
 „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” Mt 5,5 

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA 
 
Temat: Wpatrywać się w Jezusa i uczyć się od Niego. 

W tym błogosławieństwie Jezus odrzuca wszelką przemoc i siłę w zdobywaniu znaczenia                
i władzy, a zaprasza do budowania relacji międzyludzkich opartych na łagodności, pokorze, 
zrozumieniu i dobroci. Sposobem na życie jest wyrzeczenie się rozgłosu, sławy i próżnej 
chwały, a na to miejsce wprowadzenie ducha służby i pokory. Kochać pokornie i służyć. 
Jezus siebie pokazuje jako przykład „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,            
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” Mt 11, 29.  
Dlatego to spotkanie prowadzi do otwarcia serca na Jezusa, na zrozumienie Jego zachowania             
i przejęcia Jego sposobu działania, Jego postawy. 
 
Widzieć 
 

Czym jest sukces? Jak osiągnąć sukces w świecie („posiąść ziemię”)?  
Prosimy każdą z osób, by stworzyła swój „Mały poradnik sukcesu” – wypisać 5 zasad /porad/, które pomagają  
w osiągnięciu sukcesu (na przygotowanych kartkach).  
Ćwiczenie to i odpowiedź na powyższe pytania ma pokazać jak różnie można patrzeć na sukces, czym innym 
może być sukces dla każdego z nas.  
 
Osądzić 
 

Jezus proponuje nam zupełnie inny program na życie, niż ten proponowany przez świat.  
Naszym orężem ma być łagodność, pokora, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie. 
Poniższe fragmenty Pisma Świętego przybliżają nam postawę Jezusa i Jego „sposób na życie”. 
 

Mt 20, 26-28 
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym 
sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na 
wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu. 
 

Flp 2, 5-8 
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci 
krzyżowej. 
 

Jaka jest postawa Jezusa? Jaka ma być moja postawa?  
 
Działać 
 

Jak być takim jak Jezus? 
W oparciu o Psalm 37 wspólnie tworzymy „Mały poradnik sługi” – wypisujemy 5 zasad, którymi kieruje się 
człowiek cichy i łagodny, by posiąść ziemię.    
 
Spotkanie kończymy wspólną modlitwą w oparciu o Psalm 131 
Panie, moje serce się nie pyszni  
i oczy moje nie są wyniosłe.  
Nie gonię za tym, co wielkie,  
albo co przerasta moje siły.  
Przeciwnie: wprowadziłem ład  
i spokój do mojej duszy.  
 



 
Mały poradnik sukcesu  
 
Wypisać INDYWIDUALNIE 5 zasad /porad/, które pomagają w osiągnięciu sukcesu.  
 
1. ………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………………………………… 
 
4. ………………………………………………………………………………………… 
 
5. ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Mały poradnik sługi  
 
Wypisać WSPÓLNIE 5 zasad, którymi kieruje się człowiek cichy i łagodny, by posiąść 
ziemię.    
 
1. ………………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………………………………………………… 

 
4. ………………………………………………………………………………………… 

 
5. ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


