Misyjny krzyż dla bierzmowanych.
Konspekt katechezy/spotkania z kandydatami do bierzmowania.
Załącznik nr 5 – cytaty biblijne
Jezus i krzyż
Mt 10,38: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Mt 16,24: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje.
J 19,16-18: Wtedy więc [Piłat] wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku
nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano.
J 14, 6: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie.

Umocnienie, nie jesteśmy sami
J 16, 33: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.
Mt 10, 22: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony.
Łk 21, 12-14: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to
dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
Zbawienie dla wszystkich
J 10,16: Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą
słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Ap 3, 1-3: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:
Znam twoje czyny: Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć,
bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś
i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się!
Mt 28, 18-20: Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

