Słowo do rozważania na szósty 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!
Szósty TYDZIEŃ
Wtorek
„W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie
uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.
A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z
daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich
chlebem?» Zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem». I polecił ludowi
usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał
uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił
błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem
koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.” (Mk 8,1-9)
Czy czujesz się obdarowany przez Boga? Zobacz swoje obdarowanie i dziękuj za nie! Zobacz
to co masz, choćby Ci się wydawało, że to za mało, i dziękuj za to! Ufaj, że Pan pomnoży
Twoje obdarowanie!
środa
„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja
dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Oto czynię wszystko nowe…” Iz 43,18 i n.
Uznaj nowość swojego życia i dziękuj Panu za to, co w Tobie odnowił! Podchodź do
konkretnych spraw, relacji, na nowo – wraz z Duchem Świętym!
Czwartek
„[15 ….otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
… jesteśmy dziećmi Bożymi5. 17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie
mieć udział w chwale.”(Rz8)
„12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, … tak też jest i z
Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić]
jedno Ciało: …. 27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.”
Jesteś Dzieckiem Bożym, Dziedzicem chwały Bożej, Członkiem Kościoła, Nowym
stworzeniem!
Czy wierzysz w to? Czy tego doświadczasz? Czy żyjesz tymi prawdami? Postaraj się jeszcze
bardziej zakorzenić w kościele, znaleźć swoje miejsce (np. jakąś Wspólnotę w Twojej
parafii). Staraj się widzieć w innych Chrześcijanach swoich braci. Poczuj się odpowiedzialny

za Kościół, za innych Chrześcijan!
Piątek
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego
macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście
nabyci” (1Kor 6,19-20a).
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)
Czy wierzysz, że od momentu Chrztu Świętego mieszka w Tobie Duch Święty? Czy
pamiętasz datę swojego Chrztu Świętego? Módl się, o łaskę rozpoznania Ducha Świętego w
sobie, w swoim sercu, w swoim życiu! Zostałeś nabyty za cenę krwi Jezusa! CZy czujesz się
kochany od środka – kochany przez Ducha Świętego? Odnajdź Go w swoim sercu.
Sobota
"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem
[Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła? (1 P 2,9).
„Wy jesteście solą dla ziemi. … Wy jesteście światłem świata. … Nie zapala się też światła i
nie stawia pod korcem5, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie.”(Mt 5, 13 i n.)
- jako Chrześcijanin poczuj się wybrany przez Boga! Rozpoznaj w sobie tą sól i to światło!
Bądź sobą! Nie chowaj swego światła pod korcem! Proś Pana by uzdolnił Cię do takiego
świadectwa!
Niedziela
- „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami … aż
po krańce ziemi».” (Dz. 1,8);
Czy jesteś gotowy świadczyć o Jezusie? Uznaj, że jesteś świadkiem Jezusa i rozraduj się tym!
Rozejrzyj się we własnym środowisku (w domu, w pracy, wśród znajomych), wobec kogo
mógłbyś złożyć świadectwo – zaświadczyć o wielkich dziełach bożych, jakich Pan dokonał w
Twoim życiu.
Poniedziałek
„Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego
….i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak
topole nad bieżącymi wodami.” (Iż 44,1-5)
Dziękuj Bogu za to co uczynił w ostatnim czasie w Twoim życiu, dziękuj za to jak Cię
obdarował!
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