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POSŁUSZEŃSTWO /relacje we wspólnocie - słuchanie/
„Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego
rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą
i matką”. (Mk 3,33-35)
Tym, co łączy członków wspólnoty chrześcijańskiej, jest pełnienie woli Bożej, co staje się podstawą
ukształtowania się zupełnie wyjątkowej rodziny, rodziny Jezusa. Jezus, tych którzy pełnią wolę Bożą
traktuje jako „braci, siostry i matkę”.
We wspólnocie i przez wspólnotę Bóg wyraża swoją wolę wobec nas.
Posłuszeństwo wspólnocie to pewna droga, by słuchać Boga i by Bóg nasz usłyszał. Jest to
posłuszeństwo wobec Słowa Bożego skierowanego do wspólnoty, wyrażonego również w zasadach
wspólnoty, których musimy przestrzegać by tworzyć wspólnotę. Każdy wypełniając swoje zadania
uczy się posłuszeństwa. Otwiera się na to co Bóg chce powiedzieć nam przez wspólnotę. Również,
a może przede wszystkim, osoby prowadzące wspólnotę muszą być naprawdę poddane Duchowi św.
uważnie słuchać wspólnoty i Słowa Bożego, by wypełniać Jego wolę.
Wypełnianie woli Bożej daje pewność, że jesteśmy na właściwej drodze, że jesteśmy w Bożej
wspólnocie, w Bożej rodzinie. Pełnienie woli Ojca jest naszym wspólnym powołaniem i czyni z nas
wielką rodzinę, prawdziwą wspólnotę braci i sióstr.

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Czytanie Słowa Bożego
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą
nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie] jak
posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście
nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór
Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem
święty. /1P 1,13-16/
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad
duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze
smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. /Hbr 13,17/
3. Refleksja
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się
do mojego życia, postępowania.
4. Dzielenie
Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo
Boże niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:
Jak szukam woli Bożej?
Czemu /komu/ jestem posłuszny?
5. Modlitwa
Spotkanie kończymy modlitwa dziękczynienia za wspólnotę, w której jestem, która jest
moją rodziną a jej członkowie moimi braćmi i siostrami.

