„Znalazłem Dawida – sługę mojego, namaściłem go moim świętym olejem” (Ps 89,21)
Weekend z Lectio Divina – Dawid – wielki grzesznik i człowiek wielkiej wiary
Termin: 27-29 listopada 2020 r.
Miejsce: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach k. Kielc
„Wybrał swego sługę, Dawida, i wziął go z owczych zagród; powołał go, gdy chodził za karmiącymi owcami,
by pasł Jakuba, lud Jego, i Izraela, Jego dziedzictwo. On ich pasł w prawości swego serca i roztropną prowadził
ręką” (Ps 78,70-72)
„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech
mój mam zawsze przed sobą” (Ps 51,3-5)

Dawid – zabrany przez Boga spośród owiec i ustanowiony królem nad Izraelem. Bóg hojnie
go obdarował i obiecał mu, że utwierdzi panowanie jego rodu na wieki. A jednak ten
człowiek nie okazał się odporny na podszepty Złego. Zabrał żonę przyjacielowi, a jego
samego skazał na śmierć. Dlaczego tak się stało. Dlaczego tak często odpowiedzią człowieka
na łaskę ze strony Boga jest niewierność?
Dawid odnalazł w sobie siłę, aby podźwignąć się z upadku. Pomimo strasznej zbrodni był w
stanie resztką duchowych sił zawołać „zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości”. I
otrzymał przebaczenie.
Historia Dawida to nie jest historia człowieka z zamierzchłej przeszłości, żyjącego daleko od
nas. Historia Dawida to nasza historia. Nad nią chcemy rozważać podczas weekendu z Lectio
Divina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wybór i jego potwierdzenie (1 Sm 16-17)
Dawid w relacjach z innymi ludźmi (Saulem i Jonatanem) (2 Sm 18-2 Sm 1)
Niezwykła obietnica (2 Sm 7)
Zbrodnia Dawida (2 Sm 11,1-12,24)
Czy Dawid całkowicie ufał Bogu? (2 Sm 24)
Wołanie Dawida o miłosierdzie (Ps 51)

Prowadzący: ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w WSD w
Kielcach, popularyzator wiedzy biblijnej.

Na spotkanie przywozimy Pismo Święte, notatnik, przybory do pisania.
Koszt: pokój 1-osobowy: 190 PLN
Pokój 2-osobowy: 160 PLN
Opcja dodatkowa: pendrive z nagraniami audio głoszonych konferencji i homilii – 20 PLN

Zgłoszenie: mailowo: lectio.divina.kielce@gmail.com lub telefonicznie: Tel. 722 22 55 44

