J 10, 1-18
1 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą,
ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». 6 Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 8 Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami a
nie posłuchały ich owce. 9 Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po
to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; 13 dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz 17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je
[potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je
znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Modlitwa przygotowawcza dalsza: Pamiętaj, aby przygotować się do medytacji wcześniej. Powoli, w
skupieniu przeczytaj Słowo. Co cię pociąga, co odpycha? Jakie emocje się w tobie pojawiają? Przeczytaj punkta
i wybierz, o których z nich pragniesz/ potrzebujesz porozmawiać z Panem Bogiem.
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Zacznij od znaku Krzyża. Uświadom sobie, z Kim będziesz rozmawiał.
Proś, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku większej chwale i
służbie Boskiemu Majestatu.
Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie pastwisko, stado owiec. Są bezpieczne, bo czuwa nad nimi pasterz.
Zobacz, jak zbliża się wilk. Owce się przestraszyły, ale pasterz się nie boi. Jest wystarczająco silny, aby je
obronić.
Prośba o owoc medytacji: o serce posłuszne, które idzie za głosem Dobrego Pasterza
1.

„woła on swoje owce po imieniu”. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem dla swoich owiec,
kocha je, troszczy się o nie, gotowy jest bronić je w niebezpieczeństwie. Zna każdą z owiec, zna ich
imiona, a owce rozpoznają Jego głos i za tym głosem podążają, odrzucając jednocześnie obcych. Jak
wygląda twoja intymna relacja z Jezusem? Czy czujesz, że On Cię woła po imieniu, znając twoje
najgłębsze tęsknoty, zapraszając tam, gdzie będziesz naprawdę szczęśliwy, powołując do dzieł, które są
dla ciebie dobre, współgrają z talentami i pragnieniami, które Bóg w tobie złożył? Jak wygląda Twoje
podążanie za Jezusem w codzienności? Rozpoznajesz Jego głos czy mylisz go z głosem obcych? Co ci
pomaga w byciu uważnym na głos Dobrego Pasterza? Co zagłusza Jego głos?

2.

„Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały
życie i miały je w obfitości”. Bóg pragnie dla Ciebie pełni, obfitości łaski, wolności w Chrystusie. Ale
jest ktoś, kto ma dla ciebie zupełnie inny plan. Szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. On
chce cię okraść z darów otrzymanych od Boga, chce się okraść z uzdrowienia, chce zniszczyć pokłady
dobra, które w sobie nosisz, ukryć talenty, którymi możesz służyć, chce zabijać w tobie tożsamość
dziecka Bożego i pozbawić cię wolności. Tylko Jezus - brama owiec ma moc, aby obronić się przed
niszczycielem. Czy chcesz oddać swoje życie Jezusowi, aby to On nim rozporządzał jako dobry
Pasterz, Jedyny Pan, twój Zbawiciel?

3.

Czy jest coś, z czego nieprzyjaciel Cię okradł, co w tobie zniszczył? Dary łaski są nieodwołalne, a Pan
jest twoim Obrońcą. Nie wystarczy jednak wyprosić ze swego serca niszczyciela, potem je uprzątnąć i
tak pozostać. Twój Obrońca ma zamieszkać w twoim sercu, ma objąć panowanie nad każdą sferą
twojego serca, a wtedy złodziej już nie będzie mógł wrócić.

4.

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go
nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.” Jezus mówi, że oddaje swoje życie za owce. Nie jest jak
najemnik, który w obliczu niebezpieczeństwa ucieka, bardziej dbając o bezpieczeństwo swoje niż
owiec. Jezus oddał za Ciebie życie. Gdyby tego nie uczynił, umarłbyś na wieki, nie byłoby dla Ciebie
nieba… nie byłoby zbawienia, życia wiecznego w Bogu.

5.

Jest jeszcze wiele owiec, które nie wiedzą, co uczynił dla nich Jezus. Dobry Pasterz pragnie je
przyprowadzić do swojej owczarni. Dzisiaj twój Zbawiciel nie chodzi po świecie w postaci cielesnej,
jak przed dwoma tysiącami lat. Dzisiaj Jezus ma do dyspozycji twoje ręce, które mogą głodnemu podać
kawałek chleba, ma twoje nogi, które mogą odwiedzić chorego w potrzebie, ma twoje usta, aby nimi
głosić Dobrą Nowinę, ma twoje oczy, które mogą spojrzeć na grzesznika z miłością, bez oceniania.
Tylko czy ty chcesz oddawać swoje życie, swój czas, trud, pieniądze, aby inni mogli poznać, że Jezus
jest Panem i Zbawicielem?

Rozmowa końcowa: Co usłyszałeś i co z tym zrobisz?
Odmów: Ojcze nasz
Za św. Ignacym, refleksję po medytacji należy zapisać.

