Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
II TYDZIEŃ, DZIEŃ DRUGI Ps 23 (22)

Bóg pasterzem i gospodarzem

Modlitwa: Proszę cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twego Boskiego Majestatu.
Obraz: Wyobrazić sobie wędrówkę po nieznanych, pięknych górach. Potrzebny nam
przewodnik, który te góry zna, do którego mamy zaufanie.
Wierzymy, że poprowadzi nas bezpiecznymi, właściwymi ścieżkami do celu naszej wędrówki.
Możemy iść sami ale bezpieczniej z PRZEWODNIKIEM.
Prosić o ufność w Bożą miłość i opiekę.
1. Pasterz i stado
Widzimy tu relacje zawierające więzi ufności, zawierzenia. Pasterz odróżnia swoje owce, są one
częścią jego rodziny.
Owce mają poczucie bezpieczeństwa, pewności.
Pastwisko zielone to obraz pełni życia dla stada. W Palestynie jest to rzecz unikalna, woda jest
tam niezwykle cenna.
Właściwe ścieżki --- najbardziej właściwe dla mnie ,choć ja mogę tego nie widzieć.
Ciemność kojarzy się ze śmiercią. Człowiek boi się ciemności.
Pasterz przeprowadza stado pośród ciemności ( lepsze warunki, chłód ), posługuje się laską aby
utrzymać kontakt ze stadem, dać mu poczucie bezpieczeństwa. Jak ja przeżywam swoje "
ciemne doliny " -- niepewności, lęki, doświadczenie cierpienia ?
Czy daję się prowadzić Bogu ? Czy Mu ufam ?
2. Obraz gospodarza
Otwiera swój dom przed gościem. Gość jest nietykalny, jest pod opieką gospodarza. Namaszcza
mu głowę olejkiem -- to cenny dar dla gościa.
Gospodarz jest dobry i łaskawy. Jest bardzo hojny.
W czym widzę dobroć i hojność Boga w moim życiu ? Czy Mu za to dziękuję ?
3. Bóg jest moim Pasterzem
Modlić się tym Psalmem trzeba bardzo osobiście --- Bóg jest moim pasterzem, niczego mi nie
brakuje. Jeśli brakuje to znaczy, że jest mi to w danej chwili zbędne.
Życie jest mi nieustannie ofiarowywane. Nic nie jest moje, to Bóg mi to wszystko daje. Jego
nieustanne przebaczanie daje mi życie.
Jaki jest mój obraz Boga ?
Jakie jest moje doświadczenie wiary ?
Porozmawiać z Panem o przebiegu modlitwy.
Odmówić " Ojcze nasz "

