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Czego boi się diabeł
…Jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?

Ks. Radosław Rafał MSF
Stając na pierwszej linii frontu - np. posługując modlitwą uwolnienia i uzdrowienia - narażasz się

Rz 8,31 na strzały wroga. Ale jeśli skupisz się tylko na nich, utkniesz w okopach w obawie przed atakiem.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 19.15
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
19.15 spotkanie modlitewne (aula pod kaplicą)

Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak, lider
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

Jak więc prowadzić walkę duchową tak, żeby to diabeł się bał, a nie my?
Niektórzy ludzie więcej czasu poświęcają na modlitwę o ochronę przed złem niż na przyzywanie
Ducha Świętego. To taki ukłon w kierunku modlitwy pogańskiej, gdzie penitent "wymusza" coś na
bóstwie, tak jak my chcemy wymusić ochronę na Panu Bogu. Natomiast modlitwa chrześcijańska
jest - według św. Ignacego Loyoli - rozważaniem misterium Christi, czyli tajemnic życia Chrystusa.
Taka modlitwa jest rozmową i relacją. W niej doświadczam tego, że Bóg mnie kocha, i codziennie
odnajduję przejawy Jego miłości w wydarzeniach mojego życia. A wtedy mam w sercu pewność:
"Tata mnie kocha i nie pozwoli mnie skrzywdzić".
W PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI NIE MA LĘKU
Głównym celem diabła jest to, by nas zniechęcić, wystraszyć i zmęczyć - abyśmy się odwrócili od
Jezusa i nie przyjęli od Niego daru zbawienia. Gdy zaczynamy wchodzić w żywą relację z Jezusem,
w relację miłości - uczymy się patrzeć na różne sytuacje naszego życia przez pryzmat tej miłości.
To wytrąca szatanowi wszelkie argumenty z rąk, ponieważ w miłości nie ma miejsca dla lęku,
który jest okazją dla złego, by nas "skubać". Dlatego wielką mądrość powiedział św. Jan "W prawdziwej miłości nie ma lęku" (por. 1 J 4, 18). A jak chronił się Jezus podczas swojej posługi
uwalniania i uzdrawiania? Rozmawiał z Ojcem, cały czas trwał w jedności z Nim przez Ducha
Świętego. W tym też mamy Go naśladować. Jeśli chodzimy w jedności z Bogiem, w mocy Ducha
Świętego - Boża ochrona jest nad nami nieustannie, aczkolwiek szczególne przygotowanie się do
posługi też jest potrzebne. Troska o ochronę wyraża się wtedy w naszym życiu np. poprzez dbałość o trwanie w łasce uświęcającej, zapewnienie sobie "zaplecza modlitewnego". Ale osobiście
bardziej formowałbym swoich wstawienników do upraszania zstępowania chwały Bożej niż do
modlitwy o moją ochronę. Gdzie jest Boża obecność - tam nie ma miejsca na cokolwiek innego.
Choć warto pamiętać, że w historii Izraela był taki czas, gdy Arka Przymierza stała razem z Ohydą i Bóg to dopuszczał, bo kochał swój lud, natomiast przez proroków budził jego świadomość. Ten
obraz to sygnał dla nas, byśmy zaczęli oczyszczać naszą wewnętrzną świątynię...
SŁOWO BOŻE
To jeden z elementów uobecniania się w nas mocy Bożej. Dlatego powinniśmy proklamować
tylko dobre rzeczy i walczyć Słowem Bożym tak, jak robił to Jezus. Szkoda, że na co dzień - zamiast powoływać się na Boże obietnice - ogłaszamy wciąż własne obawy, sami się w ten sposób
osłabiając. Kiedy człowiek zaczyna ogłaszać Słowo Boże, cytować jego fragmenty w odniesieniu
do siebie - ogłasza tym samym wolę Bożą wobec swojego życia. W Piśmie świętym możemy znaleźć antidotum na każdy nasz lęk, ponieważ gdy wyznajemy Boże obietnice wobec nas - on musi
ustąpić. A przecież to właśnie lęk jest jednym ze sposobów "otwarcia drzwi" dla zła.
Zło nas straszy, wywołując w nas taką reakcję, która da mu prawo do tego, by nas nękać. Jeśli
podczas posługi boimy się, że szatan z zemsty uderzy w nasze dzieci, męża/żonę, majątek - to
proklamujemy zło i dajemy mu dostęp do tych osób. A gdy zaczynamy proklamować moc złego
w swoim życiu, dajemy mu tym samym prawo do działania. Jak to zmienić? Ogłaszajmy Boże
obietnice. Wyznawajmy słowami Psalmu 127: "Pan mnie uchroni od zła wszelkiego, Pan będzie
strzegł mego wyjścia i przyjścia" (por. Ps 127, 7-8). Gdy to codziennie proklamujemy, zmienia się
nasza postawa. Wierzymy, że Pan będzie nas chronił i właśnie z tym słowem wychodzimy na po-
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sługę. Wierzymy mocno: "Zło nic mi nie zrobi, bo Pan strzeże mojego wyjścia i przyjścia" oraz
"Jeśli Pan moją światłością, to kogóż miałbym się lękać?" (por. Ps 27, 1). Zastępujemy tymi Bożymi obietnicami swoje ludzkie obawy: "Bądź ostrożny, bo zło może ci zrobić krzywdę". Gdybyśmy
się bali, że diabeł jest potężny - lepiej nie bierzmy się za posługę uwolnienia (część 1/2).

Słowo Boże do medytacji







śr. – J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce
czw. – Mt 1, 16.18-21.24a Józef poznaje tajemnicę Wcielenia
pt .– J 7, 1-2.10.25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa
sob. – J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa
niedz. – J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
pn. – J 8, 1-11 Chrystus ocala cudzołożnicę
 wt. – J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do
prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc
Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa
Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psychologiczne, Męskie Rekolekcje, Rekolekcje dla Kobiet, Seminarium Odnowy Wiary, Konferencja „Biblia o Finansach”, Wieczory Charyzmatyczne).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy kobiety na „Rekolekcje dla Kobiet” (miejsce: kaplica Tabor).
2. 23 - 25 marca 2015 r. o godz. 20.00 zapraszamy mężczyzn na „4 Męskie Rekolekcje
w Rzeszowie” (miejsce: aula Tabor).
3. 27 marca 2015 r. zapraszamy mężczyzn na 4 Męską Drogę Krzyżową. Wyjście z Taboru
o godz. 19.00 do Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym (informacje u Pawła
Wiśniowskiego).
4. 7 kwietnia 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z Szymonem Nowakiem –
autorem książki „Dziewczyny wyklęte” oraz bohaterką książki Krystyną Winiarz – uczestniczką tamtejszych wydarzeń (miejsce: aula Tabor).
5. 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00-18.00 odbędzie się konferencja „Biblia o finansach”. Zapisy od godz. 9.00, koszt: 40 zł/osoba indywid., 70 zł/małżeństwo. Szczegóły na ulotkach.
6. 15 kwietnia 2015 r. o godz. 19.00 rozpoczynamy kolejne Seminarium Odnowy Wiary. Seminarium będzie prowadził charyzmatyk Witek Wilk (miejsce: aula Tabor).
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