
MARZEC 2021   WEŹ UDZIAŁ W TRUDACH I PRZECIWNOŚCIACH  

 

2 Tm 1, 6-12 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 

Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha 

bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 

naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 

dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na 

podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam 

dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona 

teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył 

śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, 

apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to 

obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem,                   

i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.  

 

Jest Wielki Post, droga pokuty i nawrócenia, ale i czas ewangelizacji. Tymczasem świat jest                

w rękach Pana - Demona - boimy się wirusa, który ma koronę - jest królem i sprawia 

spustoszenie. Ale my jesteśmy wspólnotą - są małżonkowie z dziećmi, są seniorzy, zakochani, 

samotni i ja wasz pasterz. Spotykamy się coraz częściej na żywo, w realu. Nikt już się nie boi - 

Jezus mówi: odwagi, a my śpiewamy "każdy dzień jest zwycięstwem".  

 

"Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży...". Tak, 

trzeba rozpalić bo przygasłeś, rozleniwiłeś się - jesteś zmęczony i może jeszcze przestraszony.  

Spotkałeś przecież Jezusa - On jest twoim Panem. Duch Święty kiedyś zstąpił na ciebie - 

zostałeś namaszczony dla ewangelizacji i posłany. Rozpal na nowo - nie możesz tak żyć                     

w półśnie - Jezus chce w tobie i przez ciebie dojść na peryferie do ludzi, których znasz, a oni nie 

znają Jezusa i boją się Pana - Demona. 

  

"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźnie, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia". Czy 

usłyszałeś, czy wierzysz, że jesteś obdarowany duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie 

możesz spać pogrążony w lękach. Moc to Duch Święty, moc w słabości się doskonali. Źródłem 

miłości jest sam Bóg, a trzeźwe myślenie to przenikliwa ocena rzeczywistości, w której żyjesz. 

"Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga." 

Ewangelizacja to walka, najpierw z samym sobą. Są pewne okoliczności, które są przeciwne, 



ale Pan jest z Tobą, Jego moc to Duch Święty. W trudach i przeciwnościach rodzi się dzieło 

Boże w sercach ludzi - ty jesteś sługą Boga. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, 

a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem jesteś właśnie ty. 

Tak - ty jesteś sługą Słowa, które oświeca ciemności życia ludzi, których spotykasz w swojej 

okolicy. To jest praca twoja i twój dom, jesteś posłany.  

 

Zachęcam was teraz, bracia i siostry, wkładajcie na siebie ręce, teraz przywołujcie Ducha 

Świętego i otwórzcie się na Jego przyjście - niech rozpali ogień w was. Niech rozpali na nowo. 

Już to kiedyś wam mówiłem - w waszej okolicy są ludzie dotknięci duchem korony - oni się boją, 

oni się ukrywają, są przestraszeni, smutni, zdenerwowani. Módlcie się za nich, proście aby Duch 

Święty zstąpił na nich, róbcie to codziennie i patrzcie na nich prosto w oczy, uśmiechajcie się do 

nich, bądźcie przyjaźni i nie lękajcie się, głoście im miłość i zwycięstwo w Jezusie. Takie jest 

zadanie, które daje nam Jezus Chrystus. Każdy z Wody Życia przyprowadzi do Jezusa 

przynajmniej jednego pandemicznego brata czy siostrę. Jezus uzdrawia, Jezus jest nadzieją                   

i ocaleniem.  

 

Teraz jest ten święty czas Wielkiego Postu - stosowny moment. Rozejrzyj się! I modlitwa, 

przywoływanie Ducha Świętego, aby zstąpił... i na ciebie i na tego brata czy siostrę zakażoną 

wirusem lęku, zwątpienia, depresji. Papież Franciszek napisał w Evangelii Gaudium: "Wielkim 

niebezpieczeństwem współczesnego świata z jego wieloraką i przygniatającą ofertą 

konsumpcji jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, 

towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz 

wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, 

nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu 

Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, znika entuzjazm czynienia 

dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ulega mu 

wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to 

wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie jakie Bóg żywi względem nas; nie 

jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa." Tak myślę, że te 

słowa papieża mogą odzwierciedlać rzeczywistość naszego życia codziennego i byłoby 

niedobrze gdyby rzeczywiście tak było. Dlatego proszę Was abyście zachęcali się nawzajem,                  

a teraz na tym spotkaniu wkładali na siebie ręce i prosili aby Duch Święty zstąpił na was, niech 

tak się stanie.  

 



PLAN SPOTKANIA  

1. Niechaj zstąpi Duch Twój - śpiew  

PS 67 - odczytać i modlić się wersetami  

Jezu Tyś jest Światłością mej duszy - śpiew  

spontaniczne uwielbienie - języki  

Wiele jest serc - śpiew  

2. Dzielenie się - Co Jezus zrobił dla ciebie, a co ty dla Jezusa? - 20 min.  

Łaską jesteśmy zbawieni - śpiew  

3. Konferencja ks. Romana - odsłuchać  

Pogłębienie: niech każdy teraz opowie o swoim środowisku w którym żyje, bez narzekania, 

krytykowania, dzieląc się i ukazując konkretne osoby, które chcesz przyprowadzić do Jezusa. 

4. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie - śpiew  

Spontaniczne dziękczynienie z dużym rozmachem  

5. Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych - śpiew  

Prośby obejmujące środowiska i ludzi do których jesteśmy posłani.  

6. Teraz modlimy się nad każdym z włożeniem rąk o zstąpienie Ducha Świętego.  


