Spotkanie 2.

Rok I

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

BoŜa miłość a grzech człowieka
Celem spotkania uświadomienie sobie etapów odchodzenia od Boga i wchodzenia
w grzech. Wyrobienie w sobie pewności, Ŝe nigdy nie odeszło się tak daleko, by
powrót nie był moŜliwy.

formacja w domu
1. Przeczytaj Łk 10,29 – 37 i odpowiedz na pytania.
●

I. Praca z Pismem św.
Podstawowym tekstem spotkania jest przypowieść o synu marnotrawnym

Jakie zło popełnili kapłan i lewita?

…………………………..........................................................................................
●

Czy przekroczyli oni jakieś prawo państwowe, czy naruszyli zasadę

Łk 15, 11-32

nieczynienia nikomu zła?

Etapy odchodzenia syna od ojca:

…..............................................................................................................................

1. Co prośba syna mogło oznaczać dla ojca? W jakich okolicznościach

●

Na czym polegało zło ich postępowania, na czym często polega zło

zazwyczaj otrzymuje się majątek po rodzicach?
...……………………………………….…….....……………………………...

postępowania współczesnych ludzi?

2. Jak syn traktuje dobro otrzymane od Ojca?

……………………………………………………………..……………..........…..

…………………………………….....................................................................

●

Jezus opisuje szczegółowo uczynek Samarytanina. Co on zrobił?

3. Co stało się, gdy namiastki szczęścia przestały wystarczać?

a)……………………………...……………………………………………..……..

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

b)………………………………...………………………………………..………..

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

c)…………………………………...………………………………………..……..

4. Dla śyda świnia jest zwierzęciem nieczystym, jak zatem nazwiesz sytuację,
w której znalazł się młodszy syn?
….........................................................................................................................

d)……………………………………....………………………………………..….

5. Dlaczego postanawia wrócić?..........................................................................
II. Dzielenie się:

Druga prawda Ŝycia duchowego mówi, Ŝe człowiek jest grzeszny, oddzielony od
Boga w skutek grzechu i dlatego nie moŜe poznać ani doświadczyć miłości Boga
wobec niego. Na skutek grzechu powstają bariery pomiędzy nim a Bogiem, tak jak
pomiędzy synem marnotrawnym a ojcem. Powstają takŜe bariery (naszej pychy,

●

Czy zdaję sobie sprawę, ze mój grzech rani nie tylko innych ludzi, Boga,
ale równieŜ mnie?

obojętności, braku miłości) oddzielające nas od braci, tak, jak oddzieliły

●

Czy potrafię „zabrać się i pójść do Ojca”, jakie motywy mną kierują?

przechodzących drogą od leŜącego na ziemi rannego człowieka.

●

Czy sakrament spowiedzi przeŜywam jako spotkanie z Miłosiernym
Ojcem, który wzrusza się głęboko nad moją nędzą?

To podwójne oddzielenie jest konsekwencją grzechu. Rz 3,23

III. Napisz prawdę, którą odkryłeś (być moŜe kolejny raz), a którą podzielisz się
z grupą. …………………………………………………………………….…..
……..……………………………………………………………………………
…..........................................................................................................................

