
  

Chrześcijanie są jak drzewa



  



  



  

Księga Rodzaju 2:18-24

Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, 
gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią 
dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie 
dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i 
przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je 
nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, 
jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy 
wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim 
dzikim zwierzętom.



  

Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla 
niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki 
sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno 
z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, 
które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg 
kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy 
rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości 
moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się 
nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. 
Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i 
złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.



  

Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. 
Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.

Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z 
ciała mojego.



  

Dzieje Apostolskie 2:42-47

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w 
łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich 
ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą 
apostołów działo się wiele cudów i znaków. 
Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli 
wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i 
mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było 
potrzeba.



  

Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do 
świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 
pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc 
Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan 
zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli 
być zbawieni.



  

●wzmacnianie swojej (i innych) wiary przez 
dzielenie się doświadczeniami, wspólne modlitwy, 
nabożeństwa,

●pomoc i wsparcie wzajemne w trudnych chwilach, 
kiedy dotkną nas problemy materialne czy duchowe



  

●sprawniejsza i czyniona z większą mocą 
ewangelizacja, czyli głoszenie ludziom dobrej 
nowiny na większą skalę, 

●organizowanie pomocy dla innych: materialnej, 
duchowej, zdrowotnej, co jest kontynuacją misji 
Jezusa

●i wiele innych dobrodziejstw i błogosławieństw 
jakich Bóg pozwoli doświadczyć.



  

List Jakuba 5:13-20

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli 
się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między 
wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się 
modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu 
Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi 
chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił 
się grzechów, będą mu odpuszczone.



  

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie 
się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele 
może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był 
człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, 
żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi 
przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu 
modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała 
swój plon.



  

Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od 
prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto 
nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi 
duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.



  

●Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą 
nad nim

●Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie 
się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.



  

●Chrześcijanie są jak drzewa, najlepiej funkcjonują 
w „lesie”, naszym lasem jest wspólnota z innymi 
wierzącymi.

●We wspólnocie chodzi o to aby pomagać sobie 
nawzajem i wspierać się.



  

1 Koryntian 13:1

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a 
miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą 
lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar 
prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i 
posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, 
tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie 
swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a 
miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

