Mądrze ulokuj odziedziczoną fortunę
Cele dydaktyczne: ukazanie, że Jezus jest kimś nam bardzo bliskim, że zostawił nam wszystko co miał najcenniejsze i że nie
warto tego marnować
Cele wychowawcze: chęć rozwoju duchowego, zacieśnienie więzi z Jezusem, rozbudzenie chęci przyjścia na spotkanie KSM
Uwagi do spotkania: zalecane jest by młodzież usiadła w kole, a nie w ławkach, przydatna będzie tablica, cytaty które znajdują
się tutaj można wyciąć i dać młodzieży do czytania na głos lub w grupach, kartki i długopisy
Uwaga: Teksty napisane kursywą są tylko wskazówkami dla zastępowego/os. prowadzącej spotkanie, tego nie czytamy☺
1. WIDZIEĆ
a. Czytamy poniższą opowiastkę
„Właśnie dowiedziałeś się, że zmarł brat Twojej babci, który mieszkał w Australii. Ponieważ nie miał dzieci
postanowił przepisać na Ciebie cały swój dobytek to jest:
• Dwa rancza w Australii
• Willę we Włoszech
• Wyspę na morzu Śródziemnym
• Śmigłowiec
• Dwie audice
• Wszystkie akcje swojej firmy
• 1 mln euro na szwajcarskim koncie”
b. Jak byś zareagował na to i co byś zrobił?
c. Odpowiedzi których możemy się spodziewać i których oczekujemy:
• Ucieszyłbym się i zacząłbym się zastanawiać na co to wydam.
• Zacząłbym się zastanawiać jak zorganizować przejęcie tego majątku, jakie warunki muszę spełnić, jakie
papiery są potrzebne (poradzić się rodziców, babcie, prawników, notariusza jak bezpiecznie ulokować,
sprzedać itp.).
• W końcu zastanowiłbym się kim właściwie był ten wujek, dlaczego właśnie mi przepisał ten majątek,
czym się kierował skoro nigdy nie zdołał mnie zobaczyć, czy on coś o mnie wiedział?
• Dowiedziałbym się kiedy i gdzie jest jego pogrzeb.
2. OENIAĆ
W życiu każdego z nas istnieje Ktoś, kto zmarł i zostawił każdemu z nas tutaj swój ogromny majątek, wszystko to, co
miał najlepszego. Jest nim Jezus. Zastanówmy się wspólnie co konkretnie dostaliśmy od Niego?
(Wypisujemy na tablicy)
• Zbawienie
• Miłość
• Zdolność do kochania
• Życie
• Wolność
• Zabezpieczenie na przyszłość
• Ziemię, którą mamy sobie czynić poddaną
• Wszystkie dobra materialne
• Talenty, uzdolnienia
Bóg jest Stwórca wszystkiego i dał nam to w posiadanie jako dziedzictwo.
W tym miejscu można nawiązać króciutko do dzieła stworzenia(Księga Rodzaju- warto mieć pod ręką, że jesteśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boże. Bóg stworzył człowieka z miłości, dał w panowanie ziemię, jako jedyne stworzenie obdarzył
rozumem i duszą. Żadna inna istota nie otrzymała daru panowania nad innymi stworzeniami. (Odpowiedź na pytanie o grzech
– Stwórca, który stwarza, jest doskonały, człowiek jest najdoskonalszy ze stworzeń (określenie „bardzo dobre”), ale nie jest
doskonały, bo został stworzony- twórca jakiejś rzeczy zawsze jest doskonalszy od tej rzeczy).
Skąd możemy mieć pewność, że jesteśmy dziedzicami?

Rdz 1, 28-31
28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi». 29 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma
w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu,
i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się
tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

Syr 17, 1-12
1 Pan stworzył człowieka z ziemi
i znów go jej zwróci1.
2 Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni,
oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej2.
3 Przyodział ich w moc podobną do swojej
i uczynił ich na swój obraz3.
4 Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia,
aby panowali nad zwierzętami i ptactwem4.
6 Dał im wolną wolę, język i oczy,
uszy i serce zdolne do myślenia5.
7 Napełnił ich wiedzą i rozumem,
o złu i dobru ich pouczył.
8 Położył oko6 swoje w ich sercu,
aby im pokazać wielkość swoich dzieł6.
10 Imię świętości wychwalać będą
i wielkość Jego dzieł opowiadać.
11 Dodał im wiedzy
i prawo życia dał im w dziedzictwo.
12 Przymierze wieczne zawarł z nimi7
i objawił im swoje prawa.
Ga 3, 27-29
27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 28 Nie ma już Żyda ani poganina,
nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie. 29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Kol 3, 23-25
23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo
[wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! 25 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego
bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby.
Ga 4, 4-7
4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5 aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał
do serc naszych Ducha3 Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! 7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś
synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
3. DZIAŁAĆ
Tak samo jak w przypadku wujka tak i w przypadku Jezusa jesteśmy zobowiązani, aby zainteresować się „odziedziczoną
fortuną”. Dobrze by było przemyśleć, co z nią zrobimy, gdzie zainwestujemy, jak ulokujemy, jak rozmnożymy i jak

spożytkujemy, w przeciwnym razie zmarnujemy ją. Jakie macie pomysły na jej zainwestowanie? Niech każdy z was napisze
teraz na kartkach, jak zamierzamy zająć się naszym dziedzictwem, zróbmy coś w stylu biznesplanu, zróbmy 3 krótkie, ale
konkretne postanowienia.
Jedną z propozycji poznania bliżej Jezusa jest uczestnictwo w KSM, w którym mamy okazję spotkania się z Jezusem na wielu
płaszczyznach, poprzez wspólną modlitwę, spowiedź, adoracje, wspólne imprezy, grille, zabawy, wyjazdy, pielgrzymki,
wydarzenia sportowe, rozwój talentów i rozwój intelektualny.
Tutaj możecie podać termin spotkań KSM, pokazać na prezentacji zdjęcia z w/w wydarzeń itp.

