Czy czuwasz w swoim życiu? Czy realizujesz misję swojego życia, będąc w
pełni zaangażowany? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę czuwania.
Dziękuję, że mogę być zaangażowany w moją misję.

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

29 stycznia 2022, sobota
2 Sm 12,1-17; Ps 51,12-17; Mk 4,35-41
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO NAPEŁNIAĆ SIĘ MYŚLENIEM BOŻYM
2 Sm 12, 7. 9
Natan oświadczył Dawidowi: „Ty jesteś tym człowiekiem. Dlatego właśnie
miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie
zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę.
Istotą grzechu opisaną w Piśmie Świętym jest nieposłuszeństwo słowu
Bożemu. Każdy grzech jest pochodną tego nieposłuszeństwa. Potrzebujemy
trwać każdego dnia w słowie Bożym, aby nasiąkać Bożym myśleniem.
Jesteśmy z każdej strony torpedowani myśleniem i logiką świata. Ile
oddamy Bogu swojego czasu na modlitwę ze słowem Bożym, na tyle
nasiąkniemy Jego myśleniem.
Czy odkryłeś w swoim życiu ważność trwania ze słowem Bożym każdego
dnia? Czy prosisz Boga żywego o zrozumienie i doświadczenie grzechu w
słowie Bożym? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar modlitwy ze słowem
Bożym. Dziękuję za odkrycie grzechu w moim życiu.

23 stycznia 2022, niedziela
Ne 8,2-10; Ps 19,8-15; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4; 4,14-21

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO NIEŚĆ WOLNOŚĆ
Łk 4, 17-19
Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Chrześcijanin będąc drugim Chrystusem ma nieść wolność innym tak jak
Jezus. Ma nieść nowe spojrzenie na człowieka. Ma nieść nowe spojrzenie
na dobra materialne. Ma nieść nowe spojrzenie na konflikty społeczne. Ma
nieść nowe spojrzenie na trudności i problemy bez wyjścia.
Czy znasz myślenie Jezusa na temat człowieka, ludzkich problemów, dóbr
materialnych? Czy potrafisz nieść nowe myślenie w swoje środowisko
życia i pracy? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że przynosisz wolność mi i
każdemu człowiekowi. Dziękuję, że mogę być narzędziem Twojej wolności.
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24 stycznia 2022, poniedziałek
2 Sm 5,1-10; Ps 89,20-26; Mk 3,22-30
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO SZUKAĆ I REALIZOWAĆ WOLĘ BOŻĄ
2 Sm 5, 10
„Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.”
Dawid odkrył drogę prowadzącą do obecności Boga w swoim życiu. Jak
długo jej przestrzegał, tak długo jego wybory były dobre, bo był tam Bóg.
Na czym polega ta droga? Droga ta polega na szukaniu i pełnieniu woli
Bożej w naszym życiu. Od czego zacząć? Początek jest zawsze ten sam:

modlitwa z determinacją o poznanie woli Bożej i jej realizowanie w
swoim życiu. Resztę zostaw Bogu żywemu.
Czy modlisz się o poznanie i realizowanie woli Bożej w swoim życiu? Czy
modlisz się z determinacją? Pomódl się: Jezu, wlej w moje serce pragnienie
szukania i pełnienia Twojej woli.
25 stycznia 2022, wtorek – święto Nawrócenia św. Pawła
Dz 22,3-16; Ps 117,1-2; Mk 16,15-18

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO SPOTKAĆ SIĘ ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM JEZUSEM
Dz 22, 6-8
W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła
mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który
mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”
Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus
Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.
Każdy może mieć swoje spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem.
Spotkanie Szawła z Jezusem zmartwychwstałym było spotkaniem
brutalnym. Upadek z konia, utrata wzroku i utrata apetytu to mocne
doświadczenia w życiu przyszłego apostoła. Wydaje się, że dla Szawła
tylko takie spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym było skuteczne. Od
naszej postawy zależy w jaki sposób możemy się spotkać z Jezusem
zmartwychwstałym.

zagłuszyć w bałaganie naszej hierarchii wartości. Możemy jednak wołać:
Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną! Możemy też ciągle na nowo
podejmować trud przemiany umysłu, serca i woli.
Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze Słowem Bożym? Czy oglądasz owoce
czytania Słowa Bożego? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę
porządkowania swojej hierarchii wartości. Pozwól mi przynosić owoce
czytanego słowa Bożego.
27 stycznia 2022, czwartek
2 Sm 7,18-29; Ps 132,1-14; Mk 4,21-25
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO WZRASTAĆ WE WDZIĘCZNOŚCI
2 Sm 7, 18-19
Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: „Kimże ja jestem,
Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? Ale i
to jeszcze wydało się Tobie za mało, Panie mój, Boże, lecz dałeś zapowiedź
o domu sługi swego na daleką przyszłość. I to ma być prawo człowieka,
Panie mój, Boże?
Król Dawid jest wdzięczny. Ma świadomość skąd został wzięty jakie dary
otrzymał od Boga. Potrafi wylewać swoje serce pełne wdzięczności przed
Bogiem. Potrzebujemy w swoim życiu postawy króla Dawida – postawy
wdzięczności. Święty Paweł pisze, że mamy dziękować w każdej sytuacji,
bo taka jest wola Boża.

Jakiego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym potrzebujesz? Pomódl się:
Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz się ze mną spotkać. Dziękuję, że oddałeś za
mnie życie.

Czy jesteś człowiekiem wdzięcznym? Kiedy ostatnio dziękowałeś Bogu i
drugiemu człowiekowi? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie
na krzyżu. Dziękuję za dar życia.

26 stycznia 2022, środa
2 Tm 1,1-8; Ps 96,110; Mk 4,1-20
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO PORZĄDKOWAĆ NASZĄ HIERARCHIĘ WARTOŚCI
Mk 4, 18-19
„Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają
wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze
wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.”

28 stycznia 2022, piątek
2 Sm 11,1-27; Ps 51,3-11; Mk 4,26-34
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM,
TO ŻYĆ ZE WZMOŻONĄ UWAGĄ
2 Sm 11, 1
Na początku roku, gdy królowie zwykli udawać się na wojny, Dawid
wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię
Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.

Jak łatwo nam przychodzi zagłuszać Słowo Boże w naszym życiu
codziennym. Nasza doba ma 1440 minut. Ile jesteśmy w stanie z tego czasu
poświęcić na czytanie Słowa Bożego? Czy nie są to ochłapy z naszego
czasu? Czy nie jest tak, że wszystko inne potrafi być ważniejsze, niż
modlitwa ze Słowem Bożym? Nawet to, co przeczytamy, zdążymy

Król Dawid zwyczajnie się nudził. Nie realizował misji swojego życia,
wychodząc jako król na wojnę. Przestał czuwać i doszło do grzechu, który
zmienił jego życie. My również potrzebujemy łaski czuwania. My również
potrzebujemy z całą uwagę realizować misję swojego życia, aby nie
przydarzył nam się grzech, który zmieni oblicze naszego życia.

