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Wspólnota buduje relacje oparte na postawie uniżenia

Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Mt 18,4

Postawa dziecka  to  postawa ucznia  Chrystusa,  który  wraz  z  innymi  tworzy ewangeliczną 
wspólnotę.  Św.  Mateusz  pokazuje  na  te  cechy  dziecka,  które  powinny  być  w  sercu 
wspólnoty:  prostota  serca,  pokora,  ufność,  oderwanie  od  niezdrowych  ambicji,  od 
„układów”. Uniżyć się jak dziecko to też budować relacje oparte na wzajemnym służeniu. 
Uniżyć się jak dziecko to być wraz z innymi dzieckiem w oczach Ojca, to doświadczyć Boga 
jako  Ojca,  dla  którego  jest  się  najukochańszym,  najważniejszym  dzieckiem,  które  chce 
obdarzyć pełnią swojej miłości.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

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. 

Jak niemowlę u swej matki, 

jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. 

Izraelu, złóż w Panu nadzieję 

odtąd i aż na wieki! 

Ps 131

Przynosili  Mu również dzieci, żeby ich dotknął;  lecz uczniowie szorstko zabraniali  im tego.  

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie  

przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam:  

Kto  nie  przyjmie  królestwa  Bożego  jak  dziecko,  ten  nie  wejdzie  do  niego".  I  biorąc  je  

w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Mk 10,13-16

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 
Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 
Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy 
z odpowiedzią na pytanie:

Jakie  mają  być  relacje  pomiędzy  członkami  wspólnoty?  Jakie  cechy  dziecka  są  

pomocne w budowaniu wspólnoty uczniów Jezusa?

5. Modlitwa 
 Podsumowaniem spotkania niech będzie wspólna modlitwa dzieci do Ojca „Ojcze Nasz”


