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Jak Bóg powołuje
człowieka?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Ty masz wyjątkowy i niepowtarzalny plan
dla każdego, kogo w swojej miłości zapragnąłeś,
stworzyłeś i wezwałeś do naśladowania Ciebie.
Pomóż nam odkryć, czym nas obdarowałeś, w jakim
celu stworzyłeś i gdzie zechciałeś nas powołać.
Amen.

BIBLIA

1 Sm 3, 10

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.
Chwila ciszy.

PAN przyszedł, stanął i zawołał tak, jak poprzednio:
„Samuelu, Samuelu!”. Samuel odrzekł:
„Mów, bo sługa Twój słucha”.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

34

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

Co trzeba robić, kiedy poznało się Boga?

Kiedy poznało się Boga, trzeba Go umieścić na pierwszym
miejscu w swoim życiu. Wtedy zaczyna się nowe życie.
Chrześcijan rozpoznaje się po tym, że miłują nawet swoich
wrogów. [222-227, 229]
Poznać Boga oznacza przecież poznanie tego, który mnie stworzył
i zechciał; który w każdej sekundzie patrzy na mnie z miłością;
który błogosławi moje życie i zachowuje je; który w swoim ręku
trzyma losy świata i ludzi; których kocham; który tęsknie na mnie
czeka; który chciałby mnie wypełnić i udoskonalić i chciałby, abym
na wieki u Niego zamieszkał – oto On. Pokiwanie potakująco głową
nie wystarcza. Chrześcijanie muszą przejąć styl życia Jezusa.
1. Jak rozpoznać Boże wezwanie? Dlaczego dziś tak trudno jest
pójść za nim?
2. Co to jest styl życia Jezusa? Jak jest dziś odbierany?
3. Co oznacza wezwanie Jezusa, aby „miłować wrogów”?
Dlaczego jest to takie ważne?
4. Jak można słowem i czynem stawiać Boga na pierwszym
miejscu w życiu?

WYZWANIE

Wykonajcie ćwiczenie na wyobraźnię.

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.

Wyobraźcie sobie, że żyjecie w czasach Jezusa.
Macie jakiś sklep lub zajmujecie się rzemiosłem (piekarnictwem,
stolarką, wyrobem naczyń). W pewnym momencie Jezus przechodzi obok. Patrzy na was. Zastanówcie się przez chwilę:
O co mógłby was zapytać? Co mógłby powiedzieć?

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Następnie wymieńcie się swoimi spostrzeżeniami.

Wasze propozycje zadań:

Przewodnik

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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