14 czerwca 2019, piątek
2 Kor 4,7-15; Ps 116,10-18; Mt 5,27-32
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ MOC BOGA ŻYWEGO RZERASTAJĄCĄ NASZE
OCZEKIWANIA
Ps 116 B, 10-11
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”. I
zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Poznanie całej prawdy o sobie i drugim człowieku jest bardzo bolesne. Jest ono
potrzebne, aby całkowicie zaufać Bogu żywemu. W wierze najważniejszy jest
On – ten, który nie zawiedzie, nie okłamie, nie potraktuje nas jak przedmiot.
My i On to większość. Potrzebujemy tylko to odkryć i uczepić się jak
życiodajnej obietnicy.
Czy poznałeś całą prawdę o sobie samym? Czy odkryłeś iluzje, w których
żyjesz: siebie, swojego małżeństwa, przyjaźni, wspólnoty? Pomódl się: Jezu,
dziękuję Ci, że demaskujesz moje iluzje i ukazujesz mi prawdę. Dziękuję za
dar wiary.
15 czerwca 2019, sobota
2 Kor 5,14-21; Ps 103,1-12; Mt 5,33-37
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO POJEDNAĆ SIĘ Z SAMYM SOBĄ
2 Kor 5, 20-21
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem
uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością
Bożą.
Pojednanie z Bogiem, to pojednanie z samym sobą, swoją historią życia,
akceptacja siebie, swoich braków i swoich zdolności, akceptacja swoich
rodziców, rodziny, którzy mieli wpływ na nasze życie. Bóg wiedział w jakiej
rodzinie nas postawił i dlaczego. On ma moc przemienić nasze braki i nadać im
nowy sens.
Czy zaakceptowałeś siebie w całości? Czy zwyczajnie siebie lubisz i cenisz?
Czego w sobie nie akceptujesz? Co z tym robisz? Pomódl się: Jezu, dziękuję
Ci za to kim jestem, za moją historię życia, moje braki, nawet za grzechy, bo
one zbliżają mnie do Ciebie. Dziękuję za dar wiary.
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

9 czerwca 2019, niedziela – Zesłanie Ducha Świętego
Dz 2,1-11; Ps 104,1-34; Rz 8, 8-17; J 14, 15-26

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO DOŚWIADCZAĆ TEGO W SWOIM WNĘTRZU
Rz 8, 8-9
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie
żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie
należy.
Zesłanie Ducha Świętego, to przede wszystkim doświadczenie duchowe.
Przejście przez Morze Czerwone zapoczątkowało drogę z niewoli do
wolności. Podobnie jest z wydarzeniem zesłania Ducha Świętego. Znaki
zewnętrzne (Morze Czerwone, języki ognia) są drugorzędne. Duch Święty
zmienia nas od wewnątrz. Często zamienia cechy przeciwstawne w naszym
życiu, np. lęki w odwagę, rozgadanie w milczenie, gniew w łagodność. Dla
Ducha Świętego wszystko jest możliwe.
Czy doświadczasz działania Ducha Świętego w swoim wnętrzu? Jakie
cechy Duch Święty zmienił w tobie, a których wcześniej nie posiadałeś?
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję za
stałe napełnianie Duchem Świętym.

10 czerwca 2019, poniedziałek – NMP Matki Kościoła
Rdz 3,9-20; Ps 87,1-6; Dz 1,12-14; J 2,1-11

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ MARYJĘ JAKO SWOJĄ MATKĘ
J 2, 1-4
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie
nadeszła moja godzina”.
Człowiek w planach Bożych nie jest przedmiotem: wykonał określone
zadanie i można go odstawić do lamusa. Bóg tak nie postępuje. Maryja
została powołana i zaproszona do bycia matką Pana, a po wzięciu do Nieba
została ukoronowana na Królową nieba i ziemi, stała się także matką
Kościoła. To oznacza, że jest matką każdego z nas. Pytanie jest tylko jedno:
Czy my chcemy ją mieć za Matkę?
Czy odkryłeś Maryję jako swoją Matkę? Czy Ją zaprosiłeś do swojego
życia? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoją Matkę Maryję. Dziękuję, że
jest także moją Matką.
11 czerwca 2019, wtorek
Dz 11,21-26;13,1-3; Ps 98,1-6; Mt 10,7-13
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODBIERAĆ NA PODOBNYCH FALACH
Dz 11, 24-26
Barnaba był człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary.
Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby
odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez
cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W
Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
Co spowodowało, że Barnaba obdarzył Szawła z Tarsu pełnym zaufaniem
po tak złej przeszłości? Człowiek dobry, pełny Ducha Świętego i wiary
odbiera na tych samych falach co Duch Święty. Barnaba całym swoim
sercem zapewne czuł przemianę i skruchę Szawła. Potrzebujemy odbierać
na tych samych falach co Duch Święty, aby umieć dostrzegać przemianę w
sercach ludzkich.
Czy odbierasz na podobnych falach jak Duch Święty? Czy jesteś
człowiekiem Ducha Świętego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę
odbierać na tych samych falach co Duch Święty. Dziękuję, że mogę się Nim
napełniać każdego dnia.

12 czerwca 2019, środa
2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-8; Mt 5,17-19
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO UCZYĆ SIĘ OD NASZYCH STARSZYCH BRACI W WIERZE
Ps 99, 5-6
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, padajcie przed podnóżkiem stóp Jego,
bo On jest święty. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz, Aaron i Samuel wśród
tych, którzy wzywali Jego imienia, wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Bóg żywy zaprasza nas, abyśmy od kapłanów i proroków Starego
Przymierza uczyli się uwielbiać Jego w swojej codzienności. To nasi starsi
bracia w wierze. Uwielbienie pulsuje im we krwi. Przez uwielbienie
pokonywali w swoim życiu, to co ich przerastało. Uwielbienie dało im moc
w realizowaniu ich misji życiowej. Chciejmy podążać ich drogą.
Czy odkryłeś tych, którzy mogą uczyć cię uwielbienia Boga żywego? Czy
postacie Starego Testamentu czegoś potrafią cię nauczyć? Czego? Pomódl
się: Jezu, dziękuję Ci za naszych starszych braci w wierze. Dziękuję, że
uczysz mnie przez ich życie uwielbiać Ciebie.
13 czerwca, czwartek 2019
Iz 6,1-4.8; Ps 23,2-6; J 17,1-26
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ODKRYĆ POTRZEBĘ UWIELBIANIA BOGA ŻYWEGO
Iz 6, 1-4
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i
wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały
ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą
twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do
drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest
Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a
świątynia napełniła się dymem.
Sensem życia cherubinów i serafinów jest przede wszystkim uwielbianie
Boga żywego. Kto jest w tak bliskiej zażyłości z Bogiem, wie co dla Niego
jest najważniejsze. Całe Niebo uwielbia Boga żywego. Aby zasmakować
Nieba potrzebujemy odkryć uwielbianie Boga żywego jako sensu ludzkiego
życia.
Czy odkryłeś sens swojego życia? Czy jest tam miejsce na uwielbianie
Boga żywego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę uwielbiać Ciebie –
Boga żywego. Pozwól mi głęboko zasmakować uwielbiania Ciebie.

