
Spotkanie 4.                                                                                                   Rok I

śycie poddane Jezusowi

Celem jest odkrycie, Ŝe:Jezus moŜe i chce kierować moim Ŝyciem w kaŜdym
wymiarze. Jestem pewny działania Pana Boga w moim Ŝyciu, co jest konsekwencją
przyjęcia Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela.

I. Praca z Pismem św.

Przeczytaj fragmenty opisujące podstawowe typy postaw ludzi.
Wpisz pod rysunkiem odpowiednią nazwę:

1 Kor 2,14                                1 Kor 2,15                         1 Kor 3,1-5
człowiek....................               człowiek........................     człowiek.......................

Podsumowanie:

● Jakie są cechy człowieka zmysłowego, cielesnego i duchowego?

● Do jakich ludzi współczesnych moŜna ich porównać?

● Kim ja jestem w swoim Ŝyciu duchowym?

● Która postawa, jakie cechy przewaŜają w moim Ŝyciu?

II. Praca w parach.
Na kartce, w parach rysujemy jakiś przedmiot. Jaki to przedmiot, wie tylko jedna
osoba z pary i ona prowadzi długopis, który trzyma druga osoba.
Po narysowaniu zamieniamy się rolami.

Następnie dzielimy się ODCZUCIAMI, jakie towarzyszyły prowadzącemu
i prowadzonemu.

Na zakończenie przeczytamy Ga 2,20; Flp 4,13.

● Czy jestem gotowy oddać Jezusowi swoje Ŝycie, by mnie prowadził?

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

„Tajemnica obfitego Ŝycia chrześcijańskiego polega na pozwoleniu, aby
Chrystus kierował naszym Ŝyciem w kaŜdym momencie."

SŁOWO śYCIA - ma mi towarzyszyć. Mogę je sobie często czytać,
medytować.
Słowo Ŝycia na ten czas: 1 P 5,7

1. Moje podejście do problemów w Ŝyciu codziennym.

● Jakie myśli, emocje, słowa towarzyszą mojemu przeŜywaniu
problemów? Jak na nie reaguję?

● Czy potrafię wtedy ufać dobroci Boga? Czy mam poczucie, Ŝe nic mi
się nie moŜe stać, bo On mnie ma w swoim ręku i wie najlepiej?

2. W czasie modlitwy osobistej będę wyrabiał w sobie umiejętność
opowiadania Jezusowi o moich problemach, tak jak się opowiada
najlepszemu przyjacielowi.
Wzbudzę w sobie akt oddania i ufności Jezusowi.

3. Wpiszę sytuacje, z tego miesiąca, w których doświadczyłem działania
Jezusa, Jego prowadzenia.
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