
Spotkanie 3.                                                                                                     Rok I

 Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

„ Celem spotkania jest osiągnięcie pewności, Ŝe jedynie Chrystus przyjęty jako Pan
i Zbawiciel moŜe Cię doprowadzić do Ŝycia szczęśliwego obfitego i owocnego.”

I. Praca w parach.

 (Grupa dzieli się na pary. Prowadzący spotkanie przydziela kaŜdej parze prawo
Nowego śycia, które mają za zadanie przedstawić w formie graficznej, rysunku na
drugiej stronie kartki)

II. Prawa Nowego śycia:

1. Bóg Cię kocha i ma dla Twojego Ŝycia wspaniały plan.

2. Człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, dlatego nie moŜe poznać ani
przeŜyć BoŜej miłości i poznać Jego planu.

3. Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem darowanym przez Boga w celu
zapobieŜenia następstwom grzechu spowodowanego przez człowieka. Przez Niego
moŜesz poznać BoŜą miłość jak równieŜ BoŜy plan dla Twojego Ŝycia.

4. Muszę osobiście przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wtedy dopiero mogę
poznać i przeŜyć miłość Boga dla mojego Ŝycia.

III. Pary przedstawiają swoją pracę i odpowiadają na pytania:

1 Prawo:

● Jaka jest miłość Boga?
● Jak moŜemy myśleć o planie Boga wobec naszego Ŝycia przez pryzmat

BoŜej miłości?
2 Prawo

● Jak wyglądałoby nasze Ŝycie grzesznych ludzi gdyby nie odkupienie
Jezusa?

● Jakie najprostsze konsekwencje grzechu przychodzą wam na myśl?
3 Prawo

● J 14, 6
● Kim stał się Chrystus dla Ciebie i dla mnie kiedy przyjmujemy Go do

własnego Ŝycia?
4 Prawo

● Dlaczego warto przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? (J l, 12)
● Co wtedy zmienia się w naszym Ŝyciu? (Ga 4,6-7)

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Fragment na namiot spotkania: Ap 3, 20
Napisz modlitwę, swój akt przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Pytania do rozwaŜenia w czasie modlitwy osobistej:

● Jak wyglądałoby moje Ŝycie, gdybym nie oddał go Jezusowi?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

● Co przeszkadza mi jeszcze w przyjęciu BoŜego planu dla mojego Ŝycia?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

● W jakich dziedzinach mojego Ŝycia Jezus jeszcze nie jest Panem?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
W trakcie mojej codziennej modlitwy będę to oddawał Jezusowi.

3. Na następnym spotkaniu podzielę się z grupą tym, co zmieniło się
w moim postępowaniu, sposobie myślenia po oddaniu Ŝycia Jezusowi.


