
Rekolekcje w Życiu Codziennym, Nakarm się SŁOWEM – ADWENT 2018 
 

II tydzień – Światło… 

 

Dzień trzynasty: Piątek, 14.12.2018 
Łk 17, 5-10, Ziarnko 
 
Modlitwa przygotowawcza: Aby wszystkie moje myśli, pragnienia i czyny… 
 
Obraz: Wyobraź sobie apostołów, uczniów Jezusa, którzy proszą Mistrza o dar wiary. Zobacz jak wy-
powiadają te słowa? Czego tak naprawdę pragną? Wiary? A może znaków, cudów, mocy, która dałaby 
im szacunek, podziw, znaczenie choćby we wspólnocie wiary? A może są spragnieni bliskości Jezusa i 
Jego miłości – zawierzenia?  
 
Modlitwa o owoc:  
Proś o dar wiary, zawierzenia Jezusowi. 
 

1. Przymnóż nam wiary! Apostołowie proszą Jezusa o przymnożenie wiary. Wynika z tego pewna 
oczywistość, że dostrzegają w sobie ewidentny brak wiary. Są w zażyłej i bliskiej relacji z Jezu-
sem, a jednak odczuwają brak. Widzą Jego działanie, modlitwę, cuda. Co ważne, nie boją się od-
słonić, pokazać słabymi i prosić Jezusa o wiarę, bo żyją w Jego obecności. Czy mam odwagę pro-
sić Boga o wiarę, gdy mi jej brakuje? Czy w ogóle przychodzi mi do głowy, żeby z moimi brakami 
zwracać się do Niego, który zawsze jest blisko i czeka na moje pozwolenie zbliżenia się? 
 

2. Ziarenko. Jezus porównuje wiarę do ziarnka, czegoś niezwykle małego, ale czegoś o niewiary-
godnym wręcz potencjale rozwojowym. Pokazuje, że tak jak w naturze, z małego ziarna wyrasta 
wielokrotnie większa od samego ziarenka roślina, tak w naszym życiu wystarczy odrobina 
wiary, aby Bóg mógł uczynić wielkie rzeczy i prowadzić nas do ogromnego wzrostu. Moc miłości 
polega w istocie na czymś małym, niewielkim, niezauważalnym. Przygoda z Bogiem zaczyna się 
od małego, prawie niezauważalnego – jak drobne ziarenko w gęstwinie traw – mojego „tak”. Ja-
kie sprawy, pragnienia, projekty nazywasz w swoim życiu niemożliwymi? Co według Ciebie nie 
jest możliwe i zostało „zakopane”, odrzucone, lub „porzucone”? 

 
Rozmowa końcowa: 
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z Przyjacielem. Zakończ rozmowę słowami modlitwy Ojcze 
Nasz… 


