
Spotkanie 6.                                                                                          Rok I

Duch Święty w Ŝyciu chrześcijanina

Celem jest odkrycie, Ŝe Bóg w Chrystusie ukazał kaŜdemu człowiekowi, jak mimo
Ŝycia prowadzonego w ciele, mimo słabości intelektu., woli, niedojrzałości uczuć,
moŜe on zrealizować swoje Ŝycie w taki sposób, w jaki Bóg tego zapragnął
stwarzając człowieka.

I. Praca z Pismem św.

Na podstawie podanych fragmentów Pisma świętego odpowiedz na pytania:
● Czego pragnie dla mnie Bóg? 

Ef 5, 18 …………………………………………………………………

● Jak odpowiadam na to pragnienie w moim Ŝyciu?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

● Czego pragnie dla mnie Bóg? 

J 7, 37-39  ………………………............................................................

● Co robię, kiedy jestem spragniony Ducha Świętego?

………………………………………………………………………….

● Jak wygląda mój „kontakt”  z Duchem Świętym?

● Czy doświadczyłem w moim Ŝyciu, Ŝe Duch Święty przychodzi

do mojej słabości intelektu, niedojrzałości uczuć, słabości wiary?

● Jakie to były konkretne sytuacje?

II. Dzielenie się w grupie.

Przeczytaj podany fragment Pisma świętego: Rz 7, 14 - 25.

Podziel się tym, co w szczególny sposób poruszyło Twoje serce.

● Co Twoim zdaniem szczególnie odnosi się do Twojego Ŝycia?

● Czy doświadczyłeś walki, o której pisze św. Paweł?

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. W tym miesiącu szczególnie pamiętaj o Słowie śycia: (czytaj je
codziennie rano i wieczorem, w ramach modlitwy. Staraj się takŜe wracać do
niego myślami w ciągu dnia):

„Wy jednak nie Ŝyjecie według ciała, lecz wedlug Ducha, jeśli Duch BoŜy
w was mieszka. JeŜeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie
naleŜy”  (Rz 8,9).

2. Dzięki Słowu na modlitwie wzmacniasz swoją pewność, Ŝe Duch Święty
działa w Twoim Ŝyciu.

Wypisz te sytuacje, w których podane niŜej fragmenty okazały się dla Ciebie
w tym miesiącu szczególnym światłem lub pomogły Ci spojrzeć w głębszy
sposób na sytuacje z Twojego Ŝycia:

Rz 8, 9 ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
Rz 8, 11…………………………………………………………...
……………………………………………………………………
Rz 8, 15 - 16 ……………………………………………………...
…………………………………………………………………...
Rz 8, 23 - 27..................................................................................
……………………………………………………………………
Ga 5, 16............................……………………………………….
……………………………………………………………………

3.. W czasie mojej przedłuŜonej modlitwy osobistej w tym miesiącu zwrócę
szczególną uwagę na modlitwę do Ducha Świętego.


