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Pierwsze czytanie:
Psalm
responsoryjny:

Prz 31,10–13.19–20.30–31
Poemat o dzielnej niewieście
Błogosławiony, kto się boi Pana.

Drugie czytanie:

1 Tes 5,1–6 Dzień Pański nadejdzie
niespodziewanie

Ewangelia:

Mt 25,14-30 Przypowieść o dziesięciu
pannach
MODLITWA TYGODNIA
W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Duchu święty, który
nas oświecasz obdarz nas
talentami , które wykorzystamy
w naszym życiu przez całe
wieki. podaruj nam je abyśmy
mogli dzięki nim pomagać
ludziom i cieszyć się nim po
wieki
wieków.
Amen.

POSTACIE BIBLIJNE—Część 7 Gedeon
Minęło wiele wieków. Izraelici znów byli w
tarapatach. Wrogowie osaczali ich coraz bardziej.
W miarę jak naród Madianitów pustoszył pola i
zabijał zwierzęta, Izraelitów ogarniał coraz
większy strach.
Szukając schronienia, cały lud Izraela uciekł w
góry, gdzie mieszkał w jaskiniach. Ludzie często
zastanawiali się, czy Bóg już o nich zapomniał?
Ale On słyszał ich modlitwy.
Pewnego dnia, gdy Gedeon młócił zboże aby je
ukrć przed Madianitami, Pan Bóg przysłał do niego
anioła. Anioł pozdrowił go słowami: „Pan z tobą,
wielki wojowniku”.
„Ależ panie, jeśli Bóg jest tutaj, dlaczego pozwala,
aby jego ludziom działa się krzywda? Gdzie są
cuda, które dla nas czynił?” - zapytał Gedeon.
Wtedy anioł powiedział mu, że Pan Bóg wysyła go,
aby uwolnił ludzi Izraela od Madianitów. Gedeon
nie wierzył własnym uszom. „Ależ ja jestem najsłabszym mężczyzną z najsłabszego rodu!”wykrzyknął.
Potem Gedeon złożyli Panu Bogu na skale ofiarę z pożywienia. Wtedy Anioł Pański sprawił, że
ofiara stanęła w płomieniach. Teraz Gedeon miał pewność, że wiadomość, którą przekazał mu
anioł, pochodzi od Boga.
Naród Izraelitów modlił się do bożków, mimo że było to grzechem. Bóg nakazał Gedeonowi
zniszczyć ołtarz jego ojca. Nocą Gedeon spełnił prośbę Boga i zniszczył wszystkie posągi
bożków.
Nieprzyjaciel zbliżał się coraz bardziej. Gedeon zadął w swój róg wzywając wszystkich żołnierzy,
aby poszli za nim. Potem wysłał posłańców do rodów w najdalszych zakątkach państwa, aż zebrał
wszystkich izraelskich żołnierzy.
Bóg obiecał Gedeonowi, że będzie mu towarzyszył w bitwie. Ale on wciąż nie był pewien, czy
zdoła pokonać Madianitów.
Wtedy Gedeon poprosił Boga o jeszcze jeden znak. Rozpostarł na ziemi skórę z baranka i modlił
się do Boga, żeby jako znak, uczynił skórę mokrą a ziemię dookoła suchą. Rano, barania skóra
była mokra a ziemia dookoła niej sucha.
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