Kto ma Syna, ma życie
(Opracowała Anna Kuźnik)

Wersety biblijne:
„A takie jest to świadectwo. że żywot wieany dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu
Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota." I Jana 5:11 -12
„Rzekł Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i u marł,
żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki." Jana 11:25-26
Prawda biblijna, którą chcemy młodym ludziom przybliżyć, to: Jeżeli oddałeś swoje
życie Jezusowi i On swoim Duchem zamieszkuje w Tobie. to masz życie, które się nigdy
nie kończy.
Potrzebne materiały:
różnego rodzaju nasiona (np. żołędzie, pestki pomarańczy, jabłka, nasiona trawy,
kasztany itp.) wymieszane z drobnymi elementami typu kamyczki, koraliki, drobne
cukierki, itp.
Komentarz:
Na jakie kategorie można podzielić te przedmioty? (Np. wg kształtu, wielkości, koloru.
jadalne i niejadalne.} Zatrzymajmy się przy kategorii: zawiera zalążek życia i bez
zalążka życia.

Co się stanie, gdy wrzucimy do ziemi kamyczek, cukierek albo koralik? Pozostanie tam
i po jakimś czasie zniszczeje.
Co się stanie, gdy wrzucimy do ziemi nasionko? Nasionko zniszczeje, ale zapuściwszy
korzenie, powstanie do nowego życia, ponieważ miało to życie w sobie.
Jeżeli żyjąc na ziemi, zdecydujesz oddać swoje życie pod panowanie Jezusowi, On daje
·· .,_ ci nowe, swoje życie, które jest wieczne. Byłeś kiedyś na pogrzebie? Po śmierci twoje
' ciało zostaje zakopane do ziemi. Jeżeli masz w sobie wieczne życie Jezusa Chrystusa,
powstajesz do wiecznego życia w Jego Królestwie.

Wersety biblijne:
.U m~owani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objaw~o. czym
będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy
Go takim, jaki jest." I Jana 3:2
„ ... Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała
swego ... " Fil. 3:21
„N iemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież
tym ciałem , które ma powstać, lecz gołym ziarnem ... Ale Bóg daje mu ciało, jakie
chce ... " I Kor. 15:36-37
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Prawda biblijna:
Nowe. wieczne życie będz.i e wolne od ograniczeń życia doczesnego.
Wzbudzeni do nowego życia będą podobni do uwielbionego Chrystusa.
Komentarz:
Nowe, wieczne życie zostaje zaszczepione w chwili, gdy człowiek decyduje się oddać
swoje życie do dyspozycji Boga, wierząc że Chrystusjest Jego Zbawicielem. Życie Boże
w człowieku, które nigdy się nie kończy. zaczyna się już tu na ziemi. Człowiek należący
do Boga, posiadający jego życie w sobie, tak różni się od człowieka duchowo martwego,
jak różni się żołądź od koralika. Natomiast życie ziemskie człowieka należącego do Boga
tak się różni od życia po jego śmierci, jak różni się żołądź od d ębu. Ponieważ wiemy, że
po zmartwychwstaniu wszyscy zbawieni będą podobni do zmartwychwstałego Jezusa!
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