
Spotkanie 6.                                                                                       

Nowe Życie w Chrystusie

Celem spotkania jest uświadomienie sobie faktu, że jeśli ktoś przyjął Jezusa jako  
swojego Pana i Zbawiciela i chce w Nim wzrastać, to jego życie nie może  
pozostać niezmienione.

Trzeba się odnawiać

                J 3, 3-8

Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że aby ujrzeć Królestwo Boże, trzeba narodzić 
się z Ducha. Przyjęliśmy dar Ducha na chrzcie i w bierzmowaniu, ponownie 
otwarliśmy się na Jego przychodzenie przez Seminarium Odnowy Wiary
 i przyjęliśmy Jezusa jako Pana.

➢ Spójrz wstecz na historię swojego życia i podziel się z grupą,
 odpowiadając na następujące pytania:

• Co zmieniło się w Twoim życiu, od kiedy kroczysz z Jezusem?
• Jak mogłoby ono wyglądać bez Niego?

 

Jesteśmy Nowym Stworzeniem

Rz 8, 14-17

➢ Podziel się z grupą swoimi odpowiedziami na następujące pytania:

• Na jakiej podstawie możemy wołać do Boga tak, jak Jezus - „Abba”?
 .................................................................................................................................
.

• W czym możemy naśladować Chrystusa i czego w zamian możemy się 
spodziewać?

…..............................................................................................................................

Nowe relacje z ludźmi

           1 J 3, 11.16-18

• Czego, wg św. Jana, Jezus oczekuje od swoich naśladowców?

…..............................................................................................................................

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

 

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

  Przeczytaj i zastosuj metodę Västeras, zwaną metodą trzech znaków. 
Postaw 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,sprawia trudności.

Kol 3, 1-10
„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie 
do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze 
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w <waszych> członkach: 
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów 
buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz 
i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 
haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście 
zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli 
nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według 
obrazu Tego, który go stworzył.”

(Zabierz, tę kartkę na następne spotkanie, aby móc się podzielić swoją 
pracą w domu.)


