
                Temat; Braterstwo 
                Tekst rozważany; Braterstwo 

List do Rzymian 

1 0 Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w
okazywaniu szacunku.b 11 W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni,a w Panu –
gotowi do służby. 12 W nadziei bądźcie radośni,a w ucisku wytrwali,b w modlitwie oddani.
13 Wspierajcie w potrzebach świętych,a pielęgnujcie gocinność. List Rzymian, 12;10-13

Kiedy ostatni raz wyprzedziłeś brata/siostrę w okazywaniu szacunku?
…………………………………………………………………………………………………

Dlaczego mamy darzyć się miłością wzajemną a nie wiarą, nadzieją?
…………………………………………………………………………………………………

Co oznacza dla Ciebie słowo brat/siostra? 
…………………………………………………………………………………………………

Popatrz na piękną relację Dawida i Jonatana 

A gdy Dawid skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonata na przylgnęła wręcz do duszy 
Dawida. Jonatan pokochał go jak samego  siebie 2 Saul zaś tego dnia zabrał Dawida ze sobą
i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojca.3 Jonatan natomiast zawarł z Dawidem 
przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie.a 4 Potem zdjął płaszcz, który miał na
sobie, i przekazał go Dawidowi. Dał mu też swoją tunikę, miecz, łuk oraz pas. 

I Samuela, 18; 1-4
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Czy masz brata, w zborze do którego przylgnęła Twoja dusza? Czy jesteś z nim wstanie 
porozmawiać na temat Twoich słabości oraz sukcesów?

……………………………………………………………………………………………...

Test Jaskini. Niemal każdy z Nas doświadcza pewnych upadków i wzlotów. Czasami nie 
chcemy dopuścić do naszego świata ludzi. Czujemy się samotni, wyczekując na  słowo, 
wsparcie oraz oparcia jakie wspólnota powinna dawać. Przykład Dawida może pokazać jak 
piękne może być wspólne podróżowanie. 

Dawid w Adullam 

I przemknął się do jaskini Adullam.a6 Gdy usłyszeli o tym jego bracia i cały ród jego ojca, 
udali się tam do niego.b 2 Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i 
rozgoryczeni, a on został ich przywódcą.a7 Tak znalazło się przy nim około czterystu 
mężczyzn. 

Gdybyś znalazł się w jaskini w miejscu Dawida, kto by Ciebie odwiedził? 
…………………………………………………………………………………………………

Co przeszkadza Tobie w budowaniu relacji z innymi osobami ze wspólnoty?
………………………………………………………………………………………………………...

Ogłoszenia 
- modlitwa o brata Wawrzyna;
-modlitwa o Jurka; 
- modlitwa o wzrost duchowy i liczebny
- modlitwa o nasze dzieci
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