Rosnąć jak Jezus.
Cel:
•
•

Wiemy, że kto rodzi się do nowego życia, musi pozwolić na wzrost Bożego
życia w nim.
Rozumiemy, że siłę i odwagę do świadczenia daje Duch Święty

Slogan: Żyje w tobie Chrystus!
Wezwanie: Bądź świadkiem Chrystusa!

Sigle: Dz 2, 1-13; Dz 9, 32-35; Dz 16, 25-34; J 3, 30; Mt 5, 1-12; Ga 2, 20

•

Materiały
•

Pismo św.
• Wypisane zadania dla grup
• Zabrudzone lustro
• Obraz – Twarz Jezusa, na którym są naklejone teksty określające
błogosławieństwa

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
•
•

Modlitwa
Śpiew

Może ktoś z was myśli „Jestem 100% dzieckiem Bożym” przyjąłem chrzest,
uczestniczę we Mszy św., przystępuję do sakramentów, jestem we wspólnocie, którą
opiekuje się kapłan. Wiem – Bóg mnie kocha bezwarunkowo. Zbawił mnie przez
Jezusa. Jestem człowiekiem wierzącym. A nawet Jezus zesłał na mnie Ducha
Świętego. Co mi więcej trzeba ..?! Wszystko mam! Czy nie tak?
Praca z tekstem
•

Otwórzcie Dz 2, 1-13

•

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał
się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy,
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którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy
swój własny język ojczysty? - 9 * Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji,
Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».
12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się
młodym winem» - drwili inni.

... i co my tu mamy? Proszę może ktoś opowie o tym wydarzeniu. ............
Apostołowie są odważni. Ci prości ludzie potrafią przekazywać Dobrą Nowinę tak,
że wszyscy ich rozumieją! Co więcej .. Jezus przez nich mocą Ducha Świętego czyni
cuda.

•

Spójrzcie – Dz 9, 32 – 35.

•

32 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie*.
33 Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał
w łóżku. 34 «Eneaszu - powiedział do niego Piotr - Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel
swoje łóżko!» I natychmiast wstał. 35 Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i
nawrócili się do Pana.

Gdzie przyszedł Piotr?
Kogo tam zastał?
Jakimi słowami zwrócił się do niego Piotr?
Co się stało?
Jak myślicie ... dlaczego Piotr takie słowa powiedział do Eneasza?
Puenta
WIARA! Był pewny, że Jezus który umarł a teraz żyje – uzdrowi tego człowieka.
Piotr żyje wiarą. Ona ukazała się w tej konkretnej sytuacji.
Praca w grupach
Utworzyć dwie grupy.( Gdy ilość słuchaczy jest większa można utworzyć więcej grup wówczas
zadania będą powielane)

Otrzymacie zadanie. Jest ono napisane na kartce.
1. Co powiedział Piotr po Zesłaniu Ducha Świętego do zebranego tłumu?
2. Napiszcie przebieg rozmowy między Piotrem a Eneaszem po uzdrowieniu.
A ty? Ot choćby zaraz, gdy wyjdziesz na ulicę, przystanek autobusowy bądź
tramwajowy, miałbyś tyle odwagi w sobie aby podejść do nich i opowiedzieć im o
Panu Jezusie, o Jego miłości do nich?
Pewnie wiele osób zawahałoby się. A przecież otrzymałeś Ducha Świętego. Nie
wiem jak On do ciebie przyszedł. Może w lekkim powiewie wiatru, może uderzył jak
wicher gwałtowny, może we łzach lub radości a może w wewnętrznym pokoju ... nie
wiem. To ty wiesz! A jednak nie czujesz się na siłach aby tak jak Piotr działać. Z taką
mocą. Dlaczego?
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Bo jesteś jak dopiero urodzone dziecko, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie.
Najgorsza rzecz jaka mogłaby się tobie przytrafić to zostać dzieckiem i nie urosnąć.
Jeśli teraz narodzisz się w Chrystusie, będziesz rosnąć w Nim, aż do Jego miary. To
znaczy, zanurzać się coraz bardziej w życiu Chrystusowym po to, by Jego łaska
przemieniała cię i by Chrystus rósł, ty byś się umniejszał.
•

