
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, Ja was pokrzepię” 
Mt 7, 21. 24-27 Obdarowani wolnością… 

Nie zapomnij:  
# modlitwę należy wcześniej przygotować (pomoże ci w tym poniższy tekst); 
# należy przeznaczyć na nią 30-45 min; 
# po modlitwie należy zrobić refleksję (5-10 min); 
[według klucza: treść/metoda/owoc spotkania z Panem] 

 
KROKI MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ… 
 
Modlitwa przygotowawcza 

Aby wszystkie moje zamiary, myśli, pragnienia i czyny były skierowane wyłącznie do służby i Jego chwały 
[w modlitwie szukamy Boga, nie siebie]. 
 
Obraz do modlitwy 
Wyobraź sobie budowę, na niej wiele materiałów budowlanych: cegły, cement, deski i ludzie, którzy budują dom. 
Trudzą się bardzo, bo praca ciężka. Jedna grupa jednak szczegółowo trzyma się planu, co jakiś czas sprawdza, czy 
wszystkie prace idą zgodnie z nim, czy używane materiały są prawidłowe. To wydłuża czas pracy, wymaga 
większego zaangażowania, ale budynek powstaje solidny. Budujący drugi dom wybrali inną metodę. Wiedzą, co 
byłoby najlepsze, ale inne materiały są tańsze, łatwiej dostępne, więc korzystają z nich. Plan odłożyli na bok, mają 
własny, już od dawna w głowie ułożony… 

Modlitwa o owoc 
Co chcesz, aby Jezus ci uczynił? Wypowiedz tę prośbę przed Panem, proś o odwagę kroczenia za Nim.  
 
1. Dar wolności 
 Powołani do życia (dar stworzenia), powołani, aby kochać i dzielić się miłością z innymi – to bogactwo, 
którym Bóg obdarowuje każdego człowieka bez wyjątku. W Swojej hojności i wspaniałomyślności Bóg daje nam 
wszystkim jeszcze inny dar – dar WOLNOŚCI. Otrzymane od Boga: życie, miłość, pragnienie dzielenia się nie są 
więc determinujące. Otrzymana wolność pozwala zrobić człowiekowi z nimi co, co zechce. Nie wystarczy znać 
Boga i wiedzieć, że jest się przez Niego obdarowanym, do tego bowiem, co otrzymaliśmy, musimy się 
ustosunkować. Otrzymany podarunek można bowiem wykorzystać na różne sposoby. Podarowaną książkę 
można przeczytać i ucieszyć się jej treścią, albo można bez otwierania jej wrzucić ją do kosza. „Nie każdy, kto 
mówi Mi <Panie, Panie!> wejdzie do królestwa niebieskiego”. 

2. Dom budowany na skale 

 Otrzymane od Boga dary można przyjąć z hojnością i życzliwością. Możemy ucieszyć się, że są właśnie 
takie, a nie inne (nie wybrzydzać, nie zazdrościć, nie narzekać). Zobaczyć w nich coś mojego, wyjątkowego, 
niepowtarzalnego, co tylko mnie Bóg zechciał dać. Dlatego dbam o dar życia (o moją kondycję fizyczną, 
umysłową, duchową). Rozwijam je, bo dar staje się piękniejszy i bardziej doceniony, im więcej go używam, 
korzystam z niego i nadaję mu nowy kształt. Ale korzystam z niego zawsze zgodnie z jego przeznaczeniem, jego 
celem, bo po coś go otrzymałem (dziś może nie wiem jeszcze tego dokładnie, ale kiedyś się wyjaśni). Mogę więc 
powiedzieć, że dom mojego życia buduję na skale, nic nim nie zachwieje, bo dobrze, z szacunkiem wykorzystuję 
otrzymane od Pana dary.  

3. Dom na piasku 

 Dar życia, miłości, dzielenia się człowiek może także odrzucić, być z nich niezadowolonym: bo to życie 
nie takie piękne, jak miało być; bo takie chorowite – lepiej go nie przyjąć; miłość taka wymagająca, ciągle czegoś 
chce, z tylu rzeczy trzeba zrezygnować; po się dzielić, lepiej zatrzymać dla siebie, mieć więcej, inni będą 
zazdrościli. Dom budowany na tym fundamencie nie utrzyma się długo. Choć bowiem budowany z daru życia, 
miłości, dzielenia się, to jednak zostały one bardzo źle użyte, zmieniono ich cel i przeznaczenie. Nie wystarczy 
bowiem mówić: „Panie, Panie”, ale za otrzymane dary trzeba wziąć odpowiedzialność.  

Rozmowa końcowa  
Porozmawiaj z Jezusem, o tym, co się wydarzyło w czasie tego spotkania, tej modlitwy. Pozbieraj owoce i zwróć 
się do kochającego Ojca odmawiając Ojcze nasz 


