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Tydzień 3. Przyjdźcie do mnie wszyscy / Dzień 15. Miłość Boga: Jr 31, 1-7 

To mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego 

odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem 

dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się 

znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na 

wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów 

zawołają na wzgórzach Efraima: „Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!”» To bowiem 

mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, 

wychwalajcie i mówcie: „Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!”»  

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest 

teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia  na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz 

przeczytać,  a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie scenę radosnego spotkania z 

Panem. Rozejrzyj się wkoło i zobacz winnice na wzgórzach otaczających miejsce spotkania. Usłysz 

muzykę i zobacz tańczących ludzi, którzy towarzyszą temu zdarzeniu. Zobacz siebie w świątecznej 

szacie, zastanów się, gdzie jesteś w tej scenie, kto ci towarzyszy. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę przyjęcia tego, że Bóg 

kocha każdego człowieka. 

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Zastanów się, co 

czujesz słysząc miłosne wyznanie Boga do Ciebie i obietnicę Jego łaskawości. Jakie uczucia towarzyszą 

Ci w chwili, gdy Bóg zapewnia Cię o swojej odwiecznej miłości. Już od początku stworzenia Jego 

miłość trwa i czeka na Twoją odpowiedź, na przyjęcie Go do swojego życia. To Bóg, który jest miłością 

odwieczną, kocha nas wszystkich jako swoje dzieci. Co czujesz myśląc, że kocha tak zarówno Ciebie 

samego, jak i wszystkich ludzi? 

Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! Czy słyszysz wezwanie do spotkania z miłością 

naszego Boga? Co jest dla Ciebie tym głosem wzywającym właśnie Ciebie, właśnie tu i teraz? Może 

czas tych rekolekcji jest Twoim Syjonem… Głos nawołuje do ruchu, czynu, działania. „Wstań”. 
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„Wstąp”. Jaka jest Twoja odpowiedź na zaproszenie skierowane właśnie do Ciebie przez samego Boga? 

Zastanów się, co może być Twoim działaniem, drogą na Syjon – miejsce spotkania. Poproś Pana o 

pokazanie  Ci, co możesz uczynić. 

Pan wybawił swój lud. Naszą radością jest to, że nie musimy zasługiwać ani na Bożą miłość, ani na 

zbawienie. Jesteśmy Jego ludem, który On już w swojej łaskawości wybawił. Nie musisz czekać, aż 

staniesz się doskonały, aby doświadczyć radości ze spotkania z Panem. Już teraz możesz cieszyć się 

Jego miłością, łaskawością i odkupieniem. To wszystko dostajesz darmo. Zastanów się, jak to zmienia 

Twoje życie? Czy chciałbyś dzielić się z innymi dobrem, którego doświadczasz i być świadectwem 

dobrej nowiny dla ludzi, których spotykasz na co dzień? Odpowiedz w wolności ufając Panu, że Twój 

Zbawiciel jest zawsze z Tobą. 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 

  


