Chrześcijanin żyjący Ewangelią nie pozostawia ludzi obojętnymi, ma być
bowiem znakiem sprzeciwu. Święty spokój to postawa obca dla
chrześcijanina żyjącego głęboko Ewangelią. Pokora sprawia, że człowiek
wie kim jest, zna swoje życiowe wartości i potrafi o nie walczyć.
Potrzebujemy modlić się o swoją jednoznaczność, która rodzi radykalność.

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

Czy potrafisz głęboko żyć i wyznawać wartości, które są dla ciebie ważne?
Czy jesteś znakiem sprzeciwu przez swoją jednoznaczność? Pomódl się:
Jezu, dziękuję Ci, że pogłębiasz moje pragnienie bycia chrześcijaninem.
Dziękuję, że uczysz mnie jednoznaczności.
13 października 2018, sobota
Ga 3, 22-29; Ps 105, 2-7; Łk 11, 27-28
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ MOC SŁOWA BOŻEGO
Łk 11, 27-28
Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:
„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On
rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go
przestrzegają”.
Potrzebujemy zapragnąć doświadczyć mocy słowa Bożego. Potrzebujemy
być ludźmi słowa Bożego, które w nas pulsuje, prowadzi, ożywia i nadaje
sens naszemu zmaganiu. Bóg jest zawsze obecny w Swoim słowie, tylko
my potrzebujemy to odkryć i doświadczyć w swoim życiu.
Czy pragniesz doświadczyć mocy słowa Bożego? Czy potrafisz walczyć o
obecność słowa Bożego w swoim życiu? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za
Twoje słowo. Dziękuję, że dajesz mi możliwość smakowania Twojego
słowa.
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7 października 2018, niedziela Rdz 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO DOŚWIADCZAĆ JEDNOŚCI
Mk 9, 6-9
Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”.
Małżeństwo między mężczyzną a kobietą zostało powołane do jedności.
Nie bez powodu Jezus ukazuje to w jednoznacznym znaku jakim jest akt
małżeński. Współżycie seksualne i głęboka jedność między mężczyzną a
kobietą to daleka droga, do której zostali małżonkowie zaproszeni. Żeby
pragnąć jedności potrzebujemy jej zasmakować. Nie tylko małżeńskiej, ale
także sąsiedzkiej, rodzinnej, w miejscu pracy. Jedność to dar, ale i zadanie,
które zostało zadane człowiekowi.
Czy doświadczyłeś jakiejkolwiek jedności w swoim życiu? Czy modlisz się
o jedność? Czy pościsz w tej intencji? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za
jedność, na której Ci bardzo zależało. Dziękuję, że wzywasz mnie do
głębszej jedności.
8 października 2018, poniedziałek
Ga 1, 6-12; Ps 111, 1-10; Łk 10, 25-37
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO DOPUŚCIĆ DO GŁOSU TAKŻE SERCE
Łk 10, 33-34
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy
go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany,

zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do
gospody i pielęgnował go.
Samarytanin, zanim zajął się poturbowanym mężczyzną, najpierw wzruszył
się głęboko. Człowiek bowiem to nie tylko intelekt i racjonalne
rozumowanie. Człowiek to także serce, które decyduje o wierze, miłości,
empatii. Maria przy śmierci Łazarza uczyniła coś czego nie potrafiła
uczynić jej siostra Marta, sprawiła, że Jezus wzruszył się głęboko i
wskrzesił Łazarza.
Czy potrafisz wzruszyć się głęboko, aby doświadczyć istoty problemu? Czy
dopuszczasz do głosu także swoje serce? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że
objawiłeś światu swoje serce. Dziękuję, że podarowałeś mi serce.
9 października 2018 wtorek
Ga 1, 13-24; Ps 139, 1-15; Łk 10, 38-42
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ROZPALIĆ W SOBIE PASJĘ
Ga 1, 13-14
Słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem
judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem
go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich
rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w
zachowywaniu tradycji moich przodków.
Święty Paweł przed i po nawróceniu był pasjonatem tego co robił. Przed
nawróceniem zwalczał skutecznie członków Kościoła Jezusa, a po
nawróceniu z tą samą pasją współpracował w dziele budowania Kościoła.
Potrzebujemy głęboko zaangażować się w to co robimy. Potrzebujemy
pozwolić się ogarnąć pasji, która ożywia i rodzi radość w naszym sercu.
Jezus zaprasza nas, abyśmy stali się Jego pasjonatami.

To, że od urodzenia jesteśmy ochrzczeni nie oznacza, że wiemy, co to
znaczy być chrześcijaninem. Potrzebujemy zaprosić Jezusa do swojego
życia, aby On był naszym nauczycielem, kierownikiem duchowym,
wykładowcą słowa Bożego. Tylko On może nas nauczyć właściwej
modlitwy. Tylko On może nas nauczyć kochać. Tylko On może nam
objawić Kim jest jego Ojciec. Potrzebujemy zatem wejść do szkoły Jezusa i
stać się Jego uczniami.
Czy rozumiesz sens bycia uczniem Jezusa? Czy chcesz być uczniem
Jezusa? Czy poprosiłeś Jezusa, aby był twoim nauczycielem? Pomódl się:
Jezu, dziękuję Ci, że chcesz być moim nauczycielem. Dziękuję, że chcesz
uczyć takiego ucznia jak ja.
11 października 2018, czwartek
Ga 3, 1-5; Ps: Łk 1, 69-75; Łk 11, 5-13
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O DETERMINACJĘ
Łk 11, 5-8
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z
drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku.
Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał
z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa
wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Potrzebujemy być zdeterminowani w swoim życiu, aby otrzymać to czego
potrzebujemy. Determinacja potrzebna jest do długofalowej walki o życie,
wykształcenie, pracę, zdrowie. Determinacja potrzebna jest do
pokonywania życiowych trudów. Potrzebujemy prosić o determinację, bo
ona jest także łaską, o którą należy prosić.

Czy masz pasję w swoim życiu? Czy modlisz się o pasję dla spraw Jezusa?
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za pasję w moim życiu. Spraw, abym był
Twoim pasjonatem.

Czy jesteś człowiekiem zdeterminowanym? Jak szybko rezygnujesz w
konfrontacji z trudnościami? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za determinację
w moim życiu. Dziękuję za pokonywanie trudności po to, aby wzrastać.

10 października 2018, środa
Ga 2, 1-14; Ps 117, 1-2; Łk 11, 1-4
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO POTRZEBUJEMY STAĆ SIĘ UCZNIEM JEZUSA
Łk 11, 2-4
A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i
my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy
ulegli pokusie”.

12 października 2018, piątek
Ga 3, 7-14; Ps 111, 1-6; Łk 11, 15-26
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO STAWAĆ SIĘ ZNAKIEM SPRZECIWU
Łk 11, 15-18a
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Mocą
Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go
wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając
ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje
i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się
ostoi jego królestwo?

