
 
LB25: SPOŁECZNOŚĆ 

Cele 

• Pokazać ważność społeczności dla osobistego wzrastania w wierze 

• Wyjaśnić znaczenie społeczności w pozyskiwaniu ludzi dla Jezusa 

• Zachęcić do szukania społeczności z innymi wierzącymi 

Wprowadzenie 

Jeśli chcesz wzrastać w wierze, potrzebujesz społeczności z innymi 
naśladowcami Jezusa. Potrzebujesz ich zachęty, pomocy i napomnienia. 
Natomiast oni potrzebują tego od ciebie. Ten, kto próbuje osiągnąć cel 
w pojedynkę, podejmuje się czegoś bardzo trudnego! 

Sam Jezus połączył swoich uczniów w grupę i wyjaśnił im, jak ważna jest ta 
społeczność dla ich wiary i misji. Jak Jezus opisał ważność społeczności i to, co 
ma zostać przez nią osiągnięte? 

Ewangelia Jana 13,34-35 

• Jakie przykazanie Jezus dał swoim uczniom?  

• Co miało zostać osiągnięte przez tą społeczność? 

Ewangelia Jana 17,20-26 

• O co Jezus prosił swojego Ojca?  

• Co oznacza ta jedność? Co miało zostać przez nią ukazane?  

Jedność nie oznacza, że wszyscy są tacy sami i że idą do przodu w tym samym 
tempie. Opisana tu jedność wynika ze wspólnej podstawy, jaką jest prawda 
zawarta w Słowie Bożym (por. wersety 17-19). Uczniowie wzięli sobie te słowa 
do serca. Przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa walczyli o to, kto jest 
największy, teraz jednak byli gotowi oddać życie jeden za drugiego. Dzieje 
Apostolskie opisują tę imponującą jedność w wielu miejscach. 
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Dzieje Apostolskie 2,37-47 

• W jaki sposób ten tekst biblijny opisuje społeczność we wczesnym 
Kościele?  

• Co robili  wierzący, kiedy byli razem? 

Kościół opisany w Nowym Testamencie nie istniałby bez społeczności. 
Naśladowcy Jezusa zazwyczaj spotykali się w prywatnych domach i z miłością 
troszczyli się o siebie nawzajem (por. Dzieje Apostolskie 1,14; 4,32; 5,42; 12,12; 
20,20; 1 List do Koryntian 16,19; List do Kolosan 4,15). 

Paweł również wielokrotnie pisał w swoich listach, jak ważna jest ta pełna 
miłości społeczność w Kościele. Spróbuj odnaleźć tę myśl w poniższych 
tekstach biblijnych. Jak ta społeczność wyglądała w praktyce?  

✓ List do Rzymian 12,9-21 

✓ List do Filipian 2,1-4 

✓ List do Kolosan 3,16 

✓ 1 List do Tesaloniczan 5,11 

✓ List do Hebrajczyków 13,1-2 

   

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć z tej historii do swojego osobistego życia wiary?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, 
czego się nauczyłeś?  

• Co konkretnie mógłbyś/chciałbyś zrobić, aby doświadczyć tego 
rodzaju społeczności? 
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