
Szczęść Boże, 
Z wdzięcznością wracam do doświadczenia rekolekcji lekcjo divina on-line „Zawierzyć
Bożej Opatrzności z Esterą”.
Rekolekcyjne  spotkania  ze  Słowem  Bożym  w  warunkach  domowych,  umożliwiły
Słowu stopniowo i jakoś bezpośrednio dotykać mojej codzienności.
Myślę, że rekolekcje prowadziły mnie do nawrócenia – zmiany myślenia - bardziej po
Bożemu. 
Droga Estery do całkowitego zawierzania Panu Bogu w trudnościach na śmierć i życie,
uczyły mnie ufnego i stanowczego opierania się na Bogu, który jest realnie obecny
w moim życiu  i nigdy nie zawodzi.
Na pytanie – jak Pan Bóg chciał mnie prowadzić w tych rekolekcjach?
Ufam, że Pan Bóg swoim Słowem chciał umocnić moją wiarę w Jego żywą, realną
i  bliską obecność,  a przez to pogłębić moją relację z  Nim. Ukazał  mi  też  Kim jest
i zawsze chce być dla mnie – dobrym, kochającym i zatroskanym Ojcem. 
Czy pozwoliłam na to?
Słowo Boże stopniowo pogłębiało moje doświadczenie przyjmowania Pana Boga jako
dobrego Ojca, który troszczy się o mnie, opiekuje i prowadzi każdego dnia. 
Wzmacniałam  moją  wiarę,  że  dobry  i  Wszechmocny  Bóg  nad  wszystkim  czuwa
i  przeprowadzi  mnie  przez  każdą ciemną dolinę  w moim życiu.  Podaje  mi  „Swoją
pomocną rękę” w każdej życiowej rozpadlinie, nie muszę się bać, On jest i zawsze
będzie ze mną, choć ukryty ale jednocześnie realnie obecny. Taka Obecność rodzi
wdzięczność i miłość, daje umocnienie i ożywia modlitwę.
Rekolekcje uczyły mnie też na przykładzie dziejów Estery jak rozeznawać działanie
Boże, ludzkie skłonności i pokusy w życiowych próbach. 
Doświadczyłam,  jak  Słowo  Boże  zmienia  moje  spojrzenie  na  życie  „tu  i  teraz”,
uczy patrzenia  z perspektywy wieczności  na codzienne wydarzenia.  To uwalnia od
zbytniej troski, wprowadza pokój i daje nadzieję.  
Jestem  bardzo  wdzięczna  Panu  Bogu  i  Księdzu  Piotrowi  za  ten  umacniający  czas
rekolekcji i za pomocne prowadzenie, jak również za odniesienia do Ewangelii.
Chcę zawierzać Bożej Opatrzności na drodze Lectio divina swoje codzienne sprawy,
prosić o światło Słowa i ufać ciągle na nowo…
Błogosławmy Panu! Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie,

Siostra w Chrystusie Panu


