Słowo do rozważania na pierwszy tydzień seminarium
Kładę przed Tobą życie i śmierć... Wybieraj!
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!

PIERWSZY TYDZIEŃ

Wtorek
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce.
(Ps 119, 105)
Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady,
lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia.
(Mdr 16, 12)
Słowo Pana może rozświetlić nasze życie. Może nas prowadzić, uzdrowić...
Proś Pana o wierność w rozważaniu Jego Słowa, niech On usunie wszelkie przeciwności…
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga
twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój,
będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i
będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie,
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na
świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego;
bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim:
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (Pwt 30, 15-20)
Jesteś wolny! Proś Pana o światło, o odwagę, o mądrość.
Pan chce Twojego szczęścia!
Środa
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». (J 8, 31-32)
Nie obawiaj się stanąć w prawdzie przed Panem. Zaproś Go do tego co jest Twoim trudem, grzechem,
zniewoleniem… - Panie, to jest prawda o mnie…, oddaję się Tobie, wyzwól mnie, przyjdź do mnie w tym
miejscu gdzie jestem, poprowadź mnie ku Życiu!

Czwartek
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą
i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić
takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem
powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do
łona swej matki i narodzić się?» (J 3, 1-4)
Przyjdź do Jezusa w pokorze jak Nikodem. Opowiedz Mu o swoim życiu, o swoich wątpliwościach.
Nie bój się mówić „nie rozumiem Panie”. Czy potrzebujesz powtórnych narodzin?

Piątek
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w
Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3, 14-17)
Znajdź dzisiaj czas by podziękować Jezusowi za Jego wywyższenie na Krzyżu– za Jego mękę i śmierć – za Jego Miłość.
Jak wielka jest cena, którą zapłacił za moje/Twoje życie wieczne, za zbawienie!

Sobota
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina
moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie
lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich
powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali
wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2, 1-10)
Zapraszaj Maryję do swojego życia, do czasu seminarium. Mów Jej z ufnością o swoich brakach.
Proś, by pomogła Ci zrobić wszystko, cokolwiek powie Jezus.

Niedziela
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest
duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce,
i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z
Ducha». (J 3, 5-8)
Czy jesteś gotowa/gotowy na zmianę? Czy pragniesz narodzić się z Ducha? Proś Ducha Świętego by to On prowadził
Cię w tym seminaryjnym czasie.

Poniedziałek
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w
obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J 10, 7-11)
Z ufnością podejmij obowiązki i zadania, które czekają na Ciebie w tym tygodniu. Nie jesteś sam. Proś Pana, byś zawsze
rozpoznawał Jego głos. Przyjmij z ufnością dary Dobrego Pasterza.
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