11.12.2014, czwartek
OCZEKIWAĆ PANA TO ZAMIENIAĆ STRACH NA UFNOŚĆ
Księga proroka Izajasza 41,13-20
13 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: «Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą».
14 Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu!
Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana odkupicielem5 twoim - Święty Izraela.
15 Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie6,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę;
16 ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
17 Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
18 Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach
i źródłom wód pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze,
a wyschniętą ziemię na wodotryski.
19 Na pustyni zasadzę cedry,
akacje, mirty i oliwki;
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy,
wiązy i bukszpan obok siebie8.
20 Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.
Modlitwa przygotowawcza
Panie Boże mój spraw, aby wszystkie moje decyzje, zamiary i czyny
w sposób czysty skierowane były ku chwale i czci jego Boskiego Majestatu
Wprowadzenie I (wyobrażenie miejsca)
Postaraj się wyobrazić sobie wystraszone dziecko i ojca, które je uspokaja, przytula,
pociesza.
Wprowadzenie II (prośba)
Prośmy o zaufanie, o umiejętność powierzenia Bogu naszych lęków, o ich przemianę w
siłę, dobro...

1. Kochający Ojciec
„Nie lękaj się” - Wszechmocny i wszechpotężny Bóg schyla się nade mną, nad małym
„robaczkiem” i mówi, żebym się już nie bał. On kocha mnie z moimi słabościami, lękami,
niedoskonałościami. Z czułością zapewnia mnie o swej pomocy. Jest zatroskany o moje
sprawy i moje samopoczucie. On może wszystkie moje lęki zastąpić na pokój.
Co dzisiaj napawa mnie niepokojem? Gdzie szukam wsparcia?
Czy zmęczony niepowodzeniami i bezsilny ufam Jego zapewnieniom, przyjmuję pomoc?
Czy akceptuję moje słabości, ograniczenia, swoją historię życia?
Na co najtrudniej jest mi się zgodzić?
2. Bóg, który przemienia
Bóg daje obietnicę przemiany:„(...)Ty zmłócisz i wykruszysz góry”. „Robaczek” staje się
silny jak „młocarskie sanie”. Ta siła rodzi się w doświadczeniu i przyjęciu własnej słabości.
Lęk ustępuje i rodzi się w nas ufność w Bogu, nawet gdy wszystko zdaje się Go
przesłaniać, jak gdyby nie przychodził.
Moje życie jest bezpieczne bo jest w rękach kochającego Ojca.
Czy potrafię w swoich słabościach odnaleźć siłę?
Czy widzę te miejsca, które Bóg- Ojciec przemienił- uczynił darem?
Czy moje ograniczenia mogą być łaską?
3. Bóg w codzienności
Prorockie opisy przyszłości wydają się niekiedy odległe od rzeczywistości, której możemy
doświadczać na co dzień. Czy w codziennym życiu spotkamy źródła wody, które nagle
tryskają ze skały? Czy w normalnym świecie sensowne byłoby sadzenie cedrów, akacji czy
oliwek na środku pustyni? A jednak Bóg obiecuje, że wytrysną strumienie na wzgórzach, a
pustynia zakwitnie kwiatami.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. „(...) Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą
ziemię na wodotryski.”
Wszystko w moim życiu może się zmienić. Nie wszystko muszę rozumieć. Nie wszystko
musi być logiczne. Wystarczy zaufać Ojcu, oddać mu to, co po ludzku wydaje się
przegrane, a On uczyni resztę.
Rozmowa końcowa
Podziękuj Bogu za to jaki jesteś, za Jego Miłość do Ciebie, Jego opiekę i troskę.
OJCZE NASZ

