
ZAKORZENIENI 
Pakiet dla młodych 

YES 2020 

PROGRAM 
WPROWADZENIE W WEEKEND (PETER EVES) 

ZAKORZENIENI W CHRYSTUSIE (DOM PERREM) 
ZAKORZENIENI W MOCY (JOHN ROBINSON) 



Program

Piątek

Sobota

Czas [CET] Aktywność

19:30 - 19:50 Powitanie i uwielbienie

19:50 - 20:10 Wprowadzenie

20:10 - 20:30 Gra na Zoom

20:30 - 20:40 Pakiety YES

20:40 - 20:55 Sesja 1: Bycie zakorzenionym

20:55 - 21:20 Dyskusja w małej grupie na Zoom

21:20 - 21:25 Modlitwa na zakończenie i “Co Dalej?”

Czas [CET] Aktywność

17:20 - 17:30 Odliczanie

17:30 - 18:00 Gra na Zoom

18:00 - 18:40 Sesja 2 i 3:  Zakorzenieni w Chrystusie i Zakorzenieni 
w Mocy

18:40 - 19:00 Modlitwy Lord’s Day

19:00 - 20:00 Kolacja i dyskusja w lokalnych małych grupach

20:00 - 21:15 Sesja 3: Zakorzenieni w Mocy

21:15 - 21:20 Modlitwa na zakończenie i “Co Dalej?:



Witajcie na YES 
Sesja 1: Peter Eves
piątek 20:40 

Streszczenie wykładu 

.

Pytania do dyskusji



Zakorzenieni w Chrystusie
Sesja 2: Dom Perrem 
sobota 18:00
Streszczenie wykładu 

●
●
●

.

Pytania do dyskusji



Zakorzenieni w Mocy 
sesja 3: John Robinson
sobota 18:25
Streszczenie wykładu

● Przyjęcie Chrystusa i bycie napełnionym Duchem Świętym wiąże się z oddaniem Mu 3 części 
naszego serca. Duszy, Umysłu i Woli.

- Dusza  jako część nas, która odczuwa i czuje, to pochodzi z posiadania prawdziwej 
relacji z Jezusem - doświadczania Jego miłości i odwzajemniania Mu tej miłości.

- Umysł to życie w Prawdzie  - W wierze w to, że Jezus jest Bogiem i że umarł za nas.
- Wola jest Wyborem podążania za Jezusem z całym swoim życiem i przestrzegania 

jego przykazań.
● W Dziejach Apostolskich 2,38  zebrał się tłum, Piotr głosił im Ewangelię i oni chcieli oddać swoje 

życie Jezusowi "Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was przyjmie chrzest w 
imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha 
Świętego." 

- Nawróćcie się (żałujcie) poprzez zwrócenie się do Jezusa i odwrócenie się od 
naszego grzechu, 

- Otrzymacie jego Ducha Świętego.
● Inny sposób myślenia o dzisiejszym wieczorze to możliwość postawienia Chrystusa w centrum 

swojego życia. Tylko kiedy nasze życie i pragnienia są ustawione wokół Jezusa, będzie ono 
wydawało owoc taki, o którym mówił Dom na podstawie Ew. Jana 15

● Otrzymanie Ducha Świętego oznacza to, że prosimy i Duch Święty zaczyna przemieniać całe 
nasze życie, umożliwiając nam doświadczać bardziej miłości Jezusa i mieć pełniejsze życie w 
Nim.

- Modlitwa - Duch Święty pomaga ożywić naszą modlitwę.
- Pismo Święte - Biblia ożywi się, ponieważ Bóg mówi przez nią bezpośrednio do ciebie.
- Mówienie ludziom o Jezusie - Duch Święty pomaga nam być autentycznymi i mieć 

pewność w tym, kim jesteśmy, i być podekscytowanym dzieleniem się naszym życiem 
i błogosławieniem innych.

- Wspólnota - Duch umożliwia nam kochać innych i dzielić życie z chrześcijanami w 
głębszy sposób

- Dary Ducha - jak mówienie w językach i otrzymywanie proroctw. Możesz znaleźć inne 
dary w 1 Koryntian 12,4-11

- Owoce Ducha - o których możesz przeczytać w Galatów 5,11; nasz charakter zaczyna 
zmieniać się przez Ducha Świętego, by stać się bardziej jak Jezus 

Pytania do dyskusji
1. Czy jest jakaś szczególna część twojego serca, którą chcesz bardziej oddać Bogu? 

Twój umysł - pełniej uznać prawdy o Bogu? Twoja dusza - doświadczać Go bardziej  i jego 
miłość? Twoja wola - wybierać go i być pełniej posłusznym jego przykazaniom?

2. Co myślisz, że jest w centrum twojego życia?  
Czy jest coś, co myślisz, że powstrzymuje cię od prawdziwego ustawienia Chrystusa na 
pierwszym miejscu? Czy jest coś, co czujesz, że musisz za to żałować/nawrócić się od tego?

3. O co chcesz się modlić?  
Czy chcesz być dziś ochrzczony w Duchu Świętym? Jakie masz związane z tym odczucia? 
Czy jest cokolwiek, co chciałbyś od Boga, a o czym mówił John?


