Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym: „Pragnę Ciebie”

18 lutego – 18 marca 2018 roku

Tydzień I – BÓG
Medytacja 1 Rdz 1, 1 – 26; Temat: Stworzyciel świata
1.
2.

Stanięcie w Bożej obecności.
Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie scenę, w której stoisz przed Trójcą Świętą, którą tworzą: Bóg
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – jedność w miłości, jedność w działaniu, w stwarzaniu tego świata –
wzór wspólnoty osób (komunii). Spróbuj pobyć we wspólnocie Trzech Osób Boskich. Zobacz, kim dla
Ciebie jest Bóg: jednością czy wspólnotą?
Prośba o owoc modlitwy: Prośba o spójność mojego wnętrza, osadzoną w miłości Boga Trójjedynego –
wzorze komunii.
1. „...A widział Bóg, że były dobre…”
Opis stworzenia, jaki podaje Ks. Rodzaju, nie jest opisem naukowym, mówiącym jak powstały
kosmos i nasza planeta, ale jest hymnem uwielbienia na cześć Boga Stwórcy. Bóg stworzył Niebo i
Ziemię, oddzielił światło od ciemności. Stworzył morza i lądy, rośliny zielone, ciała niebieskie, istoty
żywe: lądowe i morskie. Wszystko, co stworzył, ma swój sens i cel. Z każdym dniem stwarzania obraz
świata stawał się bardziej pełny i piękniejszy.
Zatrzymaj się, podziwiaj piękno tego świata. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Każdy
kolejny dzień przynosi nowe elementy, wypełniające ten świat. I w dalszym ciągu ten świat jest
stwarzany.
Jak odbierasz świat, który został stworzony z miłości? Czy potrafisz dziękować Bogu za Jego hojność?
2. „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...”
Uczyńmy: Bóg objawia się nam jako wspólnota osób; Bóg – jedność, spójny w swoim działaniu.
Na Nasz obraz: jeszcze raz powtarza, że działa we wspólnocie osób.
Obraz – to potencjał miłości, włożony we mnie w procesie stwarzania. Podobieństwo – to
zaproszenie do jak najwierniejszego odtwarzania tej miłości w świecie.
Trójca Święta – wzór jedności – rodzi jedność, usuwa niepewność, rozdrażnienie, daje pewność i
jasność, jak żyć i działać pełnią miłości. Pozwala rozumieć, że poddając się Bożej woli stwarzania
poprzez wspólnotę Trójcy Świętej otrzymuję miłość, która jednoczy, łączy i stwarza. Dzieląc się tą
miłością, biorę udział w akcie stworzenia.
Zatrzymaj się, by nasycić się tą tajemnicą jedności Trójcy Świętej, by ją poczuć. Trudno jest to
zrozumieć, ale cudownie jest wchodzić w odkrywanie tej tajemnicy; choćby małymi kroczkami,
poznając, przeczuwając coś wielkiego. Bóg w Trójcy Świętej udziela się nam w miłości, rodząc w nas
radość i pokój. Łapiąc te cudowne momenty spotkania z Bogiem Wspólnotą, Bogiem stwarzającym,
rodzi się w nas pragnienie niesienia tej miłości w świat; świat stworzony dla nas i do którego
współstwarzania zostaliśmy zaproszeni.
Czy potrafisz być wdzięczny Bogu za Twoje „tu i teraz”? Zachwyć się tajemnicą jedności Trójcy
Świętej?
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Osobami Boskimi, otwierając serce na miłość i zrozumienie, na
każde – choćby najmniejsze – tchnienie tej Jedynej, Absolutnej komunii Osób.
Ojcze nasz...
Pamiętaj o spisaniu poruszeń, refleksji...
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