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Jezus powiedział do żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie
zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i
prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś
większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?
Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec
mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja
Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go
znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał
/go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama
widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja
jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
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
Wyobrażę sobie Jezusa stojącego wśród Żydów i stanę blisko Niego. Będę trwał przy Jezusie, który
cierpi z powodu niezrozumienia i odrzucenia.
Prośba o owoc medytacji:
O doświadczenie głębokiej boleści z powodu ran, które zadaję Jezusa.
Punkta


Jakie reakcje obserwuję w mojej rodzinie, środowisku pracy, wspólnocie, gdy pojawiają się
tematy wiary? Jak rozmawiam o nich, gdy