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Szczęśliwe oczy i uszy wasze. Czy widzisz, jak wiele jest Ci dane? Jak wiele
w dzisiejszych czasach Pan daje nam możliwości, by słuchać Jego głos. Ile
bierzesz z tego, co słyszysz w kościele, we wspólnocie, w małej grupie, na
rekolekcjach? Na jaką glebę pada ziarno Bożego Słowa?
………………………………………………………………………………………………………………
DZIEŃ VI: Hbr 3, 7-14 Oczyść jak złoto
Jeśli głos Jego usłyszycie. Chodzi o to, by nastawić uszy, otworzyć serce…
ale nie tylko to. Aktywne słuchanie to wejście w relację – więź z Tym, kogo
się słucha. To patrzenie na Niego, zwracanie uwagi na to, co ON MÓWI, a
dopiero potem na siebie i na to, co Ty słyszysz. Bo czasem możesz słyszeć
nie to, co On mówi, ale to, co Ty chcesz usłyszeć. Wtedy prawda nie objawi
się w Twoim życiu, lecz Twoje idee. Jak to jest w Twoim życiu teraz?
Nie zatwardzajcie serc waszych. Zatwardzili swoje serca - zamurowali je i
nie chcieli słuchać. Pozwól, by to słowo przemówiło do Ciebie i pokazało Ci,
być może, miejsca w Twoim życiu, które funkcjonują podobnie, że jest tam
jakaś forma zatwardziałości. Wiesz wtedy wszystko lepiej, nikt Ci nie powie,
nawet Bóg, nikogo nie dopuścisz, nie pozwolisz by Słowo Cię dotknęło…
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TYDZIEŃ II: JESTEM UCZNIEM JEZUSA

DZIEŃ I: Mt 16, 24-26 Prowadź mnie przez próby
Mam nadzieję, że w poprzednim tygodniu podjąłeś na nowo wezwanie, by
pójść za Jezusem. Dzisiaj pokazuje On nam kilka ważnych prawd:
Chodzić za Jezusem to Go naśladować. Czy w codzienności zastanawiasz
się, co zrobiłby na Twoim miejscu Jezus? Czy znasz Go na tyle, że wiesz, co
by zrobił?
Naśladowanie Jezusa nie jest łatwe. Kryterium mojego postępowania nie
ma być to, że coś jest łatwe, że wszyscy tak robią, ale przykład Jezusa.
Wierność tej drodze może być źródłem cierpienia. Ale Jezus wszystkich
tych trudności już doświadczył i jest z Tobą. Będzie Cię uczył, jak stawić im
czoła.
Chodząc za Jezusem zyskuję życie wieczne. Życie wieczne nie jest nagrodą
za dobre uczynki. Jest m.in. konsekwencją tego, że będąc tu na ziemi
podobnym do mojego Pana, będąc blisko Niego, w jeszcze większej
bliskości będę z Nim w wieczności. Dziękuj dzisiaj za Drogę, po której
idziesz w ramiona Ojca.
……………………………………………………………………………………………………………

Ta zatwardziałość prowadzi do tego, że nie możesz poznać dróg Pana,
narodzić się na nowo, w Duchu i Prawdzie. Czego pragniesz? Czy powyższe
słowa odpowiadają na głęboką tęsknotę Twego serca?
………………………………………………………………………………………………………………
DZIEŃ VII: Modlitwa powtórkowa

DZIEŃ II: Hbr 5, 11-14 Niech zawieje wiatr
Autor listu kieruje swoje słowa do Żydów, którzy już jakiś czas temu się
nawrócili. Dlatego ubolewa nad ich niedojrzałością, powinni już być
nauczycielami innych, a jednak ciągle są tylko słuchaczami. W jakim miejscu
duchowego rozwoju jesteś? Czy wiesz, jakiego pokarmu duchowego
potrzebujesz teraz? Czy go szukasz? Czy go znajdujesz? Czy widzisz postęp
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w swoim rozwoju jako uczeń Jezusa w perspektywie roku, dwóch, pięciu
lat?
Spróbuj dzisiaj przeprowadzić taką refleksję i kontynuuj ją podczas tych
rekolekcji: w jakim miejscu jestem? Czy idę, czy stoję, a może leżę?
……………………………………………………………………………………………………………

DZIEŃ III: Ps 128, 1-2 Uczyń to, co chcesz
Papież Franciszek podczas Eucharystii 25.10.2016r. powiedział: „Człowiek
surowy ma tylko panów, a nie ojca. Dzisiaj jest dzień, aby prosić o łaskę
posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Wiele razy jesteśmy posłuszni wobec
naszych zachcianek, naszych sądów. «Ależ robię, na co mam ochotę ... ». W
ten sposób nie wzrasta królestwo Boże, my się nie rozwijamy. To
posłuszeństwo Duchowi Świętemu pozwoli nam się rozwijać i przekształcić
podobnie jak zaczyn i ziarno. Niech Pan da nam wszystkim łaskę tego
posłuszeństwa”.
Co dla Ciebie oznacza ‘bać się Pana’? Czy Jego przykazania traktujesz jako
nakaz, obowiązek, przepis na dobre życie, opcję do wyboru, a może ciężar
nie do uniesienia?
Jeśli z perspektywy czasu umiesz dostrzec miłość w nakazach i zakazach ze
strony Twoich rodziców, gdy byłeś młodszy, to spróbuj dzisiaj w ten sposób
spojrzeć na Boże prawo. Nawet jeśli dzisiaj go nie rozumiesz, nie masz siły
tak postępować albo czujesz bunt. Módl się: ‘Panie, chcę chodzić Twoimi
drogami’.
…………………………………………………………………………………………………………….........
......…………………………………………………………………………………………………
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DZIEŃ IV: Ps 139, 1-3.23-24 Sprawdź mnie, próbuj, doświadcz
Przenikasz i znasz mnie. Uczeń, aby mógł być kształtowany przez Mistrza,
musi mu być znany, otwarty, nie mieć przed nim tajemnic. Czy zdajesz sobie
sprawę, że Pan Cię zna, wszystko o Tobie wie, nawet to co dopiero za
chwilę pomyślisz czy powiesz?
Zbadaj mnie Boże. Uczeń to ten, kto w pełni akceptuje drogę Mistrza.
Często wybieramy swoje drogi, to co nam bardziej pasuje. „Bo myśli moje
nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami.” (Iz 55, 8) Mimo,
że drogi nasze i Boga nie pokrywają się, to mogą coraz bardziej się splatać
przez naszą zgodę na Jego wolę.
Zastanów się, gdzie w ostatnich dniach Twoja droga była inna niż Pańska? A
gdzie udało Ci się pójść za Jego głosem?
Czy jestem gotowy codziennie prosić Pana: Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me
serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze
nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
………………………………………………………………………………………………………………
DZIEŃ V: Mt 13, 1-23 Otwórz dziś serca mojego drzwi
Dzisiaj szczególnie skup się na fragmencie nie dotyczącym samej
przypowieści o siewcy (w. 10-17).
Zebrały się koło Niego tłumy. Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie na brzegu i
słuchasz Jezusa. Wyraź wdzięczność za to, że mówi również do Ciebie. On
chce, byś Go poznał, nie ma przed Tobą tajemnic i sam szuka okazji, by
posiać ziarno na glebę Twojego serca.

