Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym „Ja Jestem” 14 luty – 13 marca 2016 r

Tydzień II Tytuł tygodnia: Ja Jestem Słowem
Medytacja 1 - Poniedziałek – Iz 55, 10-11 Słowo Boga nie wraca bezowocnie
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie
użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo,
które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
1. Stań w obecności Bożej. Uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy
Tobie, a ty stajesz przed Tym, który na ciebie czeka.
2. Poproś, aby Duch Święty prowadził Cię na modlitwie oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje,
pragnienia, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.
Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie suchą, spękaną ziemię. Czy na niej coś rośnie? To nie musi być
pustynia lecz ziemia, na którą długo nie padał deszcz. Spróbuj w tej scenie uczestniczyć przyglądaj się,
poczuj zapachy, słuchaj, bądź uważny.
W dzisiejszej modlitwie poproś o głębsze poznanie Jezusa. O to, abym umiał Go słuchać, przyjąć Go w
słowie i iść za Nim.
1. Bóg swoim słowem stworzył świat. Na Jego słowo zaczęła istnieć przyroda ożywiona i nieożywiona.
Bóg swoim aktywnym zaangażowaniem stwarza każdego człowieka. Każdy z nas powstał na Jego słowo.
Nasze istnienie jest podtrzymywane mocą i wolą Boga. Każdego dnia istniejemy, bo Bóg tego chce.
2. Wyobraź sobie suchą, spękaną ziemię. Co może na niej wyrosnąć, jakie są dla niej perspektywy?
Co może czuć człowiek będący taką „zeschłą ziemią”? Dlaczego mógłby pragnąć deszczu – co może go
ukoić? Jakiego „deszczu” pragnie i co się z nim stanie, gdy on przyjdzie?
3. Bóg mówi. Jego słowo jest skuteczne. Dwa zwroty na opisanie dwóch rzeczywistości: Boga i człowieka.
Słowo nie wraca zanim nie spełni pomyślnie swego posłannictwa, jak Bóg chciał. Słowo, które dotyka
człowieka realizuje się w dwóch aspektach. Z jednej strony spełnia się odwieczny zamysł Boga, który
prowadzi do tego, by wszystko, co istnieje, było objawieniem Jego chwały; z drugiej zaś strony dzieje się to
w konkretnych wydarzeniach w życiu człowieka. Przeczytaj poniższe słowa Boga: „Ja jestem z tobą, żeby
cię bronić” (Jr 9,11); „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” (Jr 1,4); „Ja jestem PANEM i
nie zawiodą się ci, którzy Mi ufają” (Iz 49,23); „Ja, PAN, jestem Twoim wybawcą, twym odkupicielem” (Iz
49,26). Co możesz powiedzieć o Bogu, który wypowiada te słowa? Jaka jest Jego wola? Jak oddziałują na
Ciebie te słowa, jakie znaczenie mają dla Twojego życia, w jakich konkretnych sytuacjach mają swoje
zastosowanie? Czy Słowo Boga ma moc w Twoim życiu? Czy pozwalasz Mu na to?
Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem
dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również
smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić
Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel
z przyjacielem.
Odmów Ojcze nasz ……
Zaraz po zakończeniu medytacji lub później zapisz sobie ważniejsze owoce tej modlitwy np. poruszenia
lub myśli. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć otrzymane dary i drogę, po której Pan Cię prowadzi.
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