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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie
mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać”.
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie.” Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam:
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi
o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre rady swoim
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
Modlitwa przygotowawcza
Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty
do służby i chwały Jego Boskiego majestatu.
Wyobrażenie miejsca
Wyobraź sobie, że jesteś tym przyjacielem, który przychodzi po pomoc. Widzisz przed sobą drzwi i kołatkę.
Spróbuj zapukać.
Puncta
1. Nie naprzykrzaj mi się! - w relacji przyjaciół z opowieści Jezusa przychodzi moment sprawdzianu.
Konfrontacja pokazuje jak słaba jest ich przyjaźń. Może i w naszym życiu doświadczyliśmy sytuacji,
w których zawiedliśmy się na ludziach. Liczyliśmy na ich pomoc, a oni nas zlekceważyli. Co potrafisz
prosić innych o pomoc? Czy boisz się odmowy? Co czujesz, gdy ktoś prosi Cię o pomoc, gdy musisz
poświęcić swój czas, a czasami i inne dobra?
2. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone – te słowa
mają zachęcić nas do spotkanie z Ojcem, do otwarcia się na Niego, do zaproszenia Go do naszego
życia. Czy potrafisz prosić Boga, czy masz odwagę Mu zawierzyć? Czy wierzysz, że On zatroszczy
się o to wszystko jak najlepszy Ojciec? Czy szukasz Boga w modlitwie, w drugim człowieku, w
codzienności?
3. Bóg jest dobrym Ojcem i daje swoim dzieciom dobre dary. Jest bezinteresowny. Odznacza się w
tym niezwykłą hojnością. Daje nie tylko dobra materialne i duchowe, ale daje przede wszystkim
Siebie. Czy potrafisz dostrzec to dawanie Siebie Boga? Czy dziękujesz mu za to? Czy jesteś zdolny
do bezinteresownej pomocy innym?
Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuj mu za to, co się wydarzyło w trakcie tej
medytacji. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

