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[Jezus] pragnie i... [mnie] po-rusza...
1) Jestem pragnieniem Boga
(1) Zobaczyć

Daj Mi pić! (J 4,7)

Pragnę! (J 19,28)

(2) Rozważyć

Jezus czeka na mnie jak na Samarytankę, w tych miejscach,
gdzie często bywam, i zagaduje, prosi – Daj Mi pić!
Słowa Jezusa siedzącego przy studni,
jak echo rozbrzmiewają z Jego ust, gdy wisi na krzyżu –
Pragnę!
↓↓
➢ Czego

pragną Jezus siedząc przy studni i wisząc na krzyżu?
Bóg pragnie, by wszyscy ludzie (...)
doszli do poznania prawdy (1Tm 2,1)

↓↓

Jezus pragnie, bym jak Samarytanka z Jego ust usłyszał prawdę o sobie,
o tym kim jestem, co w życiu uczyniłem/am, co wyszło lub nie wyszło;
i bez względu na to „ilu mam mężów/żon”,
bym usłyszał/a, że to może być... b. dobry punkt startowy w moim życiu!
2) Bóg/Jego wola jest moim pokarmem
(1) Zobaczyć

Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał
i wykonać Jego dzieło (J 4,34)
(2) Rozważyć

Pokarmem Jezusa była wola Ojca...
↓↓
➢A

co jest moim pokarmem?
to, co ”spożywam”, to czym się zajmuje dzień po dniu
sprawia, że „rosnę”? … nie boli mnie po tym brzuch i głowa?
➢ Czy

3) Moje poruszenia
(1) Zobaczyć

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców

(Hbr 1,1)

(2) Rozważyć

Mogę przyjąć, że ja/moje dobro jest pragnieniem Boga,
mogę chcieć pełnić Jego wolę, ale...
➢ jak odczytać wolę Boga wobec mojego życia?
➢ jak odczytywać ją dzień po dniu?
↓↓

Językiem Boga, którym komunikuje nam swoją wolę są... P O R U S Z E N I A
I do mnie, jak „do ojców” Bóg przemawia „wielokrotnie i na różne sposoby”.
W moim sercu ciągle coś się dzieje, coś się „po-rusza”, to na coś wskazuje,
i nie zawsze na to, co mi się w pierwszej kolejności nasuwa...
→ Co po-rusza mnie teraz? → Co/kto jest „poruszycielem”?

