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!
TRZECI TYDZIEŃ
Wtorek
„A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie
podczas powiewu wiatru, ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Zawołał więc
Pan Bóg mężczyznę i spytał: „Gdzie jesteś?”. On odrzekł: „Słyszałem Twój głos w ogrodzie,
zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się”. (Rdz 3, 8-10).
„Takie jest orędzie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam głosimy: Bóg jest światłością i
nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że trwamy z Nim w łączności, a chodzimy w
ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On jest w światłości, mamy łączność między sobą, a krew Jezusa, Jego Syna,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1J 1, 5-7).
Jaka jest prawda o moim grzechu? Czy słyszysz głos Boga, który szuka cię i woła: gdzie jesteś?
Gdzie się ukryłeś? Gdzie zapędził cię grzech? Jezus chce cię wyprowadzić z ciemności. On jest Światłością świata. Zaufaj Mu.

Środa
„Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu, mówiąc: „Czy Ty nie jesteś
Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: „Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy
ukarani. Zasłużyliśmy na to. Ale On nic złego nie zrobił”. I dodał: „Jezu, wspomnij o mnie,
gdy wejdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 39-42).
„Przeniknij i poznaj moje serce, Boże, wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki!
Zobacz, czy idę drogą nieprawą, poprowadź mnie drogą odwieczną!” (Ps 139, 23-24).
Spróbuj stanąć w prawdzie o sobie samym. Poproś Jezusa aby ci towarzyszył. Odkryj przed nim
swoje serce. Przed Nim nie musisz niczego udawać. Ujrzyj w Jezusie swojego Zbawiciela.

Czwartek
„Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
„Napisano bowiem: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1Kor, 2, 9).
Bóg pragnie mieć cię przy Sobie. Chce mieć ciebie w Raju. Przygotował miejsce, które czeka tylko na
ciebie. Czy czujesz jak jesteś dla Niego wyjątkowy? Jedyny? Wyczekiwany?

Piątek
„Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał.
Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili,
Piłat ich zapytał: „Kogo mam wam uwolnić? Jezusa Barabasza czy Jezusa, zwanego
Chrystusem?”. Odpowiedzieli: „Barabasza!”. Piłat ich zapytał: „A co mam uczynić z Jezusem,
zwanym Chrystusem?”. Wówczas wszyscy odpowiedzieli: „Na krzyż z Nim!” (Mt 27, 15-17,
21-22).
„Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy
Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata”.(1J 2, 1-2).
„On własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich” (Rz 8, 32).
Jezus wziął na siebie twoje grzechy, abyś ty mógł żyć. On usprawiedliwia cię przed Ojcem. Jezus
zwyciężył śmierć. Tylko Miłość może zwyciężyć śmierć. Uwielbiaj Boga w Jego nieskończonej miłości
do ciebie.

Sobota
„Ja nie zapomnę o tobie!
Oto wyryłem cię na moich dłoniach! (Iz 49, 15-16)
Jezus chce pokazać ci Swoje rany. Odczytaj w nich swoje imię. I wyszeptaj z całą swoją miłością:
dziękuję Ci…..Jezu ufam Tobie!

Niedziela
„Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie,
zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich:
„Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że
ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: „Przyjmijcie Ducha Świętego.
Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J
20, 19-22).
Czy wierzysz, że Bóg odpuszcza ci twoje grzechy w sakramencie spowiedzi? I już do nich nie wraca?
Zapomina? Odchodzisz od konfesjonału w białej szacie jako nowy człowiek.

Poniedziałek
„To wiedzmy, że już nigdy nie wolno nam służyć grzechowi, ponieważ nasz stary człowiek
został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało uległo zniszczeniu. Ten bowiem, kto
umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli natomiast umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z
Nim też będziemy żyć, bo wiemy, że Chrystus, wskrzeszony z martwych, już nie umiera,
śmierć nad Nim już nie zapanuje. Jego śmierć była śmiercią dla grzechu raz na zawsze,
Jego życie natomiast jest życiem dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 6-11).
Czy jesteś gotowy umrzeć dla grzechu, aby żyć już tylko dla Boga? Nie bój się! On nie zostawi cię
samego w tej walce. Wystarczy, że powiesz: „tak”. On zajmie się resztą……..
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