
     Słowo do rozważania na   drugi   tydzień Strumieni Ducha  
                        „Przeleję Ducha Mego abyście ożyli”

Codzienne rozważanie Słowa rozpoczynaj od modlitwy do
Ducha Świętego by czynił Słowo dla Ciebie żywym, proś 
o  wstawiennictwo  Maryję  by  wypraszała  Ci  osobiste
spotkanie w Słowie z Jezusem.
  
Pamiętaj, że Słowo Boże ma moc nas przemieniać. Bóg 
mocą Słowa stworzył świat. Jego Słowo może stworzyć 
nas na nowo!

Wtorek
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 
W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli ( Ef 1, 3-5)

Czy potrafisz cieszyć się swoim życiem? Czy dziękujsz Bogu za dar życia? Czy myślisz o sobie jako o 
umiłowanym, niepowtarzalnym, wytęsknionym DZIECKU BOGA? Jesteś Córką Boga! Jesteś Synem Boga!

Środa
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? [...]
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.[...]
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.
Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu.
Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. [...]
Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu! (Ps 27)

Bóg jest obecny w Twoim życiu, nigdy Cię nie opuści. Możesz czuć się bezpieczny, otoczony Jego Miłością. 
Zaufaj Jego Słowu! Nie jesteś sam! Proś Pana o męstwo potrzebne do ufności!

Czwartek
Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą».
Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu!
Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana -odkupicielem twoim - Święty Izraela. (Iz 41,13-14)

Rozważaj czułą, delikatną Miłość Boga. On mówi do Ciebie po imieniu, bierze Cię za rękę. Pozwól by 
przytulił Cię do Swojego Serca.

Piątek
Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 16) 

To Słowo jest o Tobie! Bóg tak Cię kocha! Zapłacił bardzo wysoką cenę za Twoje życie wieczne. 
Dziękuj Mu za to.



Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 13)

Czy uzmysławiasz sobie, że Chrystus umarł za Ciebie, zamiast Ciebie?! Czy Krzyż jest dla Ciebie 
wystarczającym dowodem Miłości Boga?

Sobota
Zaklinam was, córki jerozolimskie, 
na cóż budzić ze snu, na cóż rozbudzać umiłowaną, 
póki nie zechce sama? (Pnp 8, 4)

Miłość to wolność. Proś Pana o łaskę przyjęcia Miłości, którą przygotował dla Ciebie. On może Cią do niej 
uzdolnić.

Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną. (Ap 3, 20)

Bóg szanuje moją wolność, czeka na moje zaproszenie! A może w moim życiu są miejsca, do których nie 
chcę zaprosić Boga? 

Niedziela
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje... (1 Kor 13, 1-8)

Uwielbiaj Miłość Boga. Możesz zamiast słowa miłość wstawić słowo Bóg - oddawaj Mu chwałę wyliczając 
przymioty Jego Miłości - niech Duch Święty objawia Ci Miłość Ojca. 

Poniedziałek
Ojcze nasz...

Módl się słowami, których nauczył nas Jezus, chwyć Go za rękę – mówcie razem do Boga Ojcze, Abba, Tatusiu!
Jezus przyszedł po to, żeby Cię tego nauczyć. W tej modlitwie zamknij całego siebie, Twoje radości, niepokoje, 
pragnienia...
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