Tydzień III - środa 18.03.2020 r.
Medytacja 2: Psalm 23
Tekst do medytacji:
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.

Modlitwa przygotowawcza zwykła:

Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego
Majestatu.

Obraz do medytacji:

Zobacz oczami wyobraźni siebie jako jedną z wielu owiec. Wszystkie

owce są własnością Jednego - Dobrego Pasterza, ale nie wszystkie są w Jego owczarni, nie wszystkie
idą za Nim. Każdą owcę w jej życiu ktoś lub coś prowadzi. Zobacz kto, co ciebie prowadzi? Za kim,
za czym idziesz?

Prośba o owoc medytacji: Proś abyś umiał zaufać Jezusowi i słuchał Jego głosu.
1. Dawid był tym szczęśliwcem, który doskonale wiedział za kim w życiu iść, kto go poprowadzi po

właściwych ścieżkach, ochroni, nakarmi, pocieszy i orzeźwi jego duszę. Dawid świadomie
powierza swoje życie Bogu, bo dzięki Niemu jego życie jest tak obfite. A jak jest z tobą? Czy

umiesz w pełni zaufać i powiedzieć Jezusowi: Ty Panie jesteś moim Pasterzem, Ty mnie
stworzyłeś, Ty oddałeś za mnie życie, więc prowadź mnie zgodnie z wolą Ojca, bym żył na twoją
chwałę.
2. Posłuchaj pełnego ufności wyznania Dawida : „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie

ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.” Pasterz kijem bronił
trzody, odpędzał wilki, zaś laską wskazywał owcom zielone pastwiska, popędzał opieszałe i
przynaglał, aby trzymały się stada. Czy ufasz jak Dawid, że Pan zawsze jest z Tobą, że nie jest za
późno, za ciemno, bo Pan pragnie twego nawrócenia, ciebie nowego, spełnionego, radosnego,
blisko Siebie.
3. Jezus po to przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, aby nas zaprowadzić do Ojca. Planujemy swoje

dni, mamy wiele do zrobienia, do poznania, do zobaczenia… Jakie odczucia budzą w tobie słowa
„zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy”? Jest to w twoich planach, w twoich
marzeniach? Chciałbyś być tam gdzie „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Rozmowa końcowa:

porozmawiaj z Panem Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Poproś o to

by to On rozwiązał twoje wątpliwości i zaradził niedowiarstwu.

Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz.

