FIAT

Hallelu Jah

WYTRWAŁOŚĆ

REGUŁ A FIAT
Eucharystie, Spotkania Modlitewne i Rekolekcje

Codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego
Wsparcie finansowe Hallelu Jah
Formacja w małej grupie lub diakoni
Służba we wspólnocie

WĄSKA DROGA
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo
szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu
jest takich, którzy przez nią wchodzą.
Jakże ciasna jest brama i wąska droga,
która prowadzi do życia, a mało jest
takich, którzy ją znajdują!
Mt 7,13-15

Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz;
demony również wierzą i drżą.”
Jk 2,19

HALLELU JAH

W IZOLACJI, SZYBKO I TYMCZASOWO
Każdego więc, kto tych słów
moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój
zbudował na skale. Spadł
deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w
ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony.
Mt 7, 24

Nie wiem, czy to prawda, ale powiedziano mi, że pragniecie oddać życie na zawsze Chrystusowi - mówił Ojciec Święty. - Tak,
teraz klaszczecie, świętujecie, ale kiedy skończy się miesiąc miodowy, co się stanie? Kiedyś jeden seminarzysta mówił mi, że
chce służyć Bogu, ale tylko przez 10 lat. To jest niebezpieczne. Żyjemy pod naciskiem kultury tymczasowości. Wszystko jest na
jakiś czas: małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne. To jest groźne. Musicie o tym pamiętać".
papież Franciszek

HALLELU JAH

ŚLUBOWANIE PANU
Nie łudźcie się: Bóg nie
dozwoli z siebie szydzić.
A co człowiek sieje, to i
żąć będzie: kto sieje w
ciele swoim, jako plon
ciała zbierze zagładę;
kto sieje w duchu, jako
plon ducha zbierze
życie wieczne
Ga 6,7-8

NIEROZTRPONE
ŚLUBOWANIE
Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto
córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach
bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem
prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe
szaty, mówiąc: «Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz!
Ty też jesteś wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem
nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł
odmienić!
Sdz 11,29-40

HALLELU JAH

WALKA
Albo który król, mając wyruszyć,
aby stoczyć bitwę z drugim
królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu,
który z dwudziestoma tysiącami
nadciąga przeciw niemu?
Mt 4, 4

Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się: serce jego mocno zadrżało. Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie
odpowiadał ani przez sny, ani przez urim, ani przez proroków.
1 Sm 28,6

HALLELU JAH

NIE MUSZĘ LICZYĆ
NA SIEBIE
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł
ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział:
«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w
słabości się doskonali». Najchętniej więc będę
się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała
we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam
upodobanie w moich słabościach, w obelgach,
w niedostatkach, w prześladowaniach, w
uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
2 Kor 12, 8-10

HALLELU JAH

ON WIARY DOCHOWUJE
Wiarygodna jest ta nauka: jeżeli razem (z Nim)
umarliśmy, razem tez żyć będziemy, jeżeli
(w Nim) trwamy, razem też królować
będziemy; jeżeli (Go) odrzucimy, to i On nas
odrzuci; jeżeli niewierni jestesmy, On
pozostaje wierny, nie może bowiem odrzucić
siebie.
2 Tm 2,11-13

