Pytania na grupkę dzielenia
J 1, 35-51 Świadectwo uczniów
Jezus pyta w Ewangelii Jana „czego szukacie?”
1) Jak odpowiedziałbym na pytanie Jezusa „czego szukacie?” Czego szukam w relacji z Nim?
Co oznacza dla mnie pójście za Jezusem? Czy chcę dać się JEMU poprowadzić ?
2) Uczniowie poszli za Jezusem „zobaczyli gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego” Czy
chcę poznawać Jezusa? Jak chcę to robić? Co to dla mnie oznacza? Co mną kieruje w
poznawaniu Go?
3) Czy chcę (tak jak uczniowie we fragmencie) dzielić się doświadczeniem obecności Boga, i
znalezienia Go w swoim życiu, z innymi ludźmi? Czy mam pragnienie by innych zachęcać
poznania Go? Czy chcę innych przyprowadzać do Niego? Czy jest to dla mnie trudne? Jak
chcę to robić?
J 6, 1-15 cudowne rozmnożenie chleba
4) Z jakim głodem przychodzę do Boga? Jaki „głód”, tęsknotę rozpoznaję w swoim życiu?
Jakie miejsce ma Eucharystia w moim życiu? Czy wierzę że Jezus chce nas karmić i
troszczyć się o naszego ducha i ciało?
5) Czy dostrzegam potrzebę odnowienia swojej wiary? Czy i jakie dostrzegam na tej
płaszczyźnie braki? Czy widzę jakie obszary szczególnie wymagają odnowy, które chcę
powierzyć Bogu?
6) Czy podjąłem decyzję uczestniczenia w pełni/ zaangażowania się w seminarium? Jaka jest
moja postawa wobec zaproszenia Jezusa? Jeśli nie, to co mi przeszkadza w podjęciu
decyzji? Jakie mam wątpliwości? Jeśli one mnie powstrzymują to czy mimo to jestem
gotowy wyruszyć w drogę by zobaczyć co Bóg dla mnie przygotował (Jezus mówi
„chodźcie a zobaczycie”)
7) Jak podchodzę, jak traktuję obietnice które Jezus nam daje? (wielokrotnie przytaczane w
Ewangelii) Które Słowo jest dla mnie szczególnie ważne? Czy przyjmuję je do serca? Czy
wierzę, że Jezus chce dla mnie życia w pełni, że chce przyjść do mnie z radością i
szczęściem? Podzielić się doświadczeniem przemiany, gdy Bóg przyszedł ze znakiem
swojej obecności (jak na weselu w Kanie) ważnym dla mojego życia. Czy miałem taki
moment?
8) Jezus zapewnia że zna dokładnie każdego z nas i wie w którym momencie drogi jesteśmy i
co jest nam potrzebne. Czy i ja jestem świadomy swojej kondycji duchowej w tym
momencie? Czy gotowy jestem trwać w Prawdzie przed Panem w czasie seminarium? Co
może mi w tym pomóc?

