
 

 „Wszystkie troski wasze przerzućcie na 

Niego, gdyż Jemu zależy na was.” (1 P 5,7). 

Każdy z nas wielokrotnie w swoim życiu odczuwał  lęk, 
niepokój, a nawet panikę. I z reguły nie są to przyjemne 
doświadczenia. Burzą w nas poczucie bezpieczeństwa, 

zaufania Bogu. 

Można je jednak przeżyć inaczej! Warto zaprosić do naszych zmagań Tego , który 
pokonał śmierć, grzech i przeszedł zwycięsko przez lęk – Jezusa Chrystusa. 

Oto propozycje spotkań ze Słowem Bożym na cały tydzień. Każdego dnia przeczytaj 
dany fragment z Pisma Świętego i zatrzymaj się na nim.  Rozważ, co Pan chce ci dzisiaj 
powiedzieć. Warto Go posłuchać!  

Dzień 1 

Przeczytaj: Łk 12,4-7 

Zauważ, że Bóg troszczy się nawet o szczegóły, dla Niego jesteś naprawdę ważny! 

Interesuje Go to co myślisz, co jest pragnieniem twego serca. Nie bój się! On opiekuje 

się Tobą! Jesteś Jego dzieckiem. 

Dzień 2 

Przeczytaj:  Mt 14,25-27 

Jezus kroczy po wodzie, bo On jest Panem wszystkiego co żyje. On ma moc i potrafi 

wydobyć Ciebie z każdej trudnej sytuacji, On Jest Mistrzem rzeczy niemożliwych! Oddaj 

swe serce Jemu, powiedz co Ciebie trapi. Nie bój się! Odwagi! Jezus jest przy Tobie! 

Dzień 3 

Przeczytaj:  Mk 5,35-36 

Wiara czyni cuda. Jezus mówi dzisiaj do Ciebie zaufaj mi, nawet wtedy gdy inni mówią 

Tobie „ nie ma dla Ciebie ratunku, wszystko stracone.” Jezus nawołuje Ciebie dzisiaj do 

wiary, nie bój się! Proś wraz z apostołami Panie, przymnóż mi wiary!  

Dzień 4 

Przeczytaj: Mk 35-41 

Burza, wiele razy doświadczyłeś tego zjawiska, grzmoty, pioruny, silny wiatr. Jakże 

często jest tak w Twoim życiu? Dzieci? Rodzina? Praca? Pewnie nie raz masz wrażenie, 

że Jezus śpi i Ty sam musisz walczyć o to, aby przetrwać. A prawda jest taka, że Jezus 

jest z Tobą w łodzi. Musisz uwierzyć, że On czuwa i że nigdy Ciebie nie opuści. A gdy 

zacznie brakować tej wiary zawołaj „Panie, ratuj!.” Pamiętaj, On może uciszyć każdą 

nawałnicę, każdy sztorm. Przecież On jednym Słowem stworzył świat! 

Dzień 5 

Przeczytaj: Łk 12,32 

Jezus z wielką delikatnością mówi do Ciebie, On jest Dobrym, czułym Pasterzem.  

Zachęca Ciebie dzisiaj po raz kolejny do ufności, pokazuje Tobie pragnienia Ojca. 

Twoim przeznaczeniem jest życie wieczne, królestwo Boże. Ty jesteś Dzieckiem 

Wszechmogącego Boga! Masz swą niepowtarzalną godność! Bóg tak bardzo Ciebie 

kocha, że uczynił Ciebie Dziedzicem! Zaufaj Jego nieskończonej Miłości! Nie bój się! 

Jesteś Jego umiłowanym dzieckiem! 

Dzień 6 

Przeczytaj: J 14,27 

Jezus zmartwychwstały przynosi pokój. Pokój tam, gdzie jest trwoga, przechodzi przez 

zamknięte drzwi, drzwi,  które nieraz my zamykamy uważając Go za bezsilnego, czyniąc 

go słabym. Jezus jest Bogiem i może wszystko. On przychodzi ze swoimi łaskami. 

Poproś Pana o Jego pokój! Nie lękaj się! 

Dzień 7 

Przeczytaj:  Flp 4,6-7 

Zaufaj Bogu! Pamiętaj o rozmowie z Nim na modlitwie, przedstawiaj Jemu swoje troski, 

radości. Umiej też powiedzieć Bogu dziękuję! 


