„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” Mt 5,3
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA
Temat:
Królestwo Boże należy do ubogich
Celem spotkania jest odkrycie, że doświadczenie Królestwa Bożego nie zależy od człowieka
ale tylko od Boga. Wszystko co posiada człowiek jest Bożym darem. Jedynie człowiek „ubogi
duchem”, który nie przywiązuje się do bogactw, zaszczytów i dóbr tego świata może być
szczęśliwy. Jego szczęście nie opiera się na własnych siłach, zbiegu okoliczności, czy
umiejętnym wykorzystaniu okazji, ale na całkowitym zaufaniu Bogu.
Spotkanie ma w pierwszej części pokazać, co przeszkadza człowiekowi w pełnym oddaniu się
Bogu, a następnie prowadzić do decyzji, by oddać kierowanie swoim życiem Bogu.
Widzieć
Co jest „moim” skarbem?
Człowiek buduje swoje królestwo i gromadzi swoje skarby. Na początku spotkania prosimy uczestników, by
każdy wypisał 5 „swoich skarbów” (na przygotowanym rysunku) i potem odczytał je.

Od czego na co dzień jestem zależny?
Prosimy uczestników spotkania o wymienienie rzeczy, które nas ograniczają, od których jesteśmy zależni?

Osądzić
Iz 66,2

Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko - wyrocznia Pana. Ale
Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo.
Mt 6,25-33
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani
o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was
przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie
czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg
tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i
nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane.
Na czym polega zależność od Boga?
Prosimy uczestników spotkania o pokazanie w oparciu o teksty z Pisma Świętego, co to znaczy zawierzyć Bogu.

Działać
Jak mogę w moim codziennym życiu uczyć się zależności od Boga? Co (jaką moją troskę,
jaki „mój skarb”) powinienem przede wszystkim oddać Bogu?
Spotkanie kończymy wspólną modlitwą oraz wspólnym wypisaniem na karcie skarbów
Bożego królestwa, które każda z grup przedstawia po skończonym spotkaniu wszystkim
pozostałym.

MOJE KRÓLESTWO - MOJE SKARBY

Co jest moim skarbem?
Proszę o wpisanie w koronę 5 „moich” skarbów.

BOŻE KRÓLESTWO I JEGO SKARBY

Co jest Bożym skarbem, który może być moim?
Proszę o wspólne (przez małą grupę) wpisanie w koronę 5 Bożych skarbów, by potem przedstawić je całej grupie po zakończeniu spotkania.

