
 Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym „Nie bój się, bo Ja jestem Pan Bóg Twój”              Białystok,  1– 29 III 2020r. 

 

Tydzień I -  środa,  4.03.2020 r. 

          

          Medytacja 2:  Mt 13, 1-9 

 

Tekst do medytacji: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet 

zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 

I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, 

niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca 

skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 

słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między 

ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, 

jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 

słucha!». 

 

Modlitwa przygotowawcza zwykła: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje 

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego 

Majestatu. 

 

Obraz do medytacji: wyobraź sobie tę scenę dokładnie, wyobraź sobie jak wygląda 

siewca, rola i ziarna. Postaraj się dostrzec szczegóły w tej scenie. 

 

Prośba o owoc medytacji: Proś o łaskę poznania prawdy  o sobie. 

 

1. Ta prosta przypowieść wzięta z życia zawiera w sobie głęboką myśl. To samo co dzieje 

się z ziarnem zboża rzucanym w glebę dzieje się z ziarnem Słowa Bożego. Tą glebą są 

nasze serca. W języku Biblii serce to centrum osobowości człowieka - we wszystkich jego 

wymiarach: duchowym intelektualnym moralnym i emocjonalnym. Pan Bóg przemawia 

wprost do serca człowieka. W swoim sercu człowiek albo otwiera się albo zamyka na Boga. 

Co jest w Twoim sercu? Jakie jest Twoje serce? 

2. Zrozumienie Słowa Bożego jest łaską, bez której to co najprostsze może okazać się 

trudne do przyjęcia. Słowo Boże jest jak ziarno, choć kryje w sobie ogromny potencjał życia 

często pozostaje małe, niezauważalne dla mało uważnych, zależne od rodzaju gleby (serca) 

na którą pada. Los ziarna może być różny zależny od dyspozycji serca tj. słuchania i 

gotowości. 



3. Cztery rodzaje gleby to cztery rodzaje serc: droga - to serce, które myśli po ludzku i 

nie otwiera się na Ewangelię; miejsce skaliste - oznacza serce płytkie z płytkim, 

powierzchownym życiem duchowym, niezdolne do głębszych relacji z Bogiem; zasiani 

między ciernie są ci, którzy mają serca zniewolone troskami tego świata. Codzienne życie 

tak bardzo ich pochłania i przygniata, że nie wydają plonu; posiani na ziemię żyzną, są ci, 

którzy słuchają słowa z wytrwałością i przyswajają je intensywnie. Jaką glebą serca ty jesteś? 

Gdzie ty jesteś teraz w swoim życiu? 

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Panem Jezusem o tym co zrodziło się w Twoim sercu 

podczas dzisiejszej modlitwy. Poproś aby Pan pomógł ci zobaczyć rodzaj gleby i prawdziwy 

stan twojego serca. 

 

Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz. 

 

 

 

 

 


