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Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce
nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a
wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i
nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I
te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje
oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od
siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki
nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
Modlitwa przygotowawcza: Prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie
moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego
chwale.
Zaangażowanie wyobraźni: Wyobraź sobie dwóch ludzi: znudzonego
urzędnika przy biurku oraz Jezusa broniącego stada owiec przed
atakującymi wilkami.
Prośba o owoc modlitwy: Abym wreszcie przestał być najemnikiem.
1.Najemnik
Najemnik to taki człowiek, który pracuje, bierze za to pieniądze… I na tym
się kończy. Nie zależy mu jakoś specjalnie na tym, żeby dać z siebie coś
więcej. Działa według zasady: „Robię odtąd - dotąd i nic ponadto”. Jest to
ktoś, kto wykonuje swoje czynności z obowiązku, a nie z miłości. A ja? Czy
bywam jak najemnik robiący coś pod przymusem? Kiedy i w jakich
sytuacjach tak się zachowuję?
2.Pasjonat
Jezus reprezentuje tych, którym w życiu na czymś zależy. Którzy są
pasjonatami. Którzy, jeśli za coś się zabiorą, to zrobią to porządnie i
gorliwie, nie domagając się za to zwrotu kosztów. Zainteresowania bywają
różne, Jezus, na przykład, jest miłośnikiem ludzi. Uwielbia ich poznawać,
pomagać im, zaprzyjaźniać się z nimi. Jego życie wokół tego się
koncentruje. Za to jest nawet gotów ponieść ofiarę, poświęcić siebie. Czy
mam w życiu coś takiego, czemu oddaję się z pasją? Jakie uczucia we
mnie to wywołuje?
3.Ty...
A Ty kim jesteś? Pasjonatem czy najemnikiem? Na czym Ci w życiu zależy
i o czym marzysz? Co czujesz, kiedy wykonujesz poszczególne obowiązki?

Kiedy spotykasz bliskich i znajomych? A wtedy, gdy się modlisz? Wolisz
być jak Jezus, czy jak przeciętny, bierny urzędnik? Zdajesz sobie sprawę z
tego, że Chrystus zaprasza Cię do tego, żeby Go naśladować, a zatem do
czegoś znacznie więcej niż bycie najemnikiem? Chcesz czegoś więcej?
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym, co działo
się podczas tej modlitwy, o twoich uczuciach. Oddaj się na Jego służbę.
Niech On będzie Twoim mistrzem.
Na zakończenie odmów: Ojcze nasz.

