Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
III TYDZIEŃ, Dzień 1.

Łk 15, 11-24

Modlitwa Proszę cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twego Boskiego Majestatu.
Obraz: Ojciec wyczekuje na powrót syna, który opuścił dom rodzinny i zmarnował wszystko.
Zobacz czy i jak daleko odszedłeś od Boga.
Prośba: Abyś doświadczył, jak bardzo Bóg pragnie twojego powrotu
1. Dobrowolne odejście od Boga
Bóg dał ci wolną wolę, abyś sam decydował i wybierał w swoim życiu. Możesz wykorzystać dar
wolności według uznania. Młodszy syn z tej przypowieści „odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek żyjąc rozrzutnie”. Jak wykorzystujesz dar wolności, co robisz ze swoim
życiem? A może także ty oddaliłeś się od Boga? Czy masz tego świadomość?
2. Głód i cierpienie konsekwencją odejścia
Oddalenie od Boga sprawia, że człowiek coraz bardziej niszczy siebie. Traci cel i sens swojego
życia i cierpi coraz bardziej. Syn marnotrawny „roztrwonił swój majątek żyjąc rozrzutnie...
zaczął cierpieć niedostatek... pasł świnie”. Głód jego był tak dotkliwy, że „pragnął napełnić swój
żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie...”. Te słowa obrazują nędzę i poniżenie człowieka,
który zerwał więź z Bogiem i poszedł swoją drogą. Pasanie świń to było dla Żydów najbardziej
poniżające i hańbiące zajęcie. Jakie są twoje doświadczenia związane z zerwaniem więzi
z Bogiem? Jak próbowałeś łagodzić ból i samotność twojej egzystencji? Czy doświadczyłeś, że
tylko Bóg może nasycić głód twojego serca?
3. Powrót do Ojca i przebaczenie
Wyobraź sobie ojca trzymającego ze wzruszeniem w ramionach odzyskanego syna. To jesteś ty,
kiedy powracasz do Boga. Grzesząc oddalasz się od Niego, lecz On nigdy nie oddala się
od ciebie. Nieustannie czeka na twój powrót i cieszy się kiedy wracasz. Widzi twoją skruchę
i słyszy twoje słowa „Ojcze, zgrzeszyłem... już nie jestem godzien nazywać się twoim synem...”.
Bóg nie wypomina twoich grzechów, ale natychmiast je przebacza i przyjmuje ciebie jako swoje
ukochane dziecko. Przywraca ci godność, którą miałeś przed odejściem, godność dziecka
Bożego.
Czy jest w twoim sercu pragnienie bliskości Boga i tęsknota za powrotem do Niego?
Zakończyć rozważanie rozmową z Panem o przebiegu mojej modlitwy.
Odmówić " Ojcze nasz "

