
dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wą  Starodawny, 
który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został 
strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. 
 
Archaniołowie to wielcy przyjaciele człowieka. Słowo Boże mówi o siedmiu 
archaniołach stojących przed obliczem Boga. Są posłani, aby wspierać ludzi w 
konkretnych problemach. To potężne duchy wysyłane do zadań specjalnych, 
ale równocze nie miło nicy człowieka. Warto się z nimi zaprzyjaźnić i zaprosić 
do swojego życia. 
 
Czy odkryłe  archaniołów i ich zadania objawione w słowie Bożym? Czy 
zaprosiłe  ich do swojego życia? Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci za Twoich 
archaniołów. Dziękuję za ich wsparcie i ich przyjaźń. 
 
30 wrze nia 2017, sobota             Za 2,5-15; Ps: Jr 31,10-13; Łk 9,43b-45 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  
TO ROZPOZNAWAĆ WYSŁANNIKÓW BOGA 

Za 2, 7-9 
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu 
on nakazał: „ piesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie 

bez murów, gdy  tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej 
murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka po ród niej”.  
 

Bóg przekazuje swoją wolę przez swoich wysłanników. Tymi wysłannikami są 
jego aniołowie. Oni przychodzą i przekazują Boże polecenia, chronią nas i 
przeprowadzają przez ciemne doliny naszego życia. Potrzebujemy wzrastać w 
wierze, aby ich poznać i wyczuwać ich obecno ć. Tylko czy tego pragniemy?  
 

Czy rozpoznajesz Bożych wysłanników w swoim życiu? Czy wzrastasz w 

wierze, która uzdalnia do odkrycia ich obecno ci? Pomódl si : Jezu, dziękuję 
Ci za Twoich wysłanników. Dziękuję za ich wsparcie. 
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CHODZIĆ W DUCHU WI TYM 

 

24 wrze nia 2017, niedziela            Iz 55,6-9; Ps 145,2-18; Flp 1,20-27; Mt 20,1-16 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM, TO SZUKAĆ PANA 

Iz 55, 6 
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znale ć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbo ny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania.  
 

Szukanie to bardzo ważna postawa w życiu ludzkim, pozwala bowiem 
rozwiązywać życiowe problemy. Szukanie Pana to klucz do zrozumienia 
własnego życia. Szukając Pana rozpoznajemy Jego wolę, Jego nawiedzenie. 
Potrzebujemy prosić o łaskę szukania Boga żywego w swoim życiu. Miejmy 
pewno ć, że Bóg żywy jest tym głęboko zainteresowany.  
 

Czego szukasz w swoim życiu? Nazwij to, czego szukasz? Czy szukasz Boga 
żywego w swoim życiu? Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci, że szukasz mnie 
osobi cie. Proszę o łaskę szukania Ciebie, Boga żywego.  
 

25 wrze nia2017, poniedziałek             Ezd 1,1-6; Ps 126,1-6; Łk 8,16-18 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  

TO WIERZYĆ, ŻE BÓG ŻYWY  
MA WPLYW NA LOSY CAŁEGO WIATA 

Ezd 1, 1-3a 
Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, 
króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak i  obwie cił on, 
równie  na pi mie, w całym państwie swoim, co następuje:„Tak mówi Cyrus, 

król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał 
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zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Je li jest między wami jeszcze kto  
z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim”.  
 

Bóg żywy oczekuje od nas wiary w Jego moc. Bóg z każdego człowieka, nawet 

niewierzącego, może uczynić narzędzie swojej łaski. Taką osobą był król 
Cyrus, który nie znał Boga Jahwe. Dzięki niemu Naród Wybrany mógł 
powrócić z rozproszenia i rozpocząć budowę wiątyni. Bóg żywy może 
uczynić rzeczy nieprawdopodobne, ale potrzebujemy wzrastać w swojej 
wierze. Potrzebujemy wołać o stałe przymnażanie wiary. 
 
Czy wołasz do Jezusa o przymnażanie wiary? Czy walczysz o swoja wiarę w 
życiu? Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci za dar wiary, taki jaki posiadam. Proszę 
Cię o łaskę pogłębiania wiary.  
 

