
Spotkanie 5.                                                                                       

Wzrastać w Chrystusie

Celem spotkania i jego kontynuacji w domu jest odkrycie pięciu zasad, których  
przestrzeganie konieczne jest do wzrostu i rozwoju duchowego.

Zasada pierwsza: Czytać Biblię

• 1 P 1, 23 i 2, 2 (z przypisem); 2 Tm 3, 14-15

Co jest pokarmem nowonarodzonych chrześcijan?
 .................................................................................................................................

• J 8, 31

Co powiedział Jezus o tych, którzy czytają słowo Boże i wierzą mu?
..................................................................................................................................

➢ Podziel się z grupą, jaki jest twój stosunek do słowa Bożego (jakie 
miejsce zajmuje ono w Twoim życiu, jak zmienia się Twoje życie).

Zasada druga: Modlić się

• Mt 26, 41

Co nakazał Jezus swoim uczniom?
 .................................................................................................................................

Dlaczego Piotrowi nie udało się oprzeć pokusie?
…..............................................................................................................................

• 1 Tes 5, 17

Jak często mamy się modlić?
….............................................................................................................................

➢ .Podziel się z grupą, jak aktualnie wygląda twoja modlitwa, na ile jesteś 

jej wierny, jakie widzisz owoce systematycznego trwania przy Panu.
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formacja w domu

Zasada trzecia: Żyć we wspólnocie z innymi chrześcijanami

• Na podstawie Dz 2, 42 wymień, w czym trwali pierwsi chrześcijanie:
a) ....................................................................................................................

b)  ..................................................................................................................

c) …................................................................................................................

d) …................................................................................................................

Jeśli 80% naszego czasu spędzamy w środowisku obojętnym czy wręcz 
niechętnym wobec chrześcijaństwa, a 20% spędzamy ze świadomymi 
chrześcijanami, to która grupa będzie miała na nas większy wpływ? 
…..............................................................................................................................
Zasada czwarta: Dawać świadectwo o Chrystusie

• Dz 1, 8 Jaką obietnicę dał Jezus w Dziejach Apostolskich?
..................................................................................................................................

• 1 P 3, 15 Do czego powinniśmy być gotowi i jak często?
..................................................................................................................................

➢ Napisz, aby podzielić się z grupą, jak wygląda twoje dawanie 
świadectwa o twojej przynależności do Jezusa. 

…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
Zasada piąta: Być posłusznym Bogu
Znajomość zasad wzrostu nic nam nie da, jeśli nie będziemy stosowali ich 
w naszym życiu. Dlatego posłuszeństwo jest podstawą wszelkiego wzrostu 
w życiu chrześcijańskim.

• Mt 6, 24 Co mówi Jezus o służeniu dwom panom?
…...................................................................................................................

• Mt 22, 37 Jak masz kochać Pana?
…...................................................................................................................

• J 14, 21 Jak możesz dowieść, że Go kochasz?
…...................................................................................................................

• Flp 2, 13 Skąd czerpać moc do posłuszeństwa Bogu?
…...................................................................................................................


