
Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i  będę 
jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej 
potomkami”. 
 
Bóg zmienia imię żony Abrahama z Saraj na Sarę, ponieważ otrzymała nową 
misję w swoim życiu. Z kobiety bezpłodnej Bóg czyni z niej matkę ludów i 
królów. Ważne jest, abyśmy celebrowali obietnice Boże w swoim życiu, 
pomimo tego, że wszystko jest nierealne i sprzeczne z rzeczywistością. Bóg 
bowiem ma moc je urzeczywistnić w naszym życiu i życiu naszej rodziny. 
 
Jakie obietnice Boże otrzymałeś od Boga żywego? Czy żyjesz nimi 
powtarzając je i celebrując? Pomódl się: Jezu, dziękuje za Twoje obietnice w 
moim życiu. Uzdolnij mnie do życia tymi obietnicami. 
 
26 czerwca 2021, sobota             Rdz 18,1-15; Ps: Łk 1,46-54; Mt 8,5-17 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO OCZEKIWAĆ SPEŁNIENIA OBIETNIC 

Rdz 18, 10-12 
Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś 
żona Sara będzie miała wtedy syna”. Sara przysłuchiwała się u wejścia do 
namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo 
podeszłym wieku. Uśmiechnęła się wiec do siebie i pomyślała: „Teraz, gdy 
przekwitłam i mój mąż starzec, mam doznawać rozkoszy?” 
 
Bóg ma moc spełniać swoje obietnice. Bóg je zapowiada i przypomina, 
ponieważ On ma moc je zrealizować. Przypomniał swoje obietnice 
Abrahamowi i Sarze przez osoby trzecie, swoich wysłanników. Człowiek 
bowiem potrzebuje znaków zewnętrznych, które by potwierdzały jego 
duchowe doświadczenia.  
 
Jakie obietnice otrzymałeś od Boga i ciągle są niezrealizowane? Jak 
podchodzisz do tych obietnic? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wszystkie 
obietnice skierowane do mnie. Przymnóż mi wiary, abym ich oczekiwał w 
moim życiu. 
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CHODZIĆ  W DUCHU ŚWIĘTYM  

 
20 czerwca 2021, niedziela      Hi 38,1-11; Ps 107,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WZRASTAĆ W ZAUFANIU 

Hi 38, 1.8-11 
Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy 
wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki 
ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem 
wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich 
nadętych fal»”. 
 
Bóg żywy panuje nad morzem i wszystkim co się w nim znajduje. Panuje 
nad sztormami i wszelkimi zjawiskami przyrody. Takim wzburzonym 
morzem jest nasze serce z jego uczuciami, jego gwałtownością i z jego 
niespodziankami. Bóg ma moc również nad tym panować. Tylko czy Mu 
ufasz? Wołaj w chwilach zwątpienia i niepanowania nad swoim sercem: 
Jezu, ufam Tobie!  
 
Czy powierzasz Jezusowi swoje zmagania z sobą samym, swoimi 
uczuciami? Jak często wołasz: Jezu, ufam Tobie? Pomódl się: Jezu, proszę 
Cię o łaskę wzrastania w zaufaniu Tobie.  
 
 
 
  



21 czerwca 2021, poniedziałek          Rdz 12,1-9; Ps 33,12-22; Mt 7,1-5 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO POZNAĆ I WYJŚĆ Z DOMU SWEGO OJCA 
Rdz 12, 1-2  
Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem”. 
 
Bóg i dzisiaj nas zaprasza do wyjścia z naszego domu rodzinnego. Jest to 
dom powstawania naszej osobowości, naszych pierwszych zranień i 
pierwszych sukcesów. Bóg pragnie, abyśmy dokładnie poznali ten dom 
wewnętrznie, uporządkowali go i poszli dalej z Jego mocą i Jego 
prowadzeniem. Bóg pragnie, abyśmy poznali swoją misję i ją przyjęli tak 
jak Abram. 
 
Czy jesteś gotów na uporządkowanie swojego wnętrza? Czy poznałeś 
ograniczenia i zdolności swojego domu rodzinnego? Czy dostrzegasz 
zranienia wyniesione z domu rodzinnego? Pomódl się: Jezu, daj mi 
zaakceptować mój dom rodzinny z jego obdarowaniem oraz brakami i pójść 
dalej. 
 
22 czerwca 2021, wtorek      Rdz 13,2-18; Ps 15,1-5; Mt 7,6.12-14 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO TROSZCZYĆ SIĘ O BOŻĄ PRZYCHYLNOŚĆ 

Rdz 13, 14-15. 17 
Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: „Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z 
tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku 
morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na 
zawsze. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz; tobie go oddaję”. 
 
Wydawać by się mogło, że Lot wziął lepszy kawałek ziemi niż Abram. 
Słowo Boże ukazuje jednak, że najważniejsze jest, aby Bóg żywy był ze 
mną. Boże błogosławieństwo bowiem jest ważniejsze niż chwilowy zysk 
czy sukces. Bóg potrafi przemienić naszą stratę w zysk, a nasz sukces w 
przegraną. 

 
Czy cenisz w swoim życiu błogosławieństwo Boże? Czy prosisz się o nie? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoje błogosławieństwo. Pozwól mi głęboko 
doświadczyć czym jest Twoje błogosławieństwo. 
 
 

23 czerwca 2021, środa           Rdz 15,1-18;Ps 105,1-4.6-9; Mt 7,15-20 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  

TO PRZYPOMINAĆ SOBIE O CUDACH W NASZYM ŻYCIU 
Ps 105, 4-5 
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. 
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust 
Jego. 
 
Potrzebujemy wracać do wydarzeń minionych. Potrzebujemy przypominać 
sobie i celebrować cuda w swoim życiu, ale także w życiu Narodu 
wybranego i Kościoła. Człowiek szybko zapomina i traci wiarę. Szybko 
wraca w stare koleiny. Potrzebujemy celebrować zwycięstwa, cuda i potęgę 
Boga żywego. 
 
Czy wracasz do wydarzeń minionych związanych z cudami i zwycięstwami 
Boga żywego w twoim życiu? Jak często przypominasz sobie wydarzenia 
ze słowa Bożego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za znaki i cuda w moim 
życiu. Dziękuję za Twoją potęgę. 
 

24 czerwca 2021, czwartek – uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela  
Iz 49,1-6; Ps 139,1-15; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYJĄĆ MISJĘ PROROKA 
Jr 1, 7-8 
Pan zaś odpowiedział mi: „Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż 
pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie 
polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić”, mówi Pan. 
 
Każdy z nas jest wezwany, aby być prorokiem, ponieważ takie zadanie 
otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Być prorokiem to trudne zadanie. To 
pójście pod prąd. Nie liczenie się z poprawnością polityczną, ani z tym co 
inni pomyślą. Potrzebujemy odwagi, aby stawać się prorokami. 
Potrzebujemy wołać do Jezusa: Przymnóż nam wiary i odwagi! 
 
Czy odkryłeś w swoim życiu misję proroka? Czy prosisz o łaskę wiary i 
odwagi? Pomódl się: Jezu, uzdolnij mnie do misji proroka. Daj mi odwagę 
i obdarz łaską posłuszeństwa. 
 
24 czerwca 2021, piątek Rdz 17,1.9-10.15-22; Ps 128,1-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,  
TO CELEBROWAĆ OBIETNICE BOŻE W SWOIM ŻYCIU 

Rdz 17, 15-16 
I mówił Bóg do Abrahama: „Żony twej nie będziesz nazywał imieniem  


