Słowo do rozważania na trzeci 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!

TRZECI TYDZIEŃ

Wtorek
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli, (List do Efezjan 1, 4-5 )
Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg znał już Twoje imię, już wiedział jak będziesz wyglądała, pragnął
Twojego szczęścia, już miał plan na Twoje życie, wystarczy tylko iść za Nim.
Środa
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy
życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy*. ( 1 List św. Jana 4,9-10)
To Bóg Cię pierwszy umiłował, to On Cię pierwszy pokochał, Bóg pragnie Twojego szczęścia i jest w stanie
zapłacić każdą cenę za Twoje życie.

Czwartek
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy
tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali». ( J 13, 34-35)
Czy widzisz w drugim człowieku Jezusa, czy umiesz go pokochać jak samego siebie, czy pragniesz szczęścia dla drugiego,
czy jesteś w stanie oddać mu coś co jest dla Ciebie bardzo wartościowe?

Piątek
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet,
gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Iz 49, 15
Czy kobieta może odrzucić swoje dziecko, Tak może, widzimy to na co dzień, ale miłość Boga jest tak
potężna, że on nigdy nie zapomni o Tobie.
Sobota
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi
jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. ( 1 List św. Jana 3, 1)
Bóg nazywa Cię swoim dzieckiem a czy Ty w to wierzysz, czy chcesz być jego ukochaną córką, synem, czy Ty
przyjmujesz i jesteś gotowa być dzieckiem bożym

Niedziela
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
(Psalm 23)
Miłość Boga jest odwieczna, bezwarunkowa i stała. Bóg kocha tak mocno, że mocniej już nie da się kochać.

Poniedziałek
On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i
całym swoim umysłem*. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego*. ( Mt 22 37-39)
Zostałeś stworzony z miłości i do miłości i jest to Twoje największe szczęście, że możesz kochać i być
kochany.
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