Słowo do rozważania na pierwszy tydzień seminarium
Jezus daje życie za Ciebie!
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
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20)
Wtorek
Ewangelia wg Świętego Mateusza 6,24 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie.
- czy Pan Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Czy coś lub ktoś Go wyprzedza? Co jest moim bożkiem
(władza, pieniądze, zdrowie, akceptacja ludzi, przyjemność …)? Czy traktuję Boga instrumentalnie?
Pierwszy List Św. Piotra 5,8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży
szukając kogo pożreć.
- czy uznaję istnienie szatana, czy biorę pod uwagę, że on, podsuwając mi pokusy, próbuje zniszczyć moje życie
(życie innych ludzi) – życie dziecka bożego? Czy uznaję, że moją obroną przed jego oddziaływaniem jest
przylgnięcie do Pana Boga poprzez przystępowanie do sakramentów i modlitwę?
Środa
List Św Pawła do Rzymian 12,2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskonałe.
- czy staram się poszukiwać woli bożej, czy jej poszukiwanie ma dla mnie sens, w jaki sposób poszukuję woli
bożej, czy jestem gotów się jej podporządkować? Czy jestem wrażliwy na głos Boga, mówiącego do mnie przez
Pismo Święte, ludzi, których stawia na mojej drodze, wydarzenia mojego życia, głos mojego sumienia? Czy
biorę pod uwagę, że to jedynie Bóg, a nie ja, wie co jest dobre, a co złe? Czy uznaję, że spełnienie woli bożej, a
nie mojej woli doprowadzi mnie do szczęścia?
Czwartek
Ewangelia według Świętego Mateusza 16,24-6 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją
duszę?
- czy obawiam się, że wybierając Jezusa stracę życie, moje życie będzie mniej barwne, mniej atrakcyjne; ja
będę mniej atrakcyjny? czy obawiam się, że pójście za Jezusem oznacza porzucenie poszukiwania szczęścia na
własną rękę? Czy jest we mnie ufność, że wybierając Jezusa będę żył lepiej, bardziej prawdziwie, a to
doprowadzi mnie do rzeczywistego szczęścia?
- Czy jestem świadom tego, że jedynie pójście za Jezusem może sprawić, że będę żył pełnią Życia, będę miał
poczucie spełnienia, życie we mnie będzie rozkwitać?

Piątek
2 list Świętego Pawła do Koryntian 5,14 …. miłość Chrystusa przynagla nas, … Jeden umarł za wszystkich,
po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
1 list Świętego Pawła do Koryntian 12,3 …Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
«Panem jest Jezus»
- dziękuj Jezusowi, za Jego miłość do Ciebie, która zaprowadziła Go na krzyż; czy czujesz się przynaglony, do
odpowiedzenia Jezusowi miłością na Jego miłość? Proś Ducha Świętego, aby wciąż na nowo uzdalniał Cię do
oddawania pierwszego miejsca w Twoim życiu, w Twoim sercu, Jezusowi!
Sobota
List Świętego Pawła do Galatów 4, 4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego… abyśmy
mogli otrzymać przybrane synostwo. 6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!
2 List Świętego Pawła do Koryntian 3,16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w
was?”
Ewangelia wg Świętego Jana 13,34 [Jezus powiedział;] Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
- Dziękuj Bogu, a) za to, że mieszka w Tobie, b) za wielką godność Dziecka Bożego, jaką Pan Ci podarował. c)
że odnawia Twoje życie i życie w Tobie!; d) że uzdalnia Cię do miłości na miarę Jego miłości, aż po krzyż!
Niedziela
Ewangelia według Świętego Marka 16,14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i
wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
- Czy wierzę w zmartwychwstanie Jezusa? W jaki sposób przyjmuję cierpienie? Czy wierzę, że z
najtrudniejszych zdarzeń mojego życia, Pan może wyprowadzić dobro? Czy wierzę, że cierpienie, jakie mnie
spotyka, może stać się źródłem życia we mnie?
- Czy dziękuję Panu Bogu za dar wiary? Czy proszę Go o umocnienie mojej wiary? Czy staram się wiernie
trwać we wspólnocie Kościoła, by moja wiara wzrastała?
Ewangelia według Świętego Łukasza 24,5-7 Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie".
- Czy wierzę w żywego Jezusa, czy jest On moim Przyjacielem? Proś Jezusa o pogłębienie Twojej relacji z Nim.
Uwielbiaj Go w tym, że daje Ci swoją miłość i przyjaźń!
Poniedziałek
Dzieje Apostolskie 2,36: Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego
wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
- Co to dla mnie znaczy, że Jezus jest Panem?, Czy mam świadomość, że do wybieranie Jezusa jako swojego
Pana ,jestem wezwany ciągle, przy okazji dokonywania konkretnych wyborów w moim życiu?
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