
     Słowo do rozważania na czwarty 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!

CZWARTY TYDZIEŃ

Wtorek

Rz 10, 9 -10  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie5. 10 Bo ser-
cem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zba-
wienia. 

Kim jest dla Ciebie Jezus. Czy wierzysz, że Jezus jest Twoim Panem - Bogiem. Czy wie-
rzysz, że Jezus może działać w Twoim życiu. Czy chcesz Jego Panowania w miłości, czy 
chcesz się poddać Jego działaniu. 

Środa

Flp 2 9-11 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, 10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
PANEM - ku chwale Boga Ojca 

Mt 28,18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi" 

Jezus otrzymał od Boga Ojca władzę nad całym światem. Nie ma takiej sytuacji w Twoim życiu, którą 
Jezus nie mógłby się zająć. Nie ma takiego problemu, którego Jezus nie umiał by rozwiązać. 
Wystarczy mu tylko zaufać i poddać się jego woli. 

Czwartek

Ap 3 20 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. 

Tak wygląda miłość Boga do Ciebie. On pragnie Twojej szczerej miłości. Stoi i pragnie
abyś skierował na niego swój wzrok.

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=279#P5


Piątek

J 21 7 Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował*: «To jest Pan!»
Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był

bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. 8 Reszta uczniów dobiła łodzią 

Tylko człowiek szalony, szalony z miłości ubiera się w szaty aby wskoczyć do wody.  Czy
chcesz tak pokochać Jezusa.

Sobota

Fip 3, 7-9 7 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa 
uznałem za stratę. 8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na 
najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się 
ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 9 i znalazł się w 
Nim. 

Twoje życie może stać się piękniejsze, jeżeli postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, ale 
wymaga to Twojego wysiłku

Niedziela

Flp 2, 6-10  6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem, 7 lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stawszy  się  podobnym  do  ludzi.  A  w  zewnętrznym  przejawie,  uznany  za
człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to
śmierci krzyżowej

Jezus tak bardzo Cię kocha że postanowił przyjść do Ciebie jako sługa. Jezus cierpi z
miłości do Ciebie

Poniedziałek

Ps 16 Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, 2 mówię Panu: «Tyś jest Panem 
moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą». 3 Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, 

wzbudził On we mnie miłość przedziwną!2 4 Ci, którzy idą za obcymi [bogami], 
pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wyma-

wiam swoimi wargami. 5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego3: To właśnie Ty mój 
los zabezpieczasz.

Oddaj się Bogu, zaufaj mu. On Cię chroni i wzbudza w Tobie miłość.
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