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. J 3, 30

Bóg nie skończył swojego dzieła w tobie. Dopiero je rozpoczął. Jego planem jest to
byś upodobnił się do Chrystusa tak, jak Chrystus jest obrazem Ojca – Boga
Niewidzialnego. Bóg potrzebował tylko jednej sekundy, aby ci przebaczyć, ale
potrzebuje całego twojego życia aby cię zmienić. Jest to zadanie ciągłe. PROCES!
Podchodzi „ochotnik” do zabrudzonego lustra.

Co widzisz?
Jaka jest ostrość obrazu?
Dlaczego?
Co teraz trzeba zrobić? (umyć, wypolerować) Spełnia zadanie.
Spójrz teraz - i co? (teraz twarz odbija się jasno i wyraźnie)
Bóg to samo czyni z tobą. Poleruje cię i czyści aż odbije się w tobie Twarz Jezusa.
Możemy więc prosto powiedzieć, że wzrost w Chrystusie oznacza bycie bardziej
podobnym do Niego, bardziej pełnym Jego Ducha. To pozwolenie, by On kochał,
służył, świadczył przez ciebie, by rosło w tobie życie Jezusa.
Ten wzrost objawia się w dwojaki sposób.
Pierwsze – życie błogosławieństwami a drugie – życie z wiary.
Błogosławieństwa nie są rozkazami lub obowiązkami. Są czystą Ewangelią. To dzieło
uświęcania, które Duch wypełnia w twoim życiu. Przeczytaj

•

Mt 5, 1 – 12

1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Osiem błogosławieństw*
3 «Błogosławieni ubodzy w duchu*, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu
mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest
w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków*, którzy byli przed wami.
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Do ochotnika, który podchodzi do obrazu - Wybierz sobie jedno błogosławieństwo.
Odkleja błogosławieństwo i czyta. ( patrz załącznik)
Gdy wypełnisz te zadania to kto odbije się w twoim sercu?
Kogo ukażesz swoim życiem?
Można powiedzieć – staniesz się odbiciem Jezusa. On jest w tobie!

Ale kto to może wszystko wykonać?
Oczywiście nikt. Dla człowieka jest to niemożliwe, nawet gdyby w to włożył całą
dobrą wolę i przejął się tym z całej swej siły.
Ale na pewno jest to możliwe dla Boga. To właśnie jest to czego On dla ciebie chce.
Ten, który cię wezwał i zaczął w tobie swoje dzieło jest wierny. On je dokończy.
A my?
A ty ... ja – co musimy zrobić?
DRUGI KROK.
Żyć z wiary! Wiedząc czego Bóg chce i co może w tobie uczynić, musisz działac
według tego w co wierzysz. Wiarą albo się żyje albo się ją traci. Jeśli się nią nie żyje –
nie jest to wiara. Wiara musi się ukazywać w konkretnych czynach i sytuacjach jak to
widzieliśmy u Piotra.
Jeśli wiem i wierzę, że Bóg chce abym żył błogosławieństwami – muszę zacząć nimi
żyć z wiarą, polegając na Jego obietnicy, pełny mocy Jego Ducha, pewny, że moje
ograniczenia nie są większe od Jego mocy.
Bóg prosi, abyś zrobił jeden krok w wierze i jeśli postąpisz w wierze, zobaczysz
chwałę Bożą, tzn. zbawienie we wszystkich obszarach życia ludzkiego. Tylko jeśli
będziesz wierzyć i żyć tym, w co wierzysz, zobaczysz cuda Boże.
Można dać świadectwo
Ważne jest wierzyć bardziej Panu niż zasobom świata propagowanym przez media
lub ludzkie opinie. Albowiem wierzę w Niego, ufam Jemu i jestem zależny od Ducha
Świętego. Duch Święty przychodzi by dokończyć dzieło, które w oczach świata
wydaje się szaleństwem ale w rzeczywistości ukazuje mądrość Boga. Wiara jest
pewnością co do Boga i Jego wierności. Daje pewność otrzymania Jego obietnic.
Zobacz co się przytrafiło św. Pawłowi
•

