KONSPEKT SPOTKANIA W GRUPACH: CHRISTUS VIVIT CZ. 2

TEMAT: „Wspaniała wieść dla wszystkich młodych – Chrystus cię zbawia; na podstawie
Christus Vivit”.
CEL:
Dydaktyczny:
Ukazanie osoby Jezusa Chrystusa jako jedynego zbawiciela człowieka. Uczestnicy powinni mieć
szansę odkrycia w Nim Bożej odpowiedzi na grzech człowieka i niedolę.
Wychowawczy:
Odkrycie w Jezusie Chrystusie Bożej odpowiedzi dla swojego własnego życia, przygotowanie do
decyzji przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela.
METODA: Ewangeliczna rewizja życia: widzieć – osądzić - działać
CZAS TRWANIA: 45 minut
POMOC: Pismo święte, kartka papieru A4, długopis.
TREŚĆ:
A. Modlitwa:
Powierzenie Bogu naszej sytuacji grzeszności, prośba o wyzwolenie, zbawienie, ukazanie właściwej
drogi. Można wykorzystać Psalm 13.
Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
a w moim sercu codzienną zgryzotę?
Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?
Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go»,
niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.
B. Widzieć – potrzeba zbawienia
•
•
•
•

odczytanie fragmentu słowa Bożego
dyskusja na temat tego fragmentu (pomocą pytania)
odniesienie osobiste
podsumowanie

Rz 7,15-24
15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to
właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest
dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. 18 Jestem bowiem świadom,
że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre,
ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20
Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A
zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem
wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś
moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w
niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż
mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego!
Dyskusja
•
O czym pisze św. Paweł w tym tekście? Czego doświadcza w swoim życiu?
•
O czym świadczy to rozbicie, brak harmonii w życiu człowieka?
•
Na jaką potrzebę wskazuje? Potrzebuję zbawienia! Nie wszystko układa się dobrze w moim
życiu. Jestem przygnieciony grzechem i jego skutkami.
•
Jak człowiek radzi sobie z tym wewnętrznym bólem?
Odniesienie osobiste
•
W jakich sytuacjach doświadczasz tego, co św. Paweł?
•
Na ile doświadczasz, odczuwasz potrzebę zbawienia, wyzwolenia od tego wszystkiego, co ci
rozbija życie?
•
Na ile jesteś świadomy w jakich sferach Twojego życia najbardziej potrzebna jest Boża
interwencja?
Podsumowanie
Największym niebezpieczeństwem jakie czyha na współczesnego człowieka jest pozostanie na
płaszczyźnie namiastek zbawienia. Przechodzenie od jednej do drugiej z rosnącym po każdej
kolejnej porażce poczuciem rozczarowania, sceptycyzmu, cynizmu. W efekcie można dojść do
pogrążenia w beznadziei, do zanegowania istnienia jakiejkolwiek możliwości zbawienia, a więc do
zamknięcia się także na to prawdziwe, które Bóg chce nam darować.
Krótka modlitwa prośby o umiejętność dostrzegania przestrzeni naszego życia, w których konieczna
jest Boże interwencja.
C. Osądzić – czy jest ratunek?
•
•
•

odczytanie fragmentu słowa Bożego
komentarz Ojca Świętego Franciszka z Adhortacji „Christus vivit” pkt. 119-120
odpowiedź na pytanie (metoda układania krzyżówki)

Dz 4,12
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w
którym moglibyśmy być zbawieni.
Odtwarzamy fragment adhortacji w aplikacji mobilnej: Jerycho Młodych.

Komentarz Ojca Świętego Franciszka
„Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego daru z
siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić,
ponieważ „Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od
wewnętrznej pustki, od izolacji”. A jeśli grzeszysz i odchodzisz, On cię podnosi na nowo mocą
swego krzyża. Nigdy nie zapominaj, że „On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym
razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta
nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką
czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość” (…)
„Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy Mu
robić cokolwiek, ale On nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko
to, co się akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze
sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze małoduszności. Ale właśnie poprzez nasze
sprzeczności, słabości i małoduszności chce On napisać tę historię miłości. Przygarnął syna
marnotrawnego, przygarnął Piotra po jego zaparciu się i zawsze, nieustannie, przygarnia nas, po
naszych upadkach, pomagając nam podnieść się i stanąć na nogi. Prawdziwym upadkiem —
uważajcie — prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na
ziemi i niepozwolenie sobie pomóc”
(Adhortacja Christus vivit, pkt. 119-120)
Dzielenie się:
•
Co to znaczy „Jezus mnie zbawia”? Poszukiwanie odpowiedzi metodą „układanie krzyżówki”. Każdy może
dopisać po 1-2 odpowiedzi.
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D. Działać – co robić?
•
•

odczytanie fragmentu z Adhortacji „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka - pkt. 121. i 123.
odpowiedź na pytania

Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych
uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu
jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić, musimy je tylko przyjąć z ogromną
wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani, zanim mogliśmy to sobie wyobrazić: „Bóg sam
pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). (pkt. 121)
Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A
kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze
od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią
oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo. (pkt. 122)

Pytania:
•
Do jakiego działania wzywa mnie Ojciec Święty? (Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej
miłości i daj się przez nią oczyścić.)
•
Jak to mogę robić na co dzień?
•
W jaki sposób przekazać moim kolegom i koleżankom, że Jezus ich zbawił?
•
Dlaczego zbawienie dane im przez Jezusa jest nieinteresujące?
Sekretarz zapisuje odpowiedzi uczestników pracy w grupach.

E. Modlitwa słowami piosenki „Ciągle zaczynam od nowa”
1. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam,
Wciąż jednak słyszę te słowa: "Kochać to znaczy powstawać".
Chciałem Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty,
Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie, weź serce me, jakie jest.
2. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie, dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach.
3. Teraz już wiem, jak Cię kochać, przyjm moje "teraz", o Panie,
Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.

Opracował: ks. Marek Andrzejuk

