
4 września 2015, piątek               Kol 1, 15-20; Ps 100, 1-5; Łk 5, 33-39 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWAĆ SIĘ WOLNYM 

Ps 100, 1-2 
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem! 

Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. 
 

Jak długo jesteśmy smutni i opieszali w służeniu Bogu żywemu tak długo 

jesteśmy niewolnikami. Człowiek bowiem prawdziwie wolny potrafi pełnym 

sercem wykrzykiwać na cześć Pana. Do takiej wolności człowiek dorasta przez 

nawrócenie. To dłuższy proces, ale tylko ludzie z determinowani mają 

możliwość w dotarciu do takiej wolności. 
 

Czy potrafisz wykrzykiwać na cześć Pana sercem pełnym radości? Czy prosisz 

o łaskę determinacji, aby dotrzeć do wolności, która niesie radość i gorliwość 

w służeniu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za głęboką radość. Dziękuję Ci za 

gorliwość w służeniu Tobie. 
 

5 września 2015, sobota         Kol 1, 21-23; Ps 54, 3-8;  Łk 6, 1-5 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ZMIENIAĆ MYŚLENIE Z LUDZKIEGO NA BOŻE 

Kol 1, 21-22 
Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób 

myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w doczesnym ciele 

Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i 

nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i 

stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. 
 

Nawrócenie to zmiana myślenia z ludzkiego na Boże. Człowiek, gdy się nie 

nawraca, jest obcy dla Boga i jest Jego wrogiem przez sposób myślenia. Tyle i 

aż tyle. Potrzebujemy stale prosić Boga żywego o zmianę myślenia i to prosić z 

determinacją.  
 

Czy prosisz Jezusa o zmianę myślenia w twoim życiu w różnych dziedzinach 

życia? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o zmianę myślenia na różnych 

płaszczyznach mojego życia. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 

30 sierpnia 2015, niedziela   Pwt 4, 1-8; Ps 15, 1-5; Jk 1, 17-27; Mk 7, 1-

23 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZAUFAĆ BOŻYM 

NAKAZOM I PRAWOM 

Pwt 4,1-2 

A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych 

ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie 

odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was 

nakładam. 
 

Bóg Jahwe objawiał się Izraelowi przez znaki i cuda. Ukazywał w ten 

sposób, że ma moc zrealizować swoje obietnice i jest większy od ich 

prześladowców. Ten, który jest godny zaufania uczył ich praw i nakazów, 

które pozwolą im dojść do ziemi obiecanej. Owe nakazy i prawa były 

wyrazem miłości Boga Jahwe. Bóg żywy i dzisiaj pragnie nam objawiać 

znaki i cuda. Pragnie nam również objawiać, że jego nakazy i prawa są dla 

nas ostoją i kierunkowskazami w dojściu do naszej ziemi obiecanej. 
 

Jak traktujesz nakazy i prawa Boże w swoim życiu? Co w nich jest ważne, a 

co nieważne? Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoje prawa i nakazy. 

Dziękuję za Twoje prowadzenie. 
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31 sierpnia 2015, poniedziałek        1 Tes 4, 13-18; Ps 96, 1-13; Łk 4, 16-

30 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO NIEŚĆ MISJĘ JEZUSA 

DALEJ 

Łk 4, 17-19 

Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch 

Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski 

od Pana”.  
 

Być chrześcijaninem to być drugim Chrystusem. To oznacza nic innego jak 

nieść wolność tym, którzy są niewolnikami siebie, swoich namiętności, 

wszelakich używek. Być chrześcijaninem to objawiać moc Jezusa 

Zmartwychwstałego w swoich środowiskach, w swojej rodzinie i wszędzie 

tam, gdzie będziemy posłani. 
 

Czy objawiasz innym Jezusa Zmartwychwstałego, który przynosi wolność? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wolność, którą przynosisz światu, ale 

także i mnie. Dziękuję za Twoje zmartwychwstanie. 
 

1 września 2015, wtorek          1 Tes 5, 1-11; Ps 27, 1-14; Łk 4, 31-

37 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO WYBUDZIĆ SIĘ Z LETARGU 

1 Tes 5,3-6 

Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodzianie 

przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, 

bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak 

złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie 

jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale 

czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 
 

Brak wiary nas usypia. Konsumpcjonizm i bylejakość nas usypia. Wbrew 

pozorom dobre samopoczucie nas usypia, gdy nie współpracujemy z 

Jezusem dla Jego królestwa. Dobro i talenty nas usypiają, gdy rodzą w nas 

samozadowolenie. To co nas wybudza, to niestety cierpienie i wszelkie 

trudności.  
 

Czuwanie objawia się gorliwością. Czy jesteś gorliwy w służbie królestwa 

Jezusowego? Czy właściwie przeżywasz cierpienie łącząc je z Jezusem? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wszelkie cierpienie, które mnie przebudza 

z samozadowolenia i ospałości. 
 

2 września 2015, środa     Kol 1, 1-8; Ps 52, 10-11; Łk 4, 38-44 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO DOŚWIADCZAĆ JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO DZISIAJ  

Łk 4, 40-41 

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, 

przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał 

ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. 

Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest 

Mesjaszem. 
 

Jezus i dzisiaj przychodzi uzdrawiać i wyrzucać złe duchy, ponieważ On 

jest Ten sam wczoraj, dziś, a także na wieki. Człowiek wbrew pozorom jest 

ten sam, naznaczony grzechem i bezsilnością. Jezus ten z Ewangelii jest 

tym, który Zmartwychwstał i żyje, i działa podobnie, gdy chodził po ziemi. 

Gdy będziemy Go wzywać, odpowie nam. Gdy będziemy potrzebować Jego 

pomocy, przyjdzie, aby nam pomóc. 
 

Czy traktujesz Jezusa jak tego kto żyje, ponieważ zmartwychwstał, czy jak 

tego, który tylko żył i koniec? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że 

zmartwychwstałeś i przychodzisz do mnie jak przychodziłeś do swoich 

uczniów. 
 

3 września 2015, czwartek          Kol 1, 9-14; Ps 98, 2-6; Łk 5, 1-11 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WYPŁYNĄĆ NA GŁĘBIĘ 

Łk 5, 4-6 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na 

połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i 

niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać 
 

My również potrzebujemy usłyszeć słowa Jezusa: Wypłyń na głębię. 

Wypłynąć na głębię oznacza spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa. 

Oznacza to także ujrzeć swój grzech i rany grzechowe, aby Jezus mógł je 

uzdrowić i uporządkować. Wypłynąć na głębię to także dziękować za dobro 

i za trudy, bo On ze wszystkiego potrafi uczynić błogosławieństwo. 
 

Czy usłyszałeś w swoim sercu zaproszenie Jezusa: Wypłyń na głębię? 

Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zaproszenie wypłynięcia na głębię. 



Przymnóż mi wiary. 


