Dzień 1 _ Niedziela, 7 stycznia 2018

MOJE SERCE
I BÓG

1.

Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta saduceuszom, faryzeusze
zebrali się razem. Jeden z nich, znawca Prawa, wystawił Jezusa na
próbę: Nauczycielu — zapytał — które z przykazań Prawa uznałbyś za
najważniejsze? A On mu odpowiedział: Będziesz kochał Pana, swego
Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą. To
jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu,
brzmi: Będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak samego siebie.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Ew. Mateusza 22:34-40
Zapytali Go zatem faryzeusze i znawcy Prawa: Dlaczego Twoi
uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb
nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział: Trafnie Izajasz
powiedział o was, obłudnikach, w swoim proroctwie: Ten lud czci
Mnie wargami, jednak ich serce jest ode Mnie daleko. Daremnie Mi
jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi.
Ew. Marka 7:5-7
Co sprawia, że miłość do Boga jest największym przykazaniem?
Największe przykazanie mówi o miłości do Boga całym sercem,
duszą, rozumem i wszystkimi siłami. W jaki sposób te różne aspekty
miłości do Boga mogą przejawiać się w codziennym życiu?
Co jest największą przeszkodą w Twoim życiu, by kochać Boga całym
sercem, duszą i ze wszystkich sił?
Na czym polega różnica pomiędzy wiarą w Boga, a kochaniem Go?
Przemyśl:
Spędź czas z Bogiem w modlitwie, prosząc, by przez Ducha Świętego
pomógł Ci przeanalizować stan swojego serca. Może poniższe pytania
okażą się pomocne, może warto zapisać swoje szczere odpowiedzi?

- Co najbardziej w życiu ekscytuje mnie i porusza moje serce?
- Jak w tej chwili wygląda mój związek z Bogiem?
- W jaki sposób poznaję Boga i spędzam z Nim czas?
- Czy moja więź z Bogiem jest wypełniona przyzwyczajeniem, rutyną,
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pasją, obrzędowością, czy miłością? Jakie mam dowody, że jest tak
jak myślę?
-
Czy mogę powiedzieć, że Bóg jest największą miłością mojego
życia?
Jeśli szczerze i poważnie odpowiedziałeś/aś na te pytania, to
z pewnością już wiesz jaki jest stan Twojego serca, jeśli chodzi
o relację z Bogiem.
Modlitwa:
Oddaj chwałę Bogu za to, że On jest pełen miłości i świętości.
Wyznaj Bogu swoje grzechy i przeproś za rzeczy i sprawy, które stają
na drodze Twojej miłości do Niego.
Proś Boga, by odnowił Twoją miłość do Niego.
Dziękuj Bogu za to, że pierwszy Cię pokochał, dlatego możesz Go
poznawać każdego dnia.
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