
 

26 września 2020, sobota              Koh 11,9-12,8; Ps 90,3-17; Łk 9,43b-45 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO  WŁAŚCIWIE INWESTOWAĆ SWÓJ CZAS 
Koh 11, 9-10 
„Ciesz się, młodzieńcze w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za 
dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe 
pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię  sądził Bóg!”  
 

Dzisiejsze Słowo jest przestrogą, abyś dobrze wykorzystał dany Ci na ziemi 
czas. Jest tyle ciekawych rzeczy, które możemy robić, tyle ciekawych miejsc 
do zwiedzania, tyle interesujących  programów telewizyjnych do obejrzenia… 
Tylko czy ostatecznie prowadzi mnie to do bycia lepszym człowiekiem, 
kochania jeszcze bardziej, albo czy daje mi to pokój serca? Bóg osądzi mnie z 
tego, jak wykorzystałem dany mi tutaj czas. A skoro mam jeszcze czas, to 
zawsze mogę coś zmienić. Zawsze mogę zacząć od modlitwy, aby zobaczyć 
jaki naprawdę jestem.   
Gdy w chwili ciszy staniesz przed samym sobą, to co mówi Ci Twoje serce, 
jeśli chodzi o dobre wykorzystanie czasu? Co ostatnio  wprowadzasz w życie, 
aby dokonywać korekt i zmian? Czy przeznaczasz czas na słuchanie Boga? 
Pomódl się: Jezu, proszę Cię, uzdolnij mnie do wsłuchiwania się w Twój głos  
i wprowadzania go w życie. 
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CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
20 września 2020, niedziela             Iz 55,6-9; Ps 145,2-18; Flp 1,20-27; Mt 20,1-16a 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  WYKORZYSTYWAĆ SZANSE 

Iz 55,6–9  
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest 
blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga 
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.” 
 

Niezależnie od tego, jakim czujesz się grzesznikiem, czy osobą niegodną 
Bożej łaski, jak Jesteś zraniony, Bóg nieustannie przychodzi i daje Ci nowe 
szanse nawrócenia. Wtedy czujesz w swoim sercu takie pragnienie, takie 
pociągnięcie, aby być bliżej Boga. Wykorzystuj te szanse i trwaj w tym, a 
zobaczysz jak pokój w Twoim sercu staje się coraz większy. Poza tym, czy 
możesz mieć pewność, że to nie jest ta ostatnia szansa na nawrócenie?  
 

Co robisz, gdy w Twoim sercu budzą się pragnienia, aby być bliżej Boga? 
Zagłuszasz je, czy idziesz za nimi? Pomódl się: Jezu, daj mi pragnienie 
słuchania Ciebie i pójścia za Twoimi obietnicami.  
 

21 września 2020, środa             Ef 4,1-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO POZOSTAWIĆ SWOJĄ KOMORĘ CELNĄ 
Mt 9,9 
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze 
celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i 
poszedł za Nim.  
 

Każdy z nas może mieć swoją komorę celną, która ściąga pieniądze, 



uznanie, szacunek, licytowanie swoich krzywd. Jezus pragnie, abyśmy 
zostawili swoją komorę celną i poszli za Nim. Wszystko inne jest 
drugorzędne. Obyśmy się nie spóźnili.  
 

Co jest twoją komorą celną? Czy pragniesz pójść za Jezusem? Pomódl się: 
Jezu, dziękuję Ci za Twoje wezwanie. Dziękuję, że wzywasz mnie po 
imieniu.  
 

22 września 2020, wtorek      Prz 21,1-13; Ps 119,1-44; Łk 8,19-21 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO  ZMIENIAĆ SWOJĄ POSTAWĘ 

Prz 21, 3 
„Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara.”  
 

