
Jr 20. 12 
„Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i 
serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem 
swoją sprawę.”   Człowiek sprawiedliwy, czyli w języku biblijnym realizujący wolę Bożą, będzie zwykle w jakiś sposób szykanowany, bo dla innych będzie znakiem sprzeciwu. Na przykład, jeśli w środowisku, gdzie oszustwo jest na porządku dziennym, znajdzie się ktoś uczciwy, to łatwego życia mieć nie będzie, bo będzie dla innych wyrzutem sumienia. Cóż, ból i cierpienie są w jakiś sposób włączone w realizowanie woli Bożej. To znak bycia na drodze Jezusa. Nie ma bowiem chrześcijaństwa bez krzyża.   Czy jesteś wierny temu, co wyznajesz? Czy przyjmujesz, że czasem za wierność trzeba „zapłacić”? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę znoszenia prześladowania ze względu na Ciebie.   
04.04. 2020 sobota       Ez 37,21-28; Jr 31,10-13; J 11,45-57 

NAWRACAĆ SIĘ, TO  PODDAĆ SIĘ OCZYSZCZENIU PANA 
Ez 37, 23 „I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi 
odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi 
zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.”   Aby być ludem Pana potrzebujemy oczyszczenia, które, niestety, boli. Ale to tak, jak z raną, która boli przy oczyszczaniu, ale oczyszczona goi się szybko i całe ciało jest później  zdrowe. Potrzebujemy przemiany i zmiany naszego myślenia na myślenie Boże – to jest nasze oczyszczenie, gdyż mamy być podobni do Jezusa. Czy jesteś gotowy do poddania się oczyszczeniu w swoim życiu?   Czy prosisz Jezusa o siły do przyjęcia oczyszczenia z tego, co się Bogu w Tobie nie podoba? Pomódl się: Jezu, pragnę być do Ciebie podobny. Daj mi siły do przyjęcia oczyszczenia z Twojej ręki. 
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NAWRACAĆ SIĘ 

 
29.03. 2020 niedziela (5 tydzień Wielkiego Postu)    

Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,1-45 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  POZWOLIĆ  WEJŚĆ JEZUSOWI DO SWOJEGO 

GROBU 
Ez 37, 12b-14a  
„Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę 
was do kraju Izraela, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i 
z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście 
ożyli.”   Każdy z nas żyje w jakimś swoim grobie, w swojej śmierci. Zakopujemy coś w naszej podświadomości, aby nie istniało, nie bolało. To coś jest realne i prawdziwe, a różne sytuacje życiowe otwierają taki grób i czujemy odór śmierci. Dla jednych będzie to trudne dzieciństwo, dla innych kłótnia z rodzicami i brak przebaczenia. Dla jeszcze innych głęboko doświadczona niesprawiedliwość. Co jest Twoim grobem? Co „chodzi za Tobą” nie pozwalając Ci żyć i oddychać pełną piersią”   Czy wpuszczasz światło Słowa Bożego głęboko do swojego serca? Czy dostrzegasz to, co ci to Słowo objawia? Co domaga się uporządkowania? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że chcesz wejść do mojego grobu śmierci. Dziękuję, że mogę zmartwychwstać, gdy wpuszczam do mojego grobu światło Twego Słowa. 



30.03.2020  poniedziałek          Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  UWIERZYĆ, ŻE JESTEM DLA BOGA BEZCENNY  

Dn 13, 42-44 
„Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: Wiekuisty Boże, który poznajesz 
to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli 
fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z 
tego, o co mię ci złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu.”  Bóg zawsze odpowiada na wołanie człowieka. Każdy człowiek jest  wartością  bezcenną dla Boga, ponieważ On oddał swojego Jedynego i Ukochanego Syna na śmierć, aby człowiek był odkupiony. Ojciec oddał to, co miał najdroższego – swojego Syna. Czy w takim razie możemy jeszcze wątpić, że On chce dla nas dobra we wszystkim co czyni? Złożyłbyś taką ofiarę dla innych, zwłaszcza tych, którzy Ci dokuczają, czy mają Cię w nosie? Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?   Może trudno Ci uwierzyć, że jesteś wartością bezcenną dla Boga, ale przecież głęboko chcesz, aby tak było. Wołaj do Niego w swojej niemocy, a Bóg odpowie na Twoje wołanie. Pomódl się: Jezu, daj mi głęboko doświadczyć, że jestem dla Ciebie wartością bezcenną.   
31.03.2020 wtorek            Lb 21,4-9; Ps 102,2-21; 
J 8,21-30 

