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POSIADAMY
NADZWYCZAJNE
BOGACTWO

Każde NIE! wobec naszego
egoistycznego „ja” staje się
źródłem nowego światła,
pokoju, radości, miłości,
wewnętrznej wolności;

jest to otwarta brama
dla Ducha Świętego.
Jakie są Dary
Ducha Świętego?

"Albowiem
wszyscy ci,
których
prowadzi Duch
Boży, są synami
Bożymi"

Przede wszystkim powinniśmy byd
bardziej świadomi obecności Ducha
Świętego w nas: nosimy w sobie
ogromny skarb; lecz nie zdajemy
sobie z tego sprawy. Posiadamy
nadzwyczajne bogactwo, lecz tak
mało z niego korzystamy.
Byśmy dobrze słyszeli Jego głos
i szli za Nim, musimy mówid „nie”
temu wszystkiemu, co jest
przeciwne woli Bożej, a mówid
„tak” każdej Jego woli: mówid „nie”
pokusom, odcinając zdecydowanie
ich sugestie; „tak” – zadaniom,
które Bóg nam powierzył; „tak” –
miłości do wszystkich bliźnich;
„tak” – próbom i trudnościom,
jakie spotykamy …

(Rz 8,14)

Pójście w głąb...
Wiadomo, że aby Duch
Święty mógł działad,
potrzebna jest nasza
współpraca i Apostoł
Paweł pisząc te słowa
myślał przede wszystkim
o tym obowiązku
naśladowców Chrystusa,
jakim jest walka
z egoizmem w jego
najróżniejszych
formach.

A zatem, żyjmy
z zapałem
tym Słowem Życia.

Tak jak to zdarzyło się:
Jorge – Wenezuela
Protest tak, ale jako alternatywa
Pewnego dnia, na koniec lekcji,
domyśliłem się, że moi koledzy umawiają
się, aby zorganizowad protest,
podczas którego zamierzali uciec się
do przemocy, wzniecając pożar
samochodu i rzucając kamienie. Od razu
pomyślałem, że takie działanie nie jest
zgodne z moimi życiowymi zasadami.
Zaproponowałem więc kolegom, aby
napisad list do dyrekcji szkoły:
moglibyśmy w ten sposób uzyskad te
same efekty, które oni myśleli wywalczyd
przemocą. Z niektórymi spośród nich
napisaliśmy takie pismo i dostarczyliśmy
do dyrektora.
W efekcie byłem szczęśliwy z wyboru
drogi bez przemocy, zgodnej z Wolą
Bożą.

Zabawa & Nauka
Jeśli pozwolimy
Duchowi
Świętemu
działad
w naszych
sercach,
wówczas
z większą
obfitością
rozleje swoje
dary i
poprowadzi nas
drogą życia.

Ileż razy chcielibyśmy mied więcej czasu.
Chcemy mied więcej czasu?
Przeprowadźmy kalkulację!
W ciągu dnia, średnio, każdy z nas
pozostaje przed TV albo Internetem
godzin: …….
Mnożymy tę liczbę przez 365, potem
dzielimy przez 24 i w wyniku mamy: ….;
Te dni (po 24 godziny) są do naszej
dyspozycji: dlaczego nie wykorzystad ich,
aby pomnożyd radośd dokoła nas?
A wtedy w nas samych odnajdziemy
jeszcze większą radośd.

