
Spotkanie 7.                                                                                                    Rok I

Zasady Ŝycia duchowego

Celem spotkania jest odkrycie, czym jest Ŝycie duchowe i w jakim kierunku ma się
ono rozwijać. Poznając trzy podstawowe zasady Ŝycia będziemy chcieli je osadzić
w realiach naszego Ŝycia.

I. Samodzielnie odpowiedz na poniŜsze pytania, a potem skonsultuj na forum
grupy.

● Co to jest Ŝycie duchowe?..............................................................................
● Czy rozwój w Ŝyciu duchowym, przemiana w naszym Ŝyciu dokonuje się

automatycznie?...............................................................................................
● Jaki jest cel mojego rozwoju duchowego? Do czego zmierzam?.................
● Jaki wpływ na rozwój Ŝycia duchowego ma zaufanie Bogu?

II. Praca z tekstem, ks. F. Blachnicki, „Charyzmat i wierność”:

„Formuła Fos-Dzoe, Światło-śycie mieści w sobie postulat wewnętrznej integracji jako
centralne zadanie wychowawcze. Chodzi o osiągnięcie jedności między prawdami
i zasadami poznawanymi i uznawanymi za słuszne, a wyznawanymi i stosowanymi w Ŝyciu.
Jedność: światło i Ŝycie integruje wewnętrznie człowieka.
Symbol Fos-Dzoe zawiera w sobie program wychowawczy Ruchu Światło-śycie
i zarazem jego metodę pedagogiczną. Poprzez element światła, mającego wcielać się
w Ŝycie, naleŜy rozumieć ŚWIATŁO ROZUMU, ŚWIATŁO SUMIENIA, ŚWIATŁO
SŁOWA BOśEGO, ŚWIATŁO CHRYSTUSA JAKO WZORU OSOBOWEGO, który
naleŜy naśladować, i ŚWIATŁO KOŚCIOŁA.
DąŜenie do jedności światła i Ŝycia na pięciu powyŜszych płaszczyznach zawiera w sobie
integralny i wszechstronny program wychowania Nowego Człowieka.”

● Co w tym tekście uderza mnie najbardziej, jest dla mnie szczególnym
światłem?

III. Przeczytajmy 1 Tm 6, 11.

Pierwszą zasadą Ŝycia duchowego jest POSIADAĆ CHARAKTER CHRYSTUSA.
Musimy na Niego patrzeć. Duch Święty, gdy Go przyjmujemy, sprawia w nas
cechy charakteru Jezusa.

● Co mamy zrobić z światłem Chrystusa jako wzoru osobowego?

Realizując zasadę Światło-śycie w swoim Ŝyciu moŜemy śYĆ PANUJĄC NAD
OKOLICZNOŚCIAMI. Nasze czyny, myśli i postawa nie będą wtedy uzaleŜnione
od nacisku chwili, sytuacji, korzyści materialnych.

IV. Przeczytajmy J 16,33.

Owocem tych dwóch pierwszych jest zasada trzecia BYĆ ŚWIADKIEM
CHRYSTUSA. Realizując dwie pierwsze trzecia dokonuje się w Duchu Świętym
niejako automatycznie.

V. Przeczytajmy J 15, 26 - 27.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Na modlitwie osobistej rozwaŜę fragment „Charyzmatu i wierności”,
przestudiowany podczas spotkania w grupach.

2. W czasie modlitwy zastanowię się, odpowiem na pytania, a odpowiedzi wpiszę,
by podzielić się nimi na następnym spotkaniu.

● Jaki wpływ na moje Ŝycie ma przykład, wzór Chrystusa?

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

● Jak naśladuję Chrystusa?
....................................................................................................................................

● Opisz sytuację z tego miesiąca, w której kierowałeś się światłem Chrystusa
jako wzoru osobowego.

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

3. Odpowiedz:

Co moŜe przeszkadzać Duchowi Świętemu w kierowaniu moim Ŝyciem?
● Mt 13, 58...........................................................................................................

● J 15, 10..............................................................................................................

● Rz 8, 15.............................................................................................................

4. W oparciu o poniŜsze teksty ułóŜ katalog „uczynków ciała” (pomiń powtarzające
się lub równoznaczne).

Ga 5,19-21a; Rz 13,13; 1 Kor 5, 8-11; 1 Kor 6, 9-10; 2 Kor 12, 20; 2 Tm 3,2-5.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Utwórz katalog owoców Ducha  Ga 5, 22-23; 1 Tm 6, 11; 2 P 1, 5-7.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
W obu katalogach podkreśl te, które dzisiaj odkrywasz u siebie.

6. Z modlitwy osobistej z tego miesiąca chcę podzielić się z grupą:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


