
KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota W DRODZE  

TEMAT: BIBLIJNY OBRAZ WSPÓLNOTY 

 

1. Biblijne przykłady wspólnot.  

 

Wspólnotowy charakter życia ludzkiego przewija się przez całą Biblię.  W Starym i Nowym Testamencie znajdujemy wiele przykładów wspólnot.  

Przyjrzyjmy się kilku przykładom: 

 W akcie stworzenia (Rdz 2, 7) przez tchnienie życia Bóg podzielił się  z człowiekiem swoim życiem i tym samym zaprosił go do wspólnoty 

 W Adamie Bóg zaszczepił tęsknotę za posiadaniem „pomocy podobnej sobie", czyli dążenie do stworzenia pierwszej ludzkiej wspólnoty 

 Bóg wybrał Abrahama po to, by z niego „powstał wielki naród" i by przez niego dostąpiły błogosławieństwa „wszystkie pokolenia ziemi" (Rdz 

12, 2-3) 

 Izrael jako wspólnota ludu Bożego. Przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj było jednoznaczne z jego narodzinami 

 Podstawową komórką społeczną w Izraelu była rodzina, w której mieć tę samą krew, znaczyło mieć tę samą „duszę". Rodzina nie była więc 

tylko jednostką społeczną, ale także gminą religijną, wspólnotą 

 Jezus i Jego uczniowie stanowili wspólnotę 

 Wspólnota pierwszych chrześcijan po wylaniu Ducha Świętego (Dz 2, 42-47) 

            Jakie inne przykłady wspólnot z Biblii Wam się nasuwają, może są jakieś ulubione.  

            Spróbujcie  się tym podzielić. 

2. Trójca Święta jest pierwowzorem wspólnoty.  

 

Patrząc na atrybuty Trójcy Świętej, odnajdujemy wskazówki ideału wspólnoty. 

 Przeanalizujcie poszczególne cechy i spróbujcie odnieść do tego, jak rozumiecie wspólnotę i jak to się ma do naszej wspólnoty. 

 

 



KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota W DRODZE  

TRÓJCA ŚWIĘTA WSPÓLNOTA NASZA WSPÓLNOTA 

w czym nasza 
wspólnota spełnia te 
kryteria biblijne 
wspólnoty 

W czym niedomagamy i 
nie dostajemy do 
Bożego 
wzorca wspólnoty 

co ja mogę zrobić, by 
nasza wspólnota miała 
bardziej te cechy,  
których jej brakuje? 
 

wnioski  
odnośnie całej 
wspólnoty 

MIŁOŚĆ - Miłość to 
największy atrybut 
Boga - sama Jego 
istota. Bóg jest 
miłością (1J 4,8.16). 
Miłość jest siłą 
napędową życia 
Trójcy.  
Miłość Trójcy jest 
otwarta. Jasno ukazuje 
to posłanie Syna. (J 3,16–
18)Otwartość miłości 
Trzech Osób Boskich, 
polega na tym, że 
pragną, aby tej miłości 
doświadczali także 
ludzie, pragną przyjąć 
każdego człowieka do tej 
wspólnoty 

 Tylko tam, gdzie 
jest Miłość, może 
powstać 
wspólnota. 

 Wspólnota otwarta 
na innych ludzi 

 ………………….. 

 ………………….. 
  

 
 

   

JEDNOŚĆ W 
RÓŻNORODNOŚCI- 
Choć Trójca jest 
doskonałą 
jednością, to każda z 
Osób Boskich ma 
właściwy sobie 
sposób działania 

 Wspólnota ma być 
również 
odnajdywaniem 
tego co wspólne, 
co łączy, choć nie 
oznacza to 
zacierania różnic i 
nie dostrzegania 
swoistej natury 
każdej osoby jako 
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odrębnego 
indywiduum.  

 ………………… 
 

WSPÓŁPRACA – 
Według teologii 
biblijnej Bóg Ojciec 
stwarza świat, Syn 
go zbawia, a Duch 
Św. uświęca, przy 
czym współdziałanie 
Osób Trójcy jest 
bardzo ścisłe. 

 We wspólnocie 
każde 
podejmowane 
dzieło wymaga 
współudziału i 
współpracy 
wszystkich jej 
członków wg 
pełnionych funkcji i 
przydzielonych 
zadań 

 ………………… 
 

    

RELACJE - Bóg jest 
istotą społeczną. 
Jest jeden Bóg w 
trzech Osobach, a 
osoby te wzajemnie 
się sobie oddają. 
Istotą Boga są 
wewnętrzne relacje. 

 Wspólnotę tworzą 
relacje. Relacje 
pomiędzy 
członkami 
wspólnoty oraz 
relacje człowiek – 
Bóg 

 ……………….. 

    

 

Komentarz dla animatorów: 

- w drugiej kolumnie możecie dopisać przykłady, które wam się nasuną 

- ważna jest refleksja nad tym, gdzie niedomagamy i nie dostajemy do Bożego wzorca wspólnoty. Mam prośbę byście przekazali mi wnioski z V  VI kolumny. 


