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TYDZIEŃ II

Medytacja 9

Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: "Oddaj!"
i Południowi: "Nie zatrzymuj!"
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem. (Iz 43, 1-7)
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•Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
• Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane
w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
• Wyobraźmy sobie Boga, który trzyma mnie za rękę, kiedy przechodzę nocą przez niebezpieczne
miejsca.
• Prośmy w tej medytacji o dar zaufania Bogu w trudnych doświadczeniach życiowych.
• Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1
Drogi jestem w oczach Boga. Może czasem czuję się przed Nim anonimowy, daleki. On
miłuje mnie osobiście i pragnie obdarzać Sobą. Mówi do mnie „Tyś mój”, jesteś moim
dziełem. Wzywa mnie po imieniu, jako konkretna osobę. Jestem jego upragnionym
dzieckiem. Bóg był i jest ze mną gdziekolwiek jestem. Zna mnie doskonale, bardziej niż ja
sam siebie. Nie przeraża Go moja nędza, gdyż dostrzega we mnie dobro, którego ja nie widzę.
Punkt 2
Nie lękaj się, bo jestem z Tobą – mówi Bóg. Człowiek doświadcza w życiu wielu trudności.
Dlatego szuka kogoś lub czegoś, co da mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma oparcia w
Bogu, szuka poza Nim. Bóg zapewnia o swojej obecności w każdej życiowej sytuacji. Z Nim
mogę pokonać wszystkie przeciwności losu. Przejdę przez ogień i wodę, przez każde trudne
doświadczenie. W moim życiu na pewno pojawią się porażki, kłopoty, ale Pan Bóg
przeprowadzi mnie przez nie bezpiecznie. Zaufam Mu, uwierzę w Jego obietnicę.
Punkt 3
Bóg na nowo powiąże porozrywane nici Twojego życia. On jest tym, który zbiera to, co jest
rozproszone, scala, to co porozbijane, łączy to, co porozrzucane. To On zbiera Izraela z różnych
stron świata, ze wschodu i z zachodu, z południa i z północy, łączy swój lud. Może ja także
czuję, że się rozsypałem i nie mogę się pozbierać. Czuję się rozdarty wewnętrznie i zgubiony
w świecie. Przylgnę do Boga. On mnie zintegruje i pozbiera. Scali we mnie wszystko, co się
rozbiło i pogubiło. Tchnie we mnie nowe Życie.
Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz”.
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