Słowo do modlitwy osobistej
na VI tydzień Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego
DZIEŃ 1.
„SŁUCHAJ IZRAELU!”
Iz 55,3-13;
Podczas Wielkiego Postu wyjdź na pustynię. Znajdź takie miejsce i czas, w którym będziesz
szczególnie słuchał Pana Boga. Poproś Ducha Świętego, aby objawił Ci dzisiaj Twoje niemoce,
aby pokazał Ci te wszystkie przestrzenie, które sprawiają, że nie żyjesz pełnią życia – życiem w
obfitości, które pragnie ofiarować Ci Jezus.
DZIEŃ 2.
POCHYLONE ŻYCIE
Łk 13, 10-17;
Od ilu już lat Ty chorujesz? Od ilu lat spoglądasz w dół, skupiając się na tym, co przyciąga Cię
ku ziemi; co nie pozwala Ci spojrzeć na Pana, wyprostować się i z zachwytem dostrzec piękny
świat stworzony dla Ciebie? Co nie pozwala Ci iść przez życie szczęśliwym, radosnym i
wyprostowanym?
DZIEŃ 3.
ZWRÓĆ SWÓJ WZROK NA JEZUSA
Mt 14,24-33;
Do momentu, kiedy Piotr miał wzrok utkwiony w Jezusie, był bezpieczny, kiedy zaczął się
rozglądać i skupiać swoją uwagę na wichrze i wzburzonych falach – poczuł lęk i zaczął tonąć.
Spójrz na Jezusa, odwróć swój wzrok od twych ciężarów, nich one nie będą w centrum
Twojego życia, ale w centrum niech będzie Jezus, który ma moc, aby wszystkim się zająć. Patrz
na Niego i zechciej z Nim współdziałać. On jeden mam moc Cię uzdrowić, On CHCE abyś
przejrzał, byś był WOLNY. Dopóki wzrok Twój utkwiony jest w nieskończenie dobrym Ojcu, „w
którym nie ma żadnej ciemności” – NIE ZGINIESZ !
DZIEŃ
4.
MIŁOŚĆ
WSZECHMOCNA
Mk
5,35-43;
Tylko Jezus ma moc wskrzesić Twoje życie, ukształtować je na nowo, nadać mu sens. Usłysz
jak dziś mówi do Ciebie: „Nie bój się, tylko wierz.” „Złóż swą troskę na Pana, a On sam będzie
działał.” Jakie kłamstwo o Tobie zniewala Cię? Może to słowa- kamienie, które wciąż jeszcze
lecą w Twoją stronę i uderzają w Ciebie? Jakie wydarzenie odebrało Ci poczucie własnej
wartości?
Może w to uwierzyłeś i starasz się żyć według takich norm nawet nie pytając, czy to prawda.
Co mówi Ci Bóg? Wypisz „swoje dekalogi”, stań przy krzyżu Jezusa i poproś, aby to On objawił
Ci Twoją wartość. Zobacz jaką wartość masz w Jego oczach. Uwierz, że zawsze będzie Cię
miłował, usłysz Jezusa, który mówi z krzyża do Ciebie: „Drogi jesteś w moich oczach.
DZIEŃ 5.
BOŻE
PRZYKAZANIA
J15,9-19;
Jesteś dorosłym człowiekiem, zdolnym do wyboru tego co dobre i wartościowe. Znasz Boże
przykazania, które chronią Twoje serce od zepsucia. Świat głosi wolność od tych praw, od
czynienia dobra, a nakłania do zła. Z tych, którzy przestrzegają Bożych praw szydzi.
Spójrz w swoje wnętrze i odpowiedz na pytanie: Dlaczego wypełniam 10 przykazań Boga? Czy
z lęku przed piekłem - czy z wiary w mądrość Boga? Są tylko „kamiennym prawem” czy mają
duchową głębię ?
DZIEŃ 6.
SPOTKANIE - CHWAŁA ODDANA BOGU
J4,23-24;
Chwała oddawana Bogu zwraca nam utraconą bliskość, odnawia relację miłości między nami,
Oddaj Chwałę Bogu za to, co uczynił w tym tygodniu. Spotkaj się z Nim – Twoim najlepszym
Przyjacielem. Możesz zacząć od powtarzania Psalmu 103 „Błogosław duszo moja Pana!”

