
Bóg każdego z nas zaprasza do uwielbiania Jego – Boga żywego.  Owo 
uwielbianie jest także zaproszeniem, aby wejść  w proces oczyszczenia, 
bo przed Nim ma stawać  człowiek o rękach nieskalanych i o czystym 
sercu. Uwielbienie oznacza dla nas realizowanie misji naszego życia – 
przez słuchanie tego, co On do nas mówi i odpowiadanie na Jego 
zaproszenia, najczęściej w małych, prostych sprawach. 
 

Czy odpowiadasz na Boże zaproszenie, aby uwielbiać Boga żywego?  Ile 
czasu oddajesz Bogu na uwielbianie Jego samego? Pomódl się: Jezu, 
chciałbym Ciebie uwielbiać, ale nie potrafię odnaleźć czasu na modlitwę. 
Uzdolnij mnie do uwielbiania Ciebie. 
 

25.10. 2014 sobota        Ef 4,7-16; Ps 122,1-2.4-5; Łk 13,1-9 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  CHODZIĆ DROGĄ  NAWRÓCENIA 
Łk 13, 4-5 
„Albowiem myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 
Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
tak samo zginiecie.” 
 

Nasz czas życia, niezależnie od długości naszego życia, jest krótki.  Jedni 
umierają w łonie matki, inni kilka dni po porodzie, inni mając kilka czy 
kilkanaście lat, a są nawet tacy, co  tęsknią już za śmiercią. Ziemia jest 
czasem przejściowym, koniecznym przygotowaniem, aby przejść do 
wieczności. Tylko od nas zależy czy zmartwychwstaniemy ku życiu czy ku 
wiecznemu potępieniu. Tą drogą prowadzącą ku zmartwychwstaniu i życiu 
jest proces nawrócenia – pozwolenie Bogu na to, aby ukazywał nam nasz 
grzech i, z naszej strony, odrzucanie grzechu, który został nam pokazany. 
 

Czy Twoje życie oddajesz Bogu żywemu?  Czy żyjesz w perspektywie Jego 
obecności i Jego przykazań?  Pomódl się: Jezu, dziękuję, że mam jeszcze 
czas, aby się nawracać. Dziękuję, że moim powołaniem jest wieczność. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 

19.10. 2014 niedziela   Iz 45,1-6; Ps 96,1-10; 1 Tes 1,1-5; Mt 22,15-21 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  DOŚWIADCZAĆ MOCY,  

KTÓRA PRZEMIENIA 
1Tes 1,5 
„nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko 
słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania”. 
 

Wokół nas jest dziś tyle pustych słów i niepotrzebnych informacji, że 
jesteśmy nawet w jakimś sensie zaimpregnowani na Słowo Boże. 
Potrzebujemy zobaczyć, że Słowo Boże jest żywe, że działa, że ma moc 
zmienić nasze życie. I dobrze, jeśli mamy takie pragnienia. Bóg chce na te 
pragnienia odpowiedzieć i pokazać nam, że Duch Święty to nie wymysł 
teologów, ale realna osoba, która przemienia nasze życie, jeśli na to 
pozwalamy. Otwórz swoje serce na Boga, zapraszaj go, aby przemienił 
Twoje życie i bądź pewien, że doświadczysz tej mocy. 
 

Czy w Twoim sercu jest pragnienie zmiany? Zapraszaj prostymi słowami 
Ducha Świętego, a On uporządkuje Twoje życie. Powoli, krok po kroku. 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że jesteś wierny swoim obietnicom. 
Obiecałeś nam Ducha, który przemieni nasze serca. Proszę Cię, zsyłaj tego 
Ducha na mnie – dziś, jutro i każdego dnia. 
 

20.10. 2014 poniedziałek        Ef 2,1-10; Ps 100,1-5; Łk 12,13-21 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  PRZYGOTOWAĆ  

EKWIPUNEK NA ŻYCIE WIECZNE 
Łk 12,20 
„Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
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ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, 
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. 
 

Gdy wybieramy się na górską wycieczkę to bierzemy ekwipunek stosowny 
do tego, co nas może czekać w górach. Jeśli pominiemy coś istotnego – 
ciepłą odzież, odpowiednie obuwie, picie, to inni słusznie powiedzą, że 
jesteśmy głupcami, bo sami narażamy siebie na niepotrzebne 
niebezpieczeństwo. A przecież do wieczności wybieramy się wszyscy bez 
wyjątku. Mało tego, nawet nie jesteśmy pewni, czy nie nastąpi to na 
przykład jutro… A wtedy Bóg zapyta nas, czy jesteśmy odpowiednio 
wyposażeni, aby chodzić z Nim po górach Bożego Królestwa ? Co Mu wtedy 
odpowiesz? 
 

