Wspólnota Nowe Jeruzalem, Formacja ucznia:
Naśladowcy Jezusa; Świadomi trudności , 27.02.2020

Propozycje do modlitwy osobistej:
Dzień 1. Czytaj: „ Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie
Decyzja wybrania Jezusa jako PANA jest decyzją o oddaniu wszystkich przestrzeni życia Jezusowi. Co
zmieniło się w wyniku tej decyzji w twojej codzienności?
Czytaj: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia”. „Synu, jeżeli masz zamiar
służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!”
Czy te słowa odzwierciedlają twoje trudności na drodze formacji? Nazwij je i powiedz o nich
Jezusowi.

Dzień 2.Czytaj: „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny
jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie
wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać” .
Pokusy dotyczą wszystkich. Grzechem stają się, gdy wyrażamy na nie zgodę. Jakie są najtrudniejsze
do przezwyciężenia dla ciebie? Skąd pochodzą?
Czytaj: „Pan Bóg będzie walczył o ciebie”, „On sam umocni twe serce”.
Proś Jezusa by umacniał cię w walce z pokusami.

Dzień 3.Czytaj: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo
łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego
chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.”
Jaka jest twoja codzienność? Nie zostawaj sam/a ze swoimi trudnymi wyborami. Zaproś Jezusa do
każdej przestrzeni swojej osoby. On nigdy nie pozostawia cię samego: ” Lecz ja zawsze będę z Tobą.
Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady”

Dzień 4. Czytaj: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać”
Zastanów się, jak duży wpływ na twoje postępowanie, wygłaszane opinie i poglądy ma akceptacja
otoczenia w pracy, wśród znajomych czy rodziny? Zawierz swoje relacje z innymi ludźmi Jezusowi
prosząc Go o odwagę w stawaniu w Prawdzie.

Dzień 5. Czytaj : „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu
i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.”
Jak bardzo świat ze swoją fałszywą moralnością i obłudą jest twoim trudem?
Powiedz o tym
Jezusowi i proś Go o światło Ducha Świętego byś mógł odróżnić dobro od zła, a prawdę od fałszu.
„Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy”

Dzień 6.Czytaj: „Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w
duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie
zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”
To rada skierowana do wszystkich uczniów Jezusa. Umocnienie w trudach podążania za Nim
odnajdziemy tylko w Bożej łasce przez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, Eucharystię, sakramenty.

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z
tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” , a w tej drodze ucznia pamiętajmy , że „góry mogą ustąpić i
pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan”.

Chwała Panu!