26 wrze nia 2017, wtorek        Ezd 6,7-20; Ps 122,1-5; Łk 8,19-21 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  
TO BUDOWAĆ SWOJ  WEWN TRZN  WI TYNI  

Ezd 6, 7-8a 
Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji poło onej na wschód 
od Eufratu: Pozwólcie namiestnikowi ydów i starszy nie ydowskiej pracować 
nad tym domem Bo ym. Niech odbudują ten dom Bo y na dawnym miejscu. 
Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny ydowskiej 
przy budowie tego domu Bo ego.  
 

Kiedy Bóg żywy wyprowadza Naród Wybrany z niewoli, umożliwia im 
budowę wiątyni przez sprzyjające zarządzenia króla Cyrusa. Można by zadać 
sobie pytanie: Dlaczego powrót do ojczyzny mają zaczynać od odbudowy 
swojej wiątyni? wiątynia bowiem jest miejscem kultu Bożego. Wierno ć 
Bogu żywemu jest gwarantem ludzkiego powodzenia. Dzisiaj także Bóg żywy 
zaprasza nas do odbudowywania naszej wewnętrznej wiątyni, w której 
spotykamy się z Nim. To miejsce przymnażania wiary i oddawania Bogu 
chwały. Naszą wiątynią jest nasze ciało, a miejscem naj więtszym– nasze 

serce. 
 

Czy odkryłe  wiątynię w swoim życiu? W jaki sposób ją budujesz? Z czym 
masz problemy? Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci za wiątynię w moim życiu. 
Dziękuję za jej odbudowę lub remonty.  
 

27 wrze nia 2017, roda              Ezd 9,5-9; Tb 13,2-8; Łk 9,1-6 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  
TO ODKRYĆ, ŻE JESTE MY NIEWOLNIKAMI 

Ezd 9, 8c-9 
Bóg nasz rozja nił oczy nasze i e pozwolił nam w niewoli naszej trochę 
odetchnąć, bo przecie  jeste my niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opu cił 
nas Bóg nasz, lecz dał nam znale ć względy u królów perskich, pozwalając 

nam od yć, by my mogli wznie ć dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – 

dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie. 
 

Mądro ć Ezdrasza polegała na tym, że potrafił uznać fakty w życiu swoim i 
Narodu. Faktem było to, że żyli w niewoli, a teraz są ciągle niewolnikami w 
my leniu i duchowym do wiadczeniu. Człowiek nie staje się wolnym 
cało ciowo w jednej chwili. Potrzebuje stałego procesu nawracania. Od tego 
będą zależeć jego decyzje. My również jeste my niewolnikami swojej kultury, 
grzechu, dóbr materialnych, wygody, układów, wszelkich uzależnień. Tylko 
czy to dostrzegamy? 
 

Czy dostrzegasz, że jeste  niewolnikiem? Czy potrafisz nazwać swoje niewole? 
Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci, że mogę zobaczyć i uznać, że jestem 
niewolnikiem.  
 

28 wrze nia 2017, czwartek             Ag 1,1-8; Ps 149,1-9; Łk 9,7-9 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  
TO DEMASKOWAĆ ILUZJ  WIARY 

Ag 1, 2-6 
Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby 
odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka 
Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, by cie spoczywali w domach 
wyło onych płytami, podczas gdy ten dom le y w gruzach? A teraz tak mówi 
Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie 

wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; 

pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; 
ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. 
 
Często żyjemy w iluzji wiary, która polega na tym, że swoją troskę kierujemy 
na siebie, a nie na Jezusa i Jego królestwo. Troska o nas samych zrodzi prędzej 
czy później wewnętrzną pustkę. Mateusz ewangelista przypomina nam: 
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwo ć, a to wszystko 
będzie wam dodane (Mt 6, 33).  
 

Czy nie żyjesz w iluzji wiary? Czy służysz królestwu Bożemu przez konkretną 
posługę w Ko ciele? Pomódl si : Jezu, dziękuję Ci, że ukazujesz mi prawdę o 
mojej wierze. Dziękuję, że wzywasz mnie do nawrócenia.  
 
29 wrze nia 2017, pi tek – wi to wi tych Archaniołów: Michała, 
Gabriela i Rafała             Dn 7,9-14 lub Ap 12,7-12; Ps 138,1-5; J 1,47-51 

CHODZIĆ W DUCHU WI TYM,  
TO ODKRYĆ MOC I WSPARCIE ARCHANIOŁÓW 

Ap 12, 7-9 
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 


