SPOTKANIE 5: Rozeznawanie duchowe
Aby rozpocząć modlitwę, wystarczy pragnąć Boga. Lecz by
wzrastać, trzeba współpracować z łaską Bożą, zaczynając od nawrócenia.
Czy otworzyłeś już drzwi Twego domu, serca, dla przychodzącego Jezusa?
Pamiętaj jednak, dom Twego wnętrza ma wiele drzwi… Będą i takie, z
którymi możesz się zmagać przez wiele lat, by je Bogu otworzyć, ale u
Jezusa najważniejsze to wierność i oddanie.

MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ
Duchu Święty, który dałeś nam poznać prawdę o sobie samym,
który nieustannie towarzyszysz drodze naszego nawrócenia, daj nam dziś
rozpoznać Twój sposób działania w naszym sercu, w naszym życiu, daj
także rozpoznać sposób działania przeciwnika, ducha złego, ojca
kłamstwa. Daj także rozpoznać działanie naszego ludzkiego ducha – tak,
abyśmy mogli dobrze poznać, jaką drogą prowadzisz nas przez życie.

Fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy
Dzień 1 – Flp 2, 2-5
Jezusa stale wypełniało pragnienie pełnienia woli Ojca. Służba
Jezusowi, służba Bogu to służba braciom. Czy tak jak św. Paweł
odnajduję w sobie dążenia podobne do dążeń Jezusa?
Dzień 2 – J 4, 31-34
Czy poznawanie woli Bożej względem mnie i wypełnienie zadań,
które Bóg mi daje do wykonania są dla mnie tak ważne, jak chleb
codzienny?

Dzień 3 – Mt 4, 18-22
Bycie uczniem oznacza przemianę, pozostawienie za sobą starych
dróg, starego postępowania, starych relacji; oznacza całkowite
przylgnięcie do Jezusa.
Dzień 4 – Mt 16, 21-28
Bycie uczniem oznacza także naśladowanie. Piotr tego zbyt dobrze
nie rozumiał. On chciał przejąć kierownictwo. Dlatego Jezus
powiedział do niego: Pójdź za Mną! – pójście za Jezusem
nieuchronnie prowadzi do krzyża. Jednak Piotrowi się to nie
podobało. A ja, czy jestem gotów pójść za Jezusem i przejść z Nim
całą drogę?
Dzień 5 – Łk 10, 38-42
Jest wielu ludzi, którzy są oddani Chrystusowi, którzy pracują dla
Niego. Jednak nigdy nie zapytali Go, czego do nich oczekuje. Nie
nauczyli się siedzieć u Jego stóp jak Maria. Bycie uczniem oznacza
słuchanie, utrzymywanie kontaktów z Mistrzem, uzależnieniem się
od Niego i życie Jego darami.
Dzień 6 – Mt 26, 36-46
Jezus jest dla mnie wzorem, w jaki sposób poznawać wolę Bożą – na
modlitwie; jak ją przyjmować – uznając słuszność Bożych wyroków
i jak ją wypełniać – szukając umocnienia u Ojca.
Dzień 7 – Flp 4, 12-13
Chrystus jest ostoją mojej wiary, jest punktem odniesienia, tak dla
wiedzy jak i dla wiary. Sam nic nie mogę, natomiast wszystko mogę
w Chrystusie, który mnie umacnia. Dzieło zbawienia to inicjatywa
Ojca. Domaga się ono jednak także mojej współpracy, mimo moich
ograniczeń i słabości. Z Chrystusem mogę wszystko. Czy jestem o
tym przekonany?

