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Być uczniem Pana  

 

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI  

1. Wszyscy uznajemy Jezusa jako swojego Pana. Ale żeby stało się to 
faktem, konieczne jest by:  

a. rzeczywiście chcieć 

b. wiedzieć co to znaczy 

c. wprowadzić to w życie. 

2. Chrześcijaństwo to nie tylko poglądy - to styl życia i 
postępowanie. Świadectwo życia jest ważniejsze od 
teoretycznego poznania i wiedzy. 

3. Współczesny świat przecenia rolę wolności i niezależności, 
podważa wierność i staranność. Jesteśmy zalewani informacjami, 
które nie mają żadnego znaczenia dla codziennego życia. 
Duchowi świata możemy przeciwstawić się, lub jemu się poddać i 
płynąć z nurtem świata.  

4. Wspólnota chrześcijańska jest sposobem na przeciwstawienie się 
i wytrwanie w obranej drodze. 

5. Przykazania są podstawą życia chrześcijańskiego. Jezus nie tylko 
zachowywał przykazania, ale starał się je starannie wyjaśniać 
uczniom. Przykazaniom poświęcona jest znaczna część Kazania na 
Górze. 

6. Św. Piotr wskazuje nam drogę wzrostu: Gdy już wyrwaliście się z 
zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie, wkładając całą 
gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do 
poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do 
cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do 
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przyjaźni braterskiej zaś miłość.   (na podst. 2P1,6-7) W tym 
fragmencie zauważmy nie tyle poszczególne cnoty, ale to, że 
istnieje ich pewien zbiór i dopiero komplet daje obraz pełnego 
chrześcijanina. 

7. Miłowanie Jezusa to… upodabnianie się do Jezusa:   • zaufanie 
Bogu w trudnych okolicznościach   • wprowadzanie w życie Słowa    
• naśladowanie charakteru Jezusa     • żywe kontakty z innymi 
wierzącymi. 

8. Przykładowe decyzje do codziennego podejmowania:    • na co 
przeznaczyć czas?    • kiedy wrócić z pracy do domu?     • jak 
organizować pracę?    • czy pogodzić się ze współmałżonkiem?    
• czy mieć kolejne dziecko? 

9. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.  Łk 6,40   Być „uczniem” 
w czasach Jezusa znaczyło:   + przyjmować informacje i wiedzę,   + 

10. uczyć się jak żyć  + uczyć się odpowiedzialności  + naśladować 
Nauczyciela ŻYCIEM  + naśladować Jego CHARAKTER. Trudno 
czynić cuda jak Jezus, ale możemy być do Niego podobni w 
codziennym życiu. 

11. Czas dla Rodzin podsuwa gotowe i sprawdzone zasady życia 
zawarte we Wzorze Życia. Przyjmując je i wprowadzając w życie 
zyskujemy szansę na dobre, chrześcijańskie i rodzinne życie. 

 

DZIELENIE  

 Co dzieje się w waszej rodzinie? 

 W jakiej intencji  trzeba się za Ciebie modlić? 

 Jak spędzasz ostatnio wolny czas?     



 W jaki praktyczny sposób daję Jezusowi miejsce na tronie swego 
życia? 

 Co jest ważniejsze: życie według Bożych zasad czy silna wiara? 

 Czy pamiętam jakich konferencji słuchałem w tym roku w CdR? 
Czy coś z nich wprowadziłem w życie? 

 Czy wspólnota faktycznie pomaga mi żyć lepiej jako naśladowca 
Jezusa? 

 Jak nasza mała grupa może pomóc mi w lepszym naśladowaniu 
Jezusa? 

Pomódlcie się wspólnie w tej intencji na zakończenie spotkania.  


