Plan spotkania
dla młodzieży

O

1.

Zapytaj uczestników, czym według nich są prześladowania. Zapytaj, co wiedzą
o prześladowaniach chrześcijan w dzisiejszym świecie. Dowiedz się, czy
prześladowania szczerze obchodzą ich na co dzień. Podziel się swoją perspektywą
i doświadczeniem.
Informacje na temat prześladowań chrześcijan znajdziesz na naszej witrynie
www.gpch.pl i naszym Facebooku.

2.

Bez szczegółowej zapowiedzi włącz filmik „Młodzi dla prześladowanych”. Jeśli
spotkanie odbywa się online, wyślij link wszystkim uczestnikom i poproś, żeby włączyli
filmik mniej więcej w tym samym momencie. Zadbaj o to, żeby wszyscy mogli w pełni
emocjonalnie doświadczyć tego filmiku. FILMIK: Młodzi dla prześladowanych

3.

Po obejrzeniu filmu zapytaj uczestników o ich pierwsze myśli i wrażenia. Czy miał
on jakiś wpływ na ich postrzeganie prześladowań chrześcijan? Podziel się swoimi
przeżyciami.

4.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 13,3 oraz 1 List do Koryntian 12,26-27. Zapytaj, co
te słowa oznaczają dla uczestników. Podziel się tym, co Bóg mówi do Ciebie poprzez
te fragmenty.

5.

Poprowadź teraz czas modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Rozpocznij od
zachęcenia uczestników do modlitwy wdzięczności za to, w jak bezpiecznym kraju
żyjemy i jak wiele błogosławieństw tu doświadczamy. Następnie przy pomocy
plakatu „Dziesięć sposobów modlitwy za naszą prześladowaną rodzinę” módlcie się
za chrześcijan, którzy cierpią za wiarę. Możecie modlić się po kolei lub podzielić się
na mniejsze grupy. Możesz także dać uczestnikom czas na modlitwę osobistą. Plakat
można pobrać tutaj: PLAKAT: 10 Sposobów Modlitwy

6.

Następnie zapytaj uczestników, czy doświadczają oni jakichś prześladowań w swojej
szkole, sąsiedztwie, rodzinie. Może ktoś wyśmiewa ich wiarę? Może czują się
wykluczeni? Może boją się przyznać, że są naśladowcami Jezusa? Podziel się takimi
przykładami ze swojego życia.

7.

Na koniec przeczytaj Ewangelię św. Łukasza 6,27-28 i zachęć uczestników do
obejrzenia teledysku „Wybaczam wam”. Niech później każdy z was osobiście modli
się o osoby, które ranią Was ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Módlcie się
o nie z imienia. Niech Wasze modlitwy będą przepełnione miłością i przebaczeniem.
Teledysk jest dostępny tutaj: TELEDYSK: Wybaczam Wam
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