NAWRACAĆ SIĘ,  TO  PONOSIĆ KONSEKWENCJE  SWOICH  DECYZJI 
Lb 21, 4-5 
„Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; 
podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i 
Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas Egiptu, byśmy tu na pustyni 
pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm 
mizerny.”   Wolność jest  doświadczeniem pięknym, ale także trudnym, ponieważ niesie ze sobą ryzyko. Pięknym jest fakt, że możemy wybierać to, co nam odpowiada, ale jednocześnie ponosimy konsekwencje swoich wyborów. Naród Wybrany wyszedł na wolność, ale nie uśmiechało mu się ponosić konsekwencji  wyborów, to znaczy ponosić trudów drogi do ziemi obiecanej. Izraelici są jak dojrzewające nastolatki, które chciałyby o wszystkim decydować, ale jak ich głupie decyzje niosą przykre konsekwencje, to najlepiej, aby ponieśli je rodzice.   Czy masz odwagę być wolnym i działać zgodnie z własnym sumieniem? Jak przyjmujesz trudy decyzji, które z tym się wiążą? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę wolności. Proszę Cię, pozwól mi odkryć  całą moją wolność, którą masz dla mnie, daj mi siły na drodze do pełnej wolności 

dziecka Bożego.   
01.04. 2020 środa     Dn 3,14-95; Ps: Dn 3,52-56; J 8,31-42 

NAWRACAĆ SIĘ, TO  WZRASTAĆ W ZAUFANIU DO BOGA ŻYWEGO 
Dn 3, 17-18  
„Jeżeli nas Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, 
może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie 
będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który 
wzniosłeś.”   Młodzieńcy są pewni Boga Jahwe niezależnie od efektu końcowego zaistniałej sytuacji. Skąd wzięła się u nich taka pewność, taka odwaga wiary w to, że Bóg ich nie zawiedzie? Historia jest pełna opisów ludzi, którzy gotowi byli oddać życie, niż przekroczyć Boże prawo. Taka postawa nie bierze się znikąd, taka wolność rośnie, gdy człowiek przebywa z Bogiem i pozwala Bogu przemieniać swoje myślenie i swoje serce.   Jak wygląda Twoje zaufanie do Jezusa w sytuacjach trudnych lub wręcz granicznych? 
Pomódl się: Jezu, pozwól mi żyć głębokim zaufaniem do Ciebie, przemieniaj moje myślenie i moje serce.   
02. 04. 2020 czwartek           Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; J 8,51-59 

NAWRACAĆ SIĘ, TO  WCHODZIĆ W PRZYMIERZE Z BOGIEM 
Rdz 17, 4-5 
„Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie 
będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo 
uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.”   Bóg zawarł z Abramem przymierze. Każde przymierze z Bogiem ma to do siebie, że Bóg daną osobę do czegoś wzywa, poleca coś do wykonania, a jednocześnie zobowiązuje się do szczególnej opieki nad każdym, z którym zawarł przymierze. Przymierze z Abrahamem to zapowiedź innego przymierza, które Bóg chce zawrzeć z Tobą. Tym przymierzem jest osoba Jezusa Chrystusa. Jeśli zaprosisz Jezusa do swojego życia, Bóg obiecuje Ci życie obfite tu, na ziemi i życie wieczne w przyszłości. Ale do zawarcia przymierza jest potrzebna Twoja wolna decyzja.   Posłuchaj przez chwilę w ciszy swojego serca. Czy masz pragnienie zaproszenia Jezusa do swojego domu? Pomódl się: Jezu, dodaj mi odwagi. Chciałbym Ci zaufać, ale jest we mnie wiele obaw i niepewności.   
03.04. 2020 piątek            Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 10,31-42 

NAWRACAĆ SIĘ, TO  PRZYJĄĆ PRZEŚLADOWANIE JAKO FORMĘ 
OCZYSZCZENIA 


