
     Słowo do rozważania na   piąty   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!

DUCH ŚWIĘTY – DAR OJCA

Wtorek   6 czerwca
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14, 16-18)

Pamiętaj, to sam Chrystus prosi Ojca o Ducha Pocieszyciela dla Ciebie! 
Jezus jest najskuteczniejszym Wstawiennikiem. Ufaj Jego obietnicom! Ojciec chce Cię obdarować! Przyłącz się do 
modlitwy Jezusa. Nie jesteś sierotą!

Środa 7 czerwca
Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha Mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami. (Iz 44, 3-4)

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty 
jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. […]  Bo trysną zdroje wód na pustyni i 
strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w 
kryjówkach, gdzie legały szakale na trzcinę z sitowiem. (Iz 35,1-10)

To jest obietnica dla Twojego życia! Przyjmij ją z ufnością. Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych! Jego Słowo ma moc! 
Zapraszaj Go do miejsc, które w Twoim życiu są jak spragniona gleba, jak pustynia, jak  spieczona, wyschnięta ziemia. 
Czytając to Słowo możesz powiedzieć jak Maryja „niech mi się stanie według Słowa Twego.” Ufaj!

Czwartek   8   czerwca
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana:
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu
i nigdy już sił im nie zbraknie.
Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca,
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. (Jer 31, 12-13)

Proś Ducha Świętego, by był dla Ciebie jak rosą po upalnym dniu. Zapraszaj Go do miejsc, w których czujesz się 
bezsilny, zatroskany, smutny, gdzie brakuje Ci radości.. Przyzywaj Go jako Ducha Pocieszyciela, Ducha Bożej Radości.



Piątek 9   czerwca

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak 
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który 
przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8, 26-27)

Gdy będziesz się dziś modlić pamiętaj, że to Duch Święty modli się w Tobie. Przyłącz się do Niego, oddaj Mu swoje 
serce, usta...bądź wolny, możesz być nieporadny jak dziecko... Proś by odnawiał Twoją modlitwę, uczył Cię uwielbienia.

Sobota 10   czerwca

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2Tm 1, 7)

Powtarzaj to Słowo dzisiejszego dnia, niech ono przenika Twoje serce. Niech będzie tarczą przeciwko lękowi. 
Jesteś mocny mocą Miłości Boga!

Niedziela 11   czerwca

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród 
doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo
wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» 
Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do 
nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście 
się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać 
wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym 
prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, 
a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 
I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: 
Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy 
prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo 
wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, 
minęła nadzieja nasza, już po nas". Dlatego prorokuj i mów do nich: 
Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju 
Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę 
wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to 
powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 
(Ez 37, 1-14)

Pan Swoją mocą może przywrócić do życia, to co po ludzku jest umarłe, przegrane, spisane na straty... Nie ma w 
naszym życiu takiej doliny śmierci, której On swoim tchnieniem nie byłby w stanie przemienić w dolinę błogosławieństwa.
Zapraszaj Ducha Świętego – Ducha Ożywiciela do miejsc,  które przypominają dolinę uschłych kości..., do miejsc w 
których Twoje serce woła:  Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dla Boga nie jest za późno! 

Poniedziałek 12   czerwca

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14, 26)

Niech Duch Święty przypomni Ci wszystko – jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca, nawet Twój grzech nie jest w stanie 
zmienić Miłości Boga do Ciebie, Bóg tak umiłował Ciebie, że Syna Swego jednorodzonego dał, abyś nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Proś Ducha Świętego, by ożyło w Twoim sercu Boże Słowo, które kiedykolwiek usłyszałeś, przeczytałeś, 
niech wypełniają się Boże obietnice względem Ciebie.
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