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Wprowadzenie
Postaraj teraz skupić się na słuchaniu Słowa Bożego. Wiele rzeczy się może dzieje wokół ciebie.
Skup więc swoją uwagę na Bogu. On chce mówić do Twojego serca.

Posłuchaj Słowa Bożego
„Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie podasz ręki niesprawiedliwemu, by świadczyć na
korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie
stawaj po stronie tłumu, aby nagiąć prawo. A w procesie nie miej względów także dla biednych.
Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli
zobaczysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie pozostawisz go, ale razem z
nim przyjdziesz mu z pomocą. Nie pozwolisz wydać niesprawiedliwego wyroku na ubogiego,
który się zwraca do ciebie w swym procesie. Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku
śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię przewrotnego. Nie będziesz
przyjmował podarku, ponieważ podarek zaślepia dobrze widzących i jest zgubą spraw ludzi
sprawiedliwych. Nie będziesz uciskał przybysza, bo znacie życie przybysza, gdyż sami byliście
przybyszami w Egipcie.”

Modlitwa przygotowawcza
Poproś Pana Boga o pomoc, aby nadchodzący czas był czasem dla was, abyś w tej modlitwie
pragnął zbliżyć się do Niego. Poproś Ducha Świętego, aby nakierował Twoje myśli i zamiary na
Boga.

Zaangażowanie wyobraźni
Skup się na tym że idziesz w dużym tłumie. Jakie odczucia powoduje u Ciebie bycie częścią tego
tłumu. Może większe bezpieczeństwo niż gdybyś szedł sam? Odczuwasz towarzyszenie innych, ale
także i mniejszą swobodę? To tylko sugestie emocji jakie mogą się w Tobie pojawiać. Postaraj się
zagłębić w emocje jakie panują w Tobie, gdy myślisz o sobie jako o jednym z tłumu.

Prośba o owoc
O rozeznanie swojego charyzmatu.

1. Człowiek w tłumie
A. Tak łatwo usprawiedliwić zło, jeśli czyni się je w tłumie, kiedy jest ono powszechnie
akceptowalne. Stary Testament mówi jednak jasno - nie mamy się łączyć z wielkim
tłumem, by uczynić zło, co więcej, nie chodzi tu jedynie o czyste zło, ale także o nagięcie
prawa, jak zrobienie czegoś trochę śliskiego, niepewnego moralnie, bo przecież wszyscy

tak robią. Przypomnij sobie sytuacje, w których stałeś przed wyborem, czy iść wraz z
tłumem, czy wsłuchać się w głos sumienia, który złożył w Tobie Bóg.
B. Jaką decyzje podjąłeś? Pamiętaj, że Bóg nie będzie ustawał w próbach przekonania Cię do
właściwego wyboru.

2. Chrześcijanin i ludzie
A. Chrześcijaństwo nie wyklucza posiadania wrogów. Nie każdego w naszym życiu musimy
lubić. Jednak jesteśmy jako chrześcijanie zobowiązani do miłości. Do miłości, która nie
zważając na uprzedzenia czy preferencje zaprasza nas do niesienia pomocy. Kiedy ostatnio
otrzymałeś pomoc od osoby, od której się tego nie spodziewałeś?
B. Czy widzisz w swoim życiu przestrzeń, w której mógłbyś obdarzyć kogoś miłością? Spójrz
jednak dalej niż krąg swojej rodziny i znajomych.

3. Mój charyzmat
A. Szukając własnego charyzmatu, czy też własnego powołania, przyjrzyj się swojej
przeszłości, temu, co Cię ukształtowało. Bo właśnie w przeszłości możesz dostrzec
działanie Boga, który przygotowywał Cię i szkolił do dalszej drogi w życiu. Tak jak
Izraelitów ukształtowała podróż przez pustynię i to właśnie dzięki tej pielgrzymce pierwsi
chrześcijanie byli gotowi głosić Słowo Boże na cały świat.
B. Przyjrzyj się teraz jednemu konkretnemu doświadczeniu w Twoim życiu, które może być
wskazówką dotyczącą twojego charyzmatu, powołania.

Modlitwa końcowa
Na koniec podziękuj Bogu za spędzony razem czas modlitwy. Podziel się z Nim tym, co czujesz.
Warto podzielić się nie tylko owocami modlitwy, ale i kondycją swojego Ciała. On wysłucha :)
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen.

