Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym: „Trwaj we Mnie”

10 marca – 6 kwietnia 2019 roku

Tydzień I – W ZACHWYCIE
Medytacja 3, Ps 23
Temat: Bóg pasterzem i gościnnym gospodarzem
1.
2.

Stań w Bożej obecności. (Nie lękaj się ciszy na modlitwie!)
Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie krajobraz górzysty, surowy, skały, ostre kamienie, niebezpieczne
szczeliny w skałach, jakieś krzewy, rośliny, nieco trawy. Taką drogą wśród gór pasterz prowadzi swoje
owce. Idą za nim posłusznie chociaż nie widać, żeby je specjalnie pilnował. Jest jakaś szczególna więź
pomiędzy stadem a pasterzem. Co czujesz patrząc na ten obraz?
Prośba o owoc modlitwy: Prośba, abyś zobaczył, że jesteś w RELACJI z Bogiem Który Jest Miłością.
Byś zobaczył Jego niebywałą hojność (gospodarz, pasterz, rozległość Jego stworzenia, piękno naszej
wiary chrześcijańskiej) i nią się zachwycił.
1. „Pan jest moim pasterzem…”
Psalm ten kreśli obraz. Możesz spojrzeć na niego również jak na list poprzez który autor
natchniony, pragnie zilustrować naszą relację z Panem Bogiem i pomiędzy nami. Popatrz uważnie.
Pasterz nie jest owcami. Człowiek nie jest zwierzęciem. Ich relacja nie jest równoważna. Pasterz inaczej
zna owce. One znają inaczej pasterza. On, nie tylko zna każdą, ale zna również jej cechy. Zna owce od
zewnątrz i od wewnątrz. Gdy idzie lekko stuka laską w podłoże. Owce nawet nie widząc wiedzą, że jest.
Czują się bezpieczne. Owce w pewnym sensie są więc dla niego jego rodziną.
Ten obraz ukazuje relację: Pan Bóg – stworzenia, Pan Bóg – osoby, Pan Bóg – wspólnota
(Kościół). Jest to relacja bardzo bliska. Nie przestaje nią być taką nawet wtedy, gdy przechodzimy
ciemną dolinę.
Panie, naucz mnie powierzać się w Twoje ręce, powierzać się w Twoje przewodnictwo,
rozpoznawać znaki Twojej obecności.
2. „Stół dla mnie zastawiasz...”
Nieoczekiwanie zmienia się obraz. Psalmista jest gościem, więcej – jest uciekinierem. Jest ścigany
przez nieprzyjaciół. Gospodarz wie o tym. Mimo to oferuje mu schronienie i ratunek, daje gościnę.
Ocala go. Także prześladowcy stają się gośćmi, ale nic nie mogą mu zrobić, jak długo jest u gospodarza.
W obliczu współczesnych „ciemnych dolin”, jedyną odpowiedzią jest powierzenie się Bogu, który nigdy
nie zostawia nas samymi.
Gospodarz i pasterz to obrazy Jezusa. My jesteśmy Jego owcami które prowadzi, o które się
troszczy. On zastawia nam stół, oddaje życie, jest świątynią, jest Eucharystią karmiącą wędrowców w
drodze do wypoczynku i radości w domu Ojca. Każda Msza św., którą celebrujemy jest obrazem/ikoną
uczty w domu Ojca. Uczty niebieskiej. Uraduj się.
3. Powyższe wprowadzenia, po przeczytaniu i zastanowieniu, możesz potraktować jako własne i uczynić
tematem modlitwy. Czuj się jednak wolny, aby je pominąć i skoncentrować się na tych miejscach Psalmu,
które cię poruszyły, gdy przygotowywałeś sobie „punkty” do modlitwy. Daj się poprowadzić poruszeniom
i pragnieniom, jakie towarzyszyły ci w czasie przygotowania.
Rozmawiaj z Panem o tym, co dla ciebie ważne. Dziękuj, proś, żałuj, uniżaj się, przepraszaj, uwielbiaj.
Czy twoja dusza pragnie wychwalać Pana - Dobrego Pasterza? Czy chcesz, czy jesteś gotów wielbić
Boga?, który jest, był i będzie zawsze przy człowieku – przy tobie, bo każdego zna po imieniu. Jesteś
dzieckiem Boga. On cię prowadzi pragnąc twego szczęścia. Módl się, jeśli chcesz, słowami psalmisty.
Na zakończenie odmów Ojcze nasz. Po medytacji lub później zapisz ważniejsze poruszenia, światła.
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