Słowo do rozważania na V 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!
Duch Święty – dar Ojca
Wtorek
„... Paweł po przejściu krain w głębi lądu dotarł do Efezu. Znalazł tam grupę uczniów.
Zapytał ich: <<Czy gdy uwierzyliście, otrzymaliście Ducha Świętego?>> A oni mu na to:
<<Przecież nawet nie słyszeliśmy, że jest jakiś Duch Święty>>.” (Dz 19,1b-2)
Być może bywa, że czasami Trzecia Osoba Boska jest marginalizowana, że zapomina się o Niej. Jednak ty
wierzysz, że Duch Święty istnieje. Może jednak i dla ciebie jest On jeszcze nie znany? Czy pragniesz Go poznawać,
słuchać, iść tam, gdzie ci wskaże, czy chcesz Jego pomocy?
Poproś Ducha Świętego aby dał ci się poznać.

Środa
„...a Ja poproszę Ojca, i da wam innego Rzecznika*, aby zawsze był z wami – Ducha
prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go
znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Nie pozostawię was sierotami” (J 14,16-18)
*Greckie słowo Paraklet, oznacza kogoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się, broni, jest
orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem, rzecznikiem. (za: „Biblia Pierwszego Kościoła”, ks. prof. Remigiusz Popowski)

Czy wierzysz w to, że Duch Święty jest twoim Rzecznikiem? Orędownikiem? Że może cię pocieszać i umacniać?
Może dodawać ci otuchy?...
Poproś o wiarę w te prawdy.

Czwartek
„A oto Ja posyłam do was ową Obietnicę mojego Ojca. Wy teraz zostańcie w tym
mieście, dopóki nie odziejecie się Mocą z wysokości” (Łk 24, 49)
Znajdujesz się w dobrym położeniu. Ty nie musisz czekać, jak uczniowie – ty już masz w sobie Moc z wysokości.
Moc Ducha Świętego ożywia cie: napełnia Jego owocami oraz darami. Pamiętasz wyświetlane w poniedziałek zielone
drzewo? Te wszystkie „atrybuty”: kolory, światło, żar, wigor, entuzjazm, płodność, radość są już w tobie - sprawia to Moc
z wysoka.
Czy je dostrzegasz?
Podziękuj dobremu Ojcu, że złożył dar Ducha Świętego twoim życiu, bo na prośbę Jezusa, Moc z wysokości jest
w tobie.

Piątek
„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.” (Ga 5,22-23a)
„...Gdy ktoś trwać będzie we Mnie, a Ja w nim, taki wyda owoc obfity, bo beze Mnie nie
jesteście zdolni niczego uczynić” (J 15, 5b)
Dziś też możesz podziękować Bogu, za te wszystkie owoce. Czy je dostrzegasz?
A jeżeli odczuwasz brak, któregoś z nich, albo wszystkich, poproś Ducha Świętego, aby cię nimi obdarzył.

Sobota
„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej
Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni
Pańskiej.” (Iz, 11,1-2)
Może szczególnie pragniesz, któregoś z tych darów?
Jutro jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, to dobry czas, by modlić się o większe wylanie Ducha
Świętego w Twoim życiu, o Jego dary.

Niedziela
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”
(Dz 2,1-4)
Poczuj Jego działanie, żyj w Duchu Świętym, oddychaj w Duchu Świętym.
Czy czujesz, że On jest już obecny w twoim życiu?
Zawsze, możesz Go, o to poprosić. „Proście, a będzie wam dane...” (Mt7,7a)

Poniedziałek
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie
od Boga...” (1Kor 6,19a)
„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.” (Rz 8,26)
Masz Boga w sobie – niesamowita tajemnica...
Wzywaj Ducha Świętego by ożywiał twoją modlitwę i umacniał cię.
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