- częstotliwość (poświęcanie czasu) 
 
VI 
Odnawianie zerwanej społeczności 
- Staraj się usilnie Ŝyć z innymi w pokoju. 
JeŜeli jednak zerwałeś z kimś społeczność staraj się pojednać. Relację zawsze warto 
odbudować. 
 
VII 
Chronić swój kościół 
 
Twoim zadaniem jest chronić jedność twojego Kościoła 
Bóg pragnie byśmy doświadczali jedności i harmonii z naszymi braćmi i siostrami. 
Nic na świecie nie jest dla Boga cenniejsze niŜ Jego Kościół. 
 
 
 
 
 
 
 