Czy jesteś „bogaty przed Bogiem” przez to, że oddałeś swoje życie Jezusowi 
i ufasz Mu w codzienności? Pomódl się: Jezu, w zasadzie to nawet nie 
wiem dokładnie, co to znaczy być bogatym przed Bogiem. Ale Ty jesteś 
moim Panem, proszę naucz mnie tego. 
 
12.08. 2014 wtorek        Ef 2,12-22; Ps 85,9-14; Łk 12,35-38 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO  UCZYĆ SIĘ CZUWAĆ 
Łk 12,37 
„Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. 
 

Czas naszego pobytu na ziemi to taki czas pracy nad sobą, przygotowania 
do życia pełnego z Bogiem w Jego Królestwie. Jeśli mam podwładnych, 
przychodzę do pracy i widzę, że marnują swój czas a nie pracują tak, jak 
powinni, to raczej zadowolony nie jestem. A tych, którzy pracują solidnie 
doceniam i nagradzam. Owi „szczęśliwi słudzy” czuwają, to znaczy realizują 
plan i spełniają pokładane w nich nadzieje.  
 

Czy wiesz, jakie są oczekiwania Boże wobec Ciebie? Czy tak, jak potrafisz, 
odpowiadasz na te Boże oczekiwania? Pomódl się: Jezu, w natłoku 
codziennych problemów często zapominam, aby szukać Twojej Woli i za 
nią iść. Proszę Cię mój Aniele Stróżu, nie dawaj mi spokoju, gdy odchodzę 
od Bożych planów. 
 

22.10. 2014 środa (św. Jana Pawła II)      Ef 3,2-12; Ps: Iz 12,2-5; Łk 12,39-48 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO POWIERZAĆ  

BOGU CZAS  I  PROBLEMY 
Iz 12, 2-3 
„Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą 
moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! Wy zaś z 

weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia.” 
 

Jezus oczekuje od nas wiary i zaufania w Jego prowadzenie.  Powierzania 
wszystkiego,  z czym się borykamy.  Oczekuje od nas miejsca i czasu, który 
poświecimy Jemu, a wszystko inne On sam rozwiąże.  Powierz Panu swoją 
drogę i zaufaj Mu: Ona sam będzie działał. (Ps 37, 5).  Cóż, jak przychodzi 
sztorm, a my jesteśmy pośrodku oceanu w małej łódeczce, to nogi się 
trzęsą. Ale taki czas też jest potrzebny, bo gdy sztorm przeminie, to tym 
bardziej zobaczymy, że On jest i czuwa nad nami. 
 

Czy oddajesz Jezusowi swój czas i swoje problemy?  Czy swojej wiary nie 
pozostawiłeś w Kościele, ale przeniosłeś ją do swojego życia? Pomódl się:  
Jezu, uzdolnij mnie do wiary, która będzie przenikała moje życie, moje 
problemy i moje zmagania. 
 

23.10. 2014 czwartek       Ef 3,14-21; Ps 33,1-19; Łk 12,49-53 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO UFAĆ JEGO ŁASCE 

Ps 33, 18-19 
„Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, 
aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.” 
 

Ufać Jego łasce, to pamiętać, że On jest pierwszy. Pierwszy szuka, pierwszy 
kocha, pierwszy oddał za nas życie. Ufać Jego łasce to wierzyć i 
doświadczać, że On jest wierny swoim obietnicom. Ufać Jego łasce, to 
pamiętać, że działanie Boga żywego wypływa z Jego miłości. Ufać Jego 
łasce to wzrastać w wierze. 
 

Czy żyjesz  każdego dnia  świadomością, że potrzebujesz Bożej łaski i 
Bożego wsparcia? Czy poświęcasz swój czas na modlitwę ze Słowem 
Bożym, aby wzrastała twoja wiara? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę 
oddawania Tobie mojego czasu, aby mogła wzrastać moja wiara. Proszę Cię 
o łaskę zaufania. 
 

24.10. 2014 piątek              Ef 4,1-6; Ps 24,1-6; Łk 12,54-59 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA BOŻE 

ZAPROSZENIE 
Ps 24, 3-4 
„Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?  Człowiek o 
rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku 
marnościom i nie przysięgał fałszywie.” 
 


