
Słowo do rozważania na   czwarty     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

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja
sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?

(Iz 44,24 - tłumaczenie za Biblia Warszawska)

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.  (Iz 40,10a)

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi […]" (Mt 28,16-18)

Czy  łatwo  przychodzi  mi  uznanie  zwierzchności  –  panowania  Boga  nad  światem,  czy  może  wątpię  w  Jego
wszechwładzę?

Potrzeba nam pokory, żeby uznać Jego panowanie – poproś Ducha Świętego o pokorę, aby ze spokojem serca
zaakceptować Boże panowanie na Ziemi i w Niebie.

Środa

Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana (Syr 11,14)

O Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, któreśmy przygotowali, by zbudować dom Tobie i Twemu świętemu
imieniu, z ręki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje (1Krn 29,16)

Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba
(1Mch 3,19)

Nawiedziłeś  ziemię  i  nawodniłeś,  ubogaciłeś  ją  obficie.  Strumień  Boży  wodą  jest  wezbrany,  zboże  im
przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię: bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i
pobłogosławiłeś jej płodom. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i Twoje ślady opływają tłustością.  (Ps 65, 10-12)

Czy  zdaję  sobie  sprawę,  z  tego,  że  wszystko  mam  od  Boga?  Życie,  radości,  siłę,  chleb,  zwycięstwa...
Wszystko od Boga pochodzi – czy zgadzam się z Tym?

Potrzeba pomocy Ducha Świętego, by uznać tą prawdę – poproś Go o łaskę dziękczynienia za wszystko, co od
Niego dostajesz.

Czwartek

Teraz  jeśli  pilnie  słuchać  będziecie  głosu  mego  i  strzec  mojego  przymierza,  będziecie  szczególną  moją
własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. (Wyj 19,5)

…  Tak mówili  między sobą ludzie bojący się  Boga, a Pan uważał i  to posłyszał.  Zapisano to w Księdze
Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan
Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu
posłuszny.  (Ml 3,16-17)

 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a
swoi Go nie przyjęli.  (J 1,10-11)
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Czy uznaję się za własność Boga? Czy czuję się szczególną własnością Boga?
Poproś Ducha Świętego aby pomagał Ci uwierzyć, że nie jesteś niczyj – jesteś Boga.

Piątek

On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz
przykazania: a dochować wierności jest [Jego] upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to
wyciągniesz rękę. (Syr 15,14-16)

On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. 
(Jl 2,13)

[…] Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". 
(1Kor 12,3b)

Mam wolną wolę, mogę wybierać. 
Czy chcę codziennie przyjmować panowanie dobrego Boga w moim osobistym życiu?
Poproś Ducha Świętego, aby zawsze pomagał Ci godzić się na panowanie Jezusa w twoim życiu.

Sobota

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani
o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. (Mt 6,25 za Biblia Warszawska)

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1P 5,7)

Poddanie się panowaniu Jezusa oznacza zgodę na Jego prowadzenie - na pełnienie Jego woli. Czy wiem, że to mnie
uwolni od własnych trosk i zmartwień? 

Możesz codziennie powtarzać: Jezu, Panie mój, troszcz się o mnie, jak o Twoją własność, proszę.

Niedziela

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre,
prowadzę cię drogą, którą masz iść. (Iz 48,17)

Jeżeli  więc  ustami  swoimi  wyznasz,  że  JEZUS  JEST PANEM,  i  w  sercu  swoim  uwierzysz,  że  Bóg  Go
wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. (Rz 10,9)

Bóg ma najlepszy plan na twoje życie. 
Czy wierzę w to, że Jego pomysły są dla mnie dobre, że mogą dać mi szczęście na Ziemi i życie wieczne w Raju?
Poproś Ducha Świętego, żebyś potrafił odnaleźć Jego prowadzenie, by dał ci pewność, że idziesz dobrą drogą -

przygotowaną dla ciebie.

Poniedziałek

Bo któż jest Bogiem prócz Pana?
Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego?
Bóg, co mocą mnie przepasuje
i nienaganną czyni moją drogę,
On daje moim nogom rączość nóg łani
i stawia mnie na wyżynach,
On ćwiczy moje ręce do bitwy,
a ramiona - do napinania spiżowego łuku.
Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia,
i wspiera mnie Twoja prawica,
a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim.
Wydłużasz mi kroki na drodze
i stopy moje się nie chwieją. (Ps, 18 32-37)

Z Bogiem będzie dobrze – tak można by streścić słowa tego Psalmu.
Czy wierzę, w to że będzie dobrze, jeżeli w całości oddam moje życie pod panowanie Jezusa?
Poproś Ducha Świętego, aby pomagał ci wierzyć, że z Nim, wszystko będzie dobrze.
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