
Pokusa
ciąg dalszy

Druga  sytuacja  -  Środa  Popielcowa,  Kościół  św.  Teresy,  pieśń  na
wejście.   Do  kościoła  wpada  zdyszana  dziewczyna  z  dzieckiem,
wypatruje  miejsce  w ławce,  przeprasza  siedzących  z  brzegu  ludzi.
Tamci nie przesuwają się, ale wstają i przepuszczają ją w głąb ławki.
Wreszcie  kiedy  dociera  do  wolnego  miejsca,  słyszy  od  jednej
z  siedzących  osób:  „O  tej  porze?!”  I  jeszcze  jedna  sytuacja:
Jerozolima,  Grób  Pański.  Kolejka  na  3  godz.  stania,  tłum  ludzi
stający przypadkowo bez żadnego ładu, ciasno, jeden obok drugiego.
Ludzie się przepychają. Ktoś wchodzi, ktoś  wychodzi z kolejki, jest
ciepło a zmęczenie coraz bardziej daje o sobie znać… Grób jest tak
zaprojektowany, że z przodu jest wejście dla katolików, z tyłu wejście
dla Ormian. Kolejka katolików oplata cały Grób więc, żeby Ormianie
mogli  przejść  do  swojej  części  muszą  wejść  w  kolejkę  katolików
i prosić o przesunięcie się po kolei każdej osoby w tej kolejce. Tylko, że
nikt  nie  ma  ochoty  nikogo  przepuszczać,  nie  ważna  okazuje  się
świętość  tego  miejsce,  nie  ważna  jest  druga  osoba  a  już  jakiś
Ormianin? Ważne, żeby trzymać swoje miejsce w kolejce, wystawić
na  boki  łokcie,  żeby  nawet  dziecku  nie  udało  się  prześliznąć,
zademonstrować swoje święte oburzenie ale nikogo nie przepuścić,
bo przecież wiadomo kto tu jest najważniejszy.
Czy  odnajdujesz  siebie  w  tych  sytuacjach?  Czy  uległeś  takiej
pokusie?  Pokusa i nasze jej uleganie! Ta skłonność do oceniania, do
stawiania  siebie  na  pierwszym  miejscu,  do  wywyższania  się.  ..
Nawet w świątyni. ..... Zły nas kusi wszędzie. A my?
Nie jesteśmy bezradni  wobec  pokusy!  Mamy od Ducha  Świętego
pomoc - miecz. Co to za miecz?
 To słowo Boga, które nam zostawił - to Pismo Święte!
Arcybiskup Ryś w prostych zdanich uczy nas jak postępować. Mówi:
„Bierz  Pismo Święte  i  czytaj!  Przeczytasz  jedno  zdanie,  które  cię
uratuje. Przeczytasz jedno zdanie, które będzie miało taką siłę, że
zmieni twoje życie kompletnie".
Wielki Post jest dobrym czasem na odkurzenie  naszego "miecza"?
Już  nawet  jeden  wers  ma  w  sobie  niesamowitą  siłę!  "Jednym
zdaniem możemy odrzucić od siebie szatana! Ale chodzi o to, żeby
to zdanie weszło nam w serce, żeby potem, jeśli będzie trzeba, było
ono naszą  reakcją na pokusę".
Dlatego  musisz  o  ten  "miecz"  dbać  dziennie.  Musisz  mieć  słowo
„naczytane”. Tak „naczytane”, żeby mieć je w sobie. Żeby zawsze, na
każde  kuszenie  potrafić  odpowiedzieć  tak  jak  Jezus  odpowiadał
podczas kuszenia: „Napisane jest: …”
Inaczej gdy przyjdzie chwila próby będziesz bezradny i bezbronny.
Będziesz  widział  tylko  siebie  i  swój  czubek  nosa,   nie  pomożesz
a jeszcze złośliwie skomentujesz, pochopnie ocenisz...
Więc  idź  do domu odkurz  swoje  PISMO SWIĘTE,  zacznij  czytać
i  zawsze  noś  przy  sobie  aby  na  każdą  pokusę  mieć  gotową
odpowiedź.  Jezus pokazał  nam,  że  to  możliwe.  Musimy Go tylko
chcieć naśladować.
Czy chcesz?

BS&DS

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Złóż Bogu ofiarę uwielbienia, 
i wypełnij śluby złożone Najwyższemu. 

Wzywaj mnie w dniu utrapienia. 
Ja cię ocalę, a ty Mnie uwielbisz.

                                                                Ps 50, 14-15

Modlitwa do w. Michałaś
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po  tym  świecie  krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Jezusa
Zmartwychwstałego,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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