
KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota W DRODZE  

TEMAT: JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE 

I. CZYM JEST JEDNOŚĆ – próba zdefiniowania tego słowa w odniesieniu do modlitwy Jezusa 

o jedność. 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy 

stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 

uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak 

jak My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 

Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” [J,17: 20-23] 

 

1. O co Jezus modlił się wypowiadając te słowa „Aby byli jedno”? O czym myślał, marzył, o 

co prosił? 

      - przykładowe odpowiedzi *: 

i. Jezus modląc się o jedność prosi Ojca, abyśmy uczyli się od Trójcy św. 

miłosnego wpatrywania się w siebie, dbania o siebie nawzajem, przekraczania 

swego ego, dawania siebie innym. To nie jest możliwe bez zakorzenienia się w 

Bogu. Dlatego Jezus prosi dla nas o możliwość komunii z Nim.  Prosi, byśmy 

zachwycili się Bogiem. Dopiero moje zjednoczenie z Dawcą życia wpływa na 

budowanie jedności wspólnoty. 

ii. Jezus modlił się za nami, a każdy z nas jest inny. Mimo tej różnorodności mamy 

stanowić jedno w wierze, w wierności Chrystusowej nauce, w poszukiwaniu 

woli Ojca i wypełnianiu jej. Mamy być jedno w ciągłym szukaniu dobra. 

iii. Jedność wypływa z miłości. Jeżeli kocham wychodzę ponad słabości drugiej 

osoby. Umiem, albo staram się ją zaakceptować z jej zaletami i wadami i z jej 

innością, co nie oznacza, że nie mówię, co mnie rani. Zdaję sobie także sprawę 

z moich niedoskonałości, które dla innych mogą być trudne.  Budowanie 

jedności osadzone jest więc też na przebaczeniu i miłosierdziu. 

iv. ….. 

 

2. Jak Ty rozumiesz pojęcie jedności? 

i. Do czego jest ona potrzebna we wspólnocie? 

ii.  W czym się przejawia?  

-jedność w wizji, wspólny cel, misja, wzajemna braterska miłość, wspólna 

modlitwa, świętowanie, budowanie relacji, wzajemna troska i pomoc … 

iii.  Jakie mogą być skutki braku jedności? 

 

3. Jak byś określił swój wkład wbudowanie jedności naszej wspólnoty?  

 

II. CO ROZBIJA, A CO BUDUJE JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE - patrz załącznik 

 

GRZECH PRZECIW JEDNOŚCI 
 

RECEPTA NA TE BRAKI 

Nawrócenie … ale innych 
 

 

Duch rywalizacji 
 

 

Brak szczerości  
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Grzechy języka 
 

 

Niejasne zasady, relacje 
 

 

Brak przebaczenia 
 

 

Zamykanie się w swoim gronie 
 

 

………………………………………… 
 

 

 

 

III. Wspólna modlitwa o jedność 

- o co szczególnie chcemy prosić (co wynika z dzisiejszego dzielenia), w jakiej dziedzinie 

widzimy niedostatek jedności 

-  za co chcemy dziękować – na jakich płaszczyznach jedność w naszej wspólnocie się 

umacnia  

Można zaproponować, by do następnego spotkania w małej grupce przeczytać kilka fragmentów 

dotyczących jedności, pomodlić się prosząc o światło dla siebie – jak być znakiem jedności dla siebie 

nawzajem we wspólnocie. Np.: 

1Kor 1:10-13;  1Kor 12:12-13;  J 13:34;  Mt 18:21-35;  Ef 4:1-6;  Ef 4:31-32;  Kol 3:14;  Ga 5: 13-14 

 

*Źródło: Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 4 2011r., str. 33 


