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Wspólnota wiernie kroczy za Jezusem
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Mt 10,38
Iść za Jezusem może tylko ten, kto na wzór swego Mistrza jest gotów wziąć swój krzyż. Krzyż
jest znakiem cierpliwości w doświadczeniach, gotowości na poświęcenie i cierpienie, znakiem
wytrwałości i wierności misji.
Każdej wspólnocie towarzyszy krzyż, tylko przyjęcie go objawia moc Boga. Łatwo przyłączyć
się do radosnej, kolorowej wspólnoty, dokonującej wielkich rzeczy, trudniej włączyć się we
wspólnotę ubogą, zniechęconą i upokorzoną, tak samo jak trudno iść za Jezusem w chwili
klęski i cierpienia. Dlatego tak ważne jest zachowanie wierności w codziennych
zobowiązaniach, nieopuszczanie wspólnych spotkań, każde takie przekroczenie własnej
słabości, znużenia dla budowania wspólnoty rodzi prawdziwe owoce. Motywacją naszego
działania musi być pragnienie naśladowania Jezusa, podążania Jego drogą, zdając się
całkowicie na Jego łaskę i Jego prowadzenie.
1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Czytanie Słowa Bożego
Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa,
że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne
postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie
w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. /Ga 6,2-5/
Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! Dlatego
znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie
Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę:
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy
w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to
i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się
zaprzeć siebie samego. /2 Tm 2,3.10-13/
3. Refleksja
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się
do mojego życia, postępowania.
4. Dzielenie
Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo
Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:
Jak nieść to co jest dla mnie ciężarem? Jak może mi w tym pomóc wspólnota?
Co może umocnić moją wierność Bogu?

5. Modlitwa prośby
Nasze spotkanie zakończymy modlitwą prośby, przedstawmy Jezusowi nasze potrzeby,
aby on zaradził naszej słabości i dał siły na codzienne niesienie swojego krzyża.

