Gospodin Isus me posla
da progledaš

Uvodni
dio

Molitveni početak
Pjesma: Ne boj se, jer ja sam s tobom!

Motivacija
Radionica Ogledalo
Voditelj je pripremio papir u boji za svakog sudionika
susreta. (Prilog 1.) Poziva sudionike da sjednu u krug te im
dijeli papire u boji. Na predviđenom mjestu na papiru sudionik
se potpiše. Papir svakog sudionika predstavlja »ogledalo«, tj.
samog sudionika. Papiri svih sudionika kruže ukrug, u smjeru
nadesno. Svaki sudionik piše na svaki papir (na svakom papiru
je ime osobe, pa zna kome piše) poticaje, pozitivne osobine ,
dobre misli svakom sudioniku. Na kraju svaki sudionik pročita
pozitivne misli sa svog papira.
Radionica je poticajna, jer svaki sudionik osjeća povezanost
sa skupinom mladih u župi, a oni ga poštuju i podupiru.

Ciljevi:

¬ prepoznati vlastiti kršćanski identitet u Crkvi i društvu
¬ uočiti važnost aktivnog
sudjelovanja u životu
društvene i napose župne zajednice
¬ vrjednovati i argumentirati svoje životne prioritete
¬ na temelju radionice
vježbati stjecanje samopouzdanja i sigurnosti u ostvarivanju
aktivnosti
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Središnji dio
Uputa voditelju:

¬ Voditelj čita biblijski tekst Dj 9, 1 – 18 –
Savlov poziv.
¬ Iz teksta izdvaja citat:
Gospodin Isus, koji ti se
ukazao na putu kojim
si išao, poslao me da
progledaš i napuniš se
Duha Svetoga. (Dj 9, 17)
¬ Voditelj taj citat smješta
u cjelokupni kontekst
biblijske priče o Pavlovu životu prije i poslije obraćenja te upućuje
mlade u ulogu Ananije
u smislu onoga koji je
vjerom pobijedio strah
te kojem vjera daje da
svjedoči Krista u Pavlovu
životu.

Najava teme
Poslušajmo tekst svetoga Luke u Djelima apostolskim, koji nam
jasno i zorno pokazuje kako s Isusom jačamo svoj kršćanski
identitet te kako možemo biti aktivniji svjedoci Božje riječi u
župnoj i društvenoj zajednici kojoj pripadamo.
Pavao dijeli svoj život na dva velika djela: vrijeme bez Krista i
vrijeme u Kristu. Savao je kao samouvjereni židovski farizej
progonio kršćane. Nadomak Damasku ukazao mu se je
Gospodin. Oslijepio je. Bio je nemoćan. Prijatelji su ga odveli u
Damask, gdje tri dana nije jeo ni pio.
U Lukinom opisu Pavlovog doživljaja pred Damaskom SVJETLO
ima veliku ulogu. Pavao se susreo s istinskim SVJETLOM, koje
prosvjetljuje svakog čovjeka. Pavao se pita: »Gospodine, što mi
je činiti?« On ne jadikuje nad svojim životom nego se odlučuje na
djelo. Ponovno preispituje vrjednote kojima je dosada vjerovao i
odvažno kreće novim putem.
Pavao na tom putu nije sam. Isus šalje Ananiju. Ananija je jedan
od 70-orice Isusovih učenika koji je za prvoga Savlova progonstva
pobjegao u Damask. Zbog toga nas ne čudi Ananijina bojazan
u susretu s Pavlom. Unatoč velikoj bojazni Ananija je poslušan
Isusovu pozivu te se obraća Pavlu kao bratu i moli za njega. To
nam pokazuje da su nam u obraćenju i promjeni života važni i
drugi kršćani. Bog se često služi vjernicima kako bi druge doveo
do obraćenja. Položivši ruke na farizeja, povratio je Savlu vid te
ga krstio. Tim djelom vjere Bog je kršćanima darovao jednog od
najvećih misionara – svetog Pavla.
Pavao se susreo s istinskim SVJETLOM.

Rad u grupama
Mlade se podijeli u šest grupa ili u tri, ovisno o broju sudionika
(u svakoj je isti broj, najviše četvero).
1. i 2. grupa: radionica KNJIGA ŽALBI
3. i 4. grupa: radionica KNJIGA ŽELJA
5. i 6. grupa: radionica KNJIGA AKTIVNOSTI

PRVA I DRUGA GRUPA:
Knjiga žalbi
¬ 1. i 2. grupa na A 3 papir u predviđenu tablicu upisuju čime

mladi nisu zadovoljni u obitelji, župi, gradu. (Prilog 2.)
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TREĆA I ČETVRTA GRUPA:

Knjiga želja

¬ 3. i 4. grupa na A 3 papir u predviđenu tablicu upisuju što bi

promijenili u svojoj obitelji, župi i gradu. (Prilog 3.)

PETA I ŠESTA GRUPA
Knjiga aktivnosti
¬ 5. i 6. grupa na A 3 papir u predviđenu tablicu upisuje kon-

kretne aktivnosti koje je moguće pokrenuti u obitelji, župi i
gradu, a odraz su naših žalbi i želja. (Prilog 4.)

Zajedničko
prezentiranje:

¬ Predstavnici svake grupe objavljuju/čitaju svoje žalbe, želje i aktivnosti.

Završni dio
Sinteza s aktualizacijom
Voditelj završno nalazi logične i korisne povezanosti iznesenih
žalbi, želja i konkretnih aktivnosti koje mladi mogu ostvariti u
župnoj i društvenoj zajednici.
Svaka grupa neka svoju »knjigu« objavi u župnom listiću ili
neka na oglasnoj ploči župe objavi Knjigu aktivnosti. Određenu
aktivnost neka provedu u okviru župne zajednice.

Molitveni završetak

Pjesma:

¬ S tobom želim poć
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