Takim odpowiednikiem ofiar Starego Testamentu jest dziś nasz udział w 
nabożeństwach, modlitwach, pielgrzymkach. Ale na nic wszystkie te 
pobożne i dobre praktyki, jeśli nie idzie za nimi zmiana naszego serca, 
naszej postawy wobec bliźnich. Jeśli tak nie jest, to tracisz czas, oszukujesz 
samego siebie, łudzisz się, że jesteś wierzący.  
 

Popatrz na swoją postawę, na przykład wobec żony/ męża, dzieci rok temu i 
teraz. Co się zmieniło?  Pomódl się: Jezu, tak naprawdę to tylko Ty możesz 
przemienić moje serce. Daj mi serce z ciała zamiast serca z kamienia.  
 

23 września 2020, środa       Prz 30,5-9; Ps 119,29-163; Łk 9,1-6 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POZNAWAĆ SWOJE SERCE 
Prz 30, 7-9 
„Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi – proszę- nim umrę: Kłamstwo i 
fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem 
niezbędnym, bym sytym nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? 
Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.”  
 

Często nam się wydaje, że tego, czego najbardziej potrzebujemy do 
szczęścia - to dóbr materialnych. O tych, którzy wygrywają duże pieniądze 
w LOTTO  mówimy  - szczęściarze. Jednak nie widzimy drugiej strony 
medalu takiego szczęścia, tego, że konsumpcjonizm okrada nas z wiary, 
czujności, właściwej hierarchii wartości, a często także z relacji z 
najbliższymi (współmałżonkiem, dziećmi, przyjaciółmi). Bardzo często 
jesteśmy nieprzygotowani do posiadania większych dóbr. Tym, czego 
najbardziej potrzebujemy to poznawanie swojego serca.  
 

Czy znasz swoje serce? Czy masz świadomość swoich braków, uzależnień, 
mocnych stron? Czy czuwasz na modlitwie? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o 

łaskę poznania mojego serca. Dziękuję Ci, że nie jestem głodny. Proszę Cię 
o hojność serca.  
 

24 września 2020, czwartek          Koh 1,2-11; Ps 90,3-17; Łk 9,7-9 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO NADAWAĆ SENS SWOJEMU WYSIŁKOWI  
Koh  1, 3-4. 11 
„Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? 
Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie 
czasy. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś 
żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem.”  
 

Robimy ważne rzeczy, ale z biegiem czasu doświadczamy za nie wiele 
niewdzięczności i obojętności.  Często nasz wysiłek i trud zredukowany jest 
do towaru, a my sami do „roboli”. Bo tak naprawdę sensem naszego życia 
jest uwielbianie Boga, a nasza praca, nasz trud i nasz wysiłek dopiero 
wówczas nabierają znaczenia wiecznego, dopiero wówczas nabierają sensu, 
który nas nasyci.  
 

Czy odkryłeś  swoją pracę i trud w wymiarze wiecznym jako uwielbianie 
Boga żywego?  Czy oddajesz swój czas Jezusowi przez uwielbianie Go? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziękuję Ci, że mogę 
oddawać Ci mój czas.  
 

25 września 2020, piątek       Koh 3,1-11; Ps 144,1-4; Łk 9,18-22 
CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO ODKRYĆ NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ  SWOJEGO ŻYCIA 
Koh 3, 1-2 
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas 
wyrywania tego, co zasadzono.” 
 
Czas jest darem, a Panem czasu jest Jezus Chrystus.  Teraz jesteśmy zanurzeni 
w czas, ale przejdziemy do wieczności, gdzie czas nie ma znaczenia.  Od nas 
zależy jak dziś, teraz, ten czas wykorzystamy i co z nim zrobimy i komu go 
oddamy. Jedno jest pewne  - oddanie swojego czasu Jezusowi i Jego królestwu 
to dobra  inwestycja przynosząca zyski w przyszłości.  
 

Czy nie marnujesz swojego czasu?  Czy twój czas jest dobrą inwestycją 
przynoszącą dobro innym? Pomódl się:  Jezu, dziękuję, że jesteś Panem czasu.  
Dziękuję, że mogę oddać go Tobie.  
 