Dz 16, 25- 34

Cudowne uwolnienie z więzienia
25 O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się
przysłuchiwali. 26 Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia.
Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. 27 Gdy strażnik zerwał się
ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie
uciekli. 28 «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» - krzyknął Paweł na cały głos.
29 Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa.
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30 A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?» 31 «Uwierz
w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom». 32 Opowiedzieli więc naukę Pana
jemu i wszystkim jego domownikom. 33 Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i
natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. 34 Wprowadził ich też do swego mieszkania,
zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Widzisz?
Ta wiara musi być przeżywana we wszystkich środowiskach życia ludzkiego.
Na poziomie osobistym, wspólnotowym, społecznym i ekonomicznym, w pracy
i w religii. Krótko mówiąc, w całym życiu i w każdym momencie.
Kochani Maryja to wspaniały wzór wzrostu w Jezusie. Wystarczy się Jej dobrze
przyglądnąć a ogarnie cię zdumienia.
• Oto ja ...
• Służy potrzebującym (Elżbieta, Kana)
• Jest zawsze z Jezusem i współpracuje
• Stoi pod krzyżem
• Modli się i otwiera na Ducha Świętego w dnu Piędziesiątnicy
Jest błogosławiona nie ze względu na to, co uczyniła dla Pana, ale ze względu na to,
co w Niej uczynił Bóg.
Nie jest chrześcijaninem ten, kto się za takiego uważa, ale ten, kto pozwala
Chrystusowi żyć w sobie i potwierdza, że
•

„Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” Ga 2, 20
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Załącznik 1.
1. Co powiedział Piotr po Zesłaniu Ducha Świętego do zebranego tłumu?
2. Napiszcie przebieg rozmowy między Piotrem a Eneaszem po uzdrowieniu.
Załącznik 2

•

Mt 5, 1-12

BŁOGOSŁAWIENI
- UBODZY W DUCHU
Nie szukają bogactw ani własnych interesów. Przeciwnie, uzależniają się wyłącznie
od Boga i są gotowi do służby braciom.
- CISI
Posiadają dobra materialne według porządku Bożego; bez chciwości i gwałtowności,
ale z siłą, która pozwala ze spokojem stawiać czoła sytuacjom grzesznym
- KTÓRZY SIĘ SMUCĄ
W świetle Bożym dostrzegają wielkość i małość człowieka, a przez to głęboką
potrzebę zbawienia społeczeństwa i pragną nowego świata.
- KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI
Nie tylko sprawiedliwości ludzkiej, ponieważ szukają i tworzą też sprawiedliwość
Bożą, która nie opiera się na prawie, ale na miłości. Popierają to co dobre,
sprawiedliwe i godne, aby człowiek w swoim życiu był ekonomiczny, polityczny i
kulturalny, jakim chce go widzieć Bóg.
- KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE
Jeśli sprawiedliwy Chrystus był prześladowany przez niesprawiedliwy świat i
swoich prześladowców, to sługa będzie tak samo traktowany jak jego Pan. To
doprowadzi do tego, że będzie ukrzyżowany z Chrystusem, aby wziąć na siebie zło,
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które niszczy świat i wyzwolić nas w tym świecie od zła, które niszczy relacje
międzyludzkie.
- KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ
Sieją owoce sprawiedliwości i pokoju, głosząc Słowa życia działają z mocą, niszczą
dzieło grzechu i współpracują z Bogiem w tworzeniu pokoju mesjańskiego, który jest
zebraniem wszystkich błogosławieństw nowych czasów.
- CZYSTEGO SERCA
Będąc wolnymi od zasad rządzących światem i od interesów egoistycznych, mogą
szerzyć wartości ewangeliczne w każdym środowisku i strukturze.
- MIŁOSIERNI
Łącząc się z innymi w ich problemach, rozumieją je i starają się im zaradzić.
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