Rekolekcje radiowe: drogi jesteś w moich oczach
Warszawa, 14 maja – 11 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ IV

Medytacja 20

Boże przodków i Panie miłosierdzia,
któryś wszystko uczynił swoim słowem
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
by władał światem w świętości i sprawiedliwości
i w prawości serca sądy sprawował dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,
człowiek niemocny i krótkowieczny,
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
Ona bowiem wie i rozumie wszystko,
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
(Mdr 9, 1-6, 9-11)
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TYDZIEŃ IV

•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 Ducha Świętego w postaci gołębicy.
• Prośmy w tej medytacji o dar mądrości i rozumne serce.
• Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1
Mądrość jest darem Bożym. Jest też przewodniczką życia i podejmowanych wyborów. Często
szukamy mądrych rad, czy wskazówek u innych ludzi. Ale mądrość nie jest praktyczną
umiejętnością. Czy ten Boży dar jest cenny dla mnie? Czy proszę Boga o serce rozumne?
Punkt 2
Mądrość to uczestniczenie w zamyśle Boga. Pozwala wniknąć w głęboki sens życia. Rozjaśnia
nasze codzienne wybory moralne i prowadzi prostą drogą. Czy chcę odwoływać się do Bożej
Mądrości, która „wie, co jest miłe Jego oczom i co słuszne według Jego przykazań”?
Punkt 3
Jeśli prowadzi nas Boża mądrość, możemy ufnie wkraczać w codzienność: „Ona bowiem wie
i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach”. Bóg widzi każdą małą i
dużą myśl, słowo i czyn z całkowitą jasnością. Uważność na Boże prowadzenie pozwala ustrzec
się przed życiowymi zasadzkami. Bóg zawsze nas kocha. Daje światło i ciepło tym wszystkim,
którzy chcą je przyjmować. Czy chcemy mądrze wybierać właściwą drogę w życiu?

Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz”.
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