Spotkanie 2.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ
Jezus

Bóg i Człowiek

Celem spotkania jest wyrobienie w sobie pewności, że Jezus jest prawdziwym
człowiekiem i prawdziwym Bogiem, że jedynie przez Niego wiedzie droga ku
zbawieniu.
1. Praca z Pismem św.
Współcześni Jezusowi widzieli w Nim człowieka, który czyni cuda.
Za kogo ludzie uważali Jezusa? Mt 16, 14
…..............................................................................................................................
•

•

Jakiej prawdy zabrakło? Mt 16, 16

formacja w domu

Przeczytaj J 3, 14-18 i zastosuj metodę „trzech znaków”(Västeras):
Zaznacz wykrzyknik przy fragmencie, który cię szczególnie dotknął,
który był dla ciebie ważnym odkryciem lub przypomnieniem; strzałkę,
jeśli jest coś, co traktujesz jako słowo kierowane osobiście do ciebie, coś
co odnosi się do twojego życia; pytajnik, jeśli coś w tekście nie jest dla
ciebie zrozumiałe, o co chciałbyś zapytać, coś co cię zadziwia.

................................................................................................................................
•

Czego Jezus oczekuje od ludzi, przed którymi staje?

14

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni*, tak trzeba, by

I. J 5, 23-24...............................................................................................................

wywyższono* Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał

II. J 6, 47...................................................................................................................

życie wieczne*. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego

III. Mt 9, 2.6 ............................................................................................................
2. Dzielenie się:
•

Czym dla mnie jest prawda o człowieczeństwie i bóstwie Jezusa? Co
wnosi w moje życie?

•

Czym różni się mój stosunek do Jezusa od stosunku do innych osób,
których imiona wypowiadam z wielkim szacunkiem?

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał* swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

•

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

•

Czy jestem gotowy podporządkować Mu każdą dziedzinę życia (relacje

3,14 „Na pustyni” - por. Lb 21,4-9; „wywyższono Syna Człowieczego” - wzmianka

z najbliższymi, wybory moralne, rozrywkę)? W czym to się przejawia?

o śmierci krzyżowej Chrystusa (J 8, 28; J 12, 32).
3,15 Jest to nowe życie, w które wchodzi wierzący (J 3,12). Polega ono na udzieleniu

Napisz prawdę, którą odkryłeś (być może kolejny raz), a którą chcesz

Bożego życia, które ostateczny swój triumf osiąga po śmierci (J 1,4; J 6,40; J 17,3; 1 J

podzielić się z grupą .....................................................................................

5,12).

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3,17 Ojciec posyła Syna (J 4,34; J 5,30; J 7,28; J 8,42; J 17,3), poświęca Go (J 10,36;
J17,19) i daje światu dla jego zbawienia (J 3,16.36). Owocem posłannictwa Chrystusa
ma być uczestnictwo w doskonałej wspólnocie Ojca i Syna.

