Przygoda z Jezusem
(ADVENTURER FOR CHRIST)
Koniecznie zaplanuj czas na zaliczenie tej sprawności na co najmniej 6 miesięcy.
Musisz wybrać datę rozpoczęcia pracy nad tą sprawnością i przygotuj projekt gdy
ta data będzie zaplanowana ostatecznie.
1.

Wybierz dwa punkty z podanych poniżej i wykonuj je konsekwentnie w czasie co najmniej 6 miesięcy:
b. Czytaj aktualną książkę z pobudkami porannymi każdego dnia
c. Studiuj aktywnie swoją Lekcję Szkoły Sobotniej każdego tygodnia
d. Czytaj Biblię w ramach Młodzieżowego Roku Biblijnego
e. Stwórz osobisty notatnik z intencjami modlitewnymi, spisując prośby i ludzi za których będziesz się
modlił i odpowiedzi na te modlitwy.
f.
Zaplanuj i poprowadź co najmniej jedno na tydzień nabożeństwo rodzinne
2. Wybierz trzy z podanych punktów:
a. Roześlij pięć wykonanych w domu kartek z osobistymi przemyśleniami, wierszami, albo wersetami
Biblijnymi, do ludzi którzy potrzebują duchowego wsparcia
b. Odwiedź dziesięć albo więcej osób i zaproś ich na specjalne nabożeństwo albo wydarzenie harcerskie
c. Wybierz przyjaciela i odwiedź razem z nim kogoś kto był nieobecny na Lekcji Szkoły Sobotniej albo w
kościele. Podaruj mu coś zgodnie z jego potrzebami. Podziel się tym doświadczeniem z twoją rodziną i
pomódl się za tą osobę.
d. Przez jeden miesiąc utrzymuj swój pokój czysty, twoje łóżko pościelone i wykonaj co najmniej trzy
pomysły okazania swoim rodzicom, że ich kochasz
e. Zrób 15 zakładek, kartek i podaruj je nieobecnym członkom Szkoły Sobotniej, dzieciom w szpitalach,
osobom w pralni samoobsługowej, itd
f.
Podaruj nagranie z kazaniem twojego pastora i specjalną muzyką dla osoby nieobecnej w kościele od co
najmniej 3 tygodni
g. Zadzwoń do swojego pastora, starszego zboru albo diakona i zaoferuj swą pomoc w jakimś zadaniu, w
którym mógłbyś pomóc. Pracuj 3 tygodnie po dwie godziny nad każdym z zadań.
3. Wybierz jedno z zadań i wykonaj je razem z grupą:
a. Znajdź ogród który wypielisz, wygrabisz i przekopiesz w wakacje. Zimą, odśnież lub porąb drewno na
opał. Zostaw książkę "Droga do Chrystusa" z notatką. Nie przyjmuj żadnych pieniędzy.
b. Zaplanuj przyjęcie urodzinowe z grami, prezentami i niespodziankami dla pacjenta domu opieki, którego
urodziny wypadają blisko Twoich
c. Zaangażuj całą rodzinę w projekt świadczenia taki rozdawanie lekcji szkoły sobotniej, książek "Droga do
Chrystusa" , pomoc potrzebującej rodzinie lub osobie starszej mieszkającej w Domu Opieki.
d. Przeczytaj Mat. 25:35-40, następnie odwiedź swoje sąsiedztwo i zrób listę potrzeb twoich sąsiadów.
(Samotność, potrzeba skoszenia trawy, wyrwania chwastów, itp.). Wykonaj tyle z tych rzeczy ile uważasz
że jesteś w stanie zrobić.
e. Bądź czuły na wydarzenia w twojej społeczności przez osobiste dotarcie do potrzebujących ludzi.
4. Stwórz twój własny plan świadczenia o Jezusie tak, aby na każdy punktów przeznaczyć 2 godziny.
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