Dzień 8_ Niedziela, 14 stycznia 2018

MOJE SERCE I KRÓLESTWO
BOŻE

8.

Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść?
Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się
narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko
inne będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro
zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.
Ew. Mateusza 6:31-34
Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga,
abyście oddali swe ciała na ofiarę — żywą, świętą i miłą Bogu — na
dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkowujcie
się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy
sposób myślenia, tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co
jest dobre, przyjemne i doskonałe. List do Rzymian 12:1-2
Królestwo Boże było głównym tematem nauczania Pana Jezusa.
Najprostsza definicja Królestwa Bożego mówi, że K.B. to rządy Boga
w sercach Jego naśladowców. Zmieniając serca swoich naśladowców
Bóg zmienia ten świat, ponieważ ludzie K.B zmieniają rzeczywistość
wokół siebie i w ten sposób Jego królestwo rozwija się.
Co oznacza szukanie najpierw Królestwa Bożego?
Na czym polega życie dla tego świata, a na czym życie dla królestwa
Bożego?
Jak możemy dowiedzieć się: co jest dobre, przyjemne i doskonałe
w oczach Boga?
Przemyśl:
Najczęściej dzielimy życie na oddzielne sfery, wyznaczając pewną
przestrzeń dla Boga. Jednak decyzja o tym, by Jezus stał się Panem
naszego życia oznacza, że oddaliśmy mu władzę nad całym naszym
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życiem. Spędź czas w modlitwie sprawdzając, jak bardzo Twoje serce
żyje sprawami Bożego Królestwa i uczestniczy w jego budowaniu.
- Jakie są Twoje życiowe priorytety i czy rzeczywiście realizujesz je na
co dzień?
- Jakie są Twoje życiowe plany i marzenia?
- W jaki sposób Bóg panuje w Twoim życiu w: twoich relacjach, pracy,
nauce, wolnym czasie, marzeniach?
- Jak wygląda Twoje zaangażowanie w głoszenie i budowanie Królestwa
Bożego?
Modlitwa:
Oddaj chwałę Bogu za to, że jest doskonałym Królem, a Jego panowanie
i Królestwo są wieczne.
Poddaj pod Jego panowanie każdy aspekt swojego życia.
Proś Boga, by pokazał Ci jak budować Jego Królestwo na co dzień.
Dziękuj Bogu za to, że to co robisz dla Chrystusa ma wieczne znaczenie
i sens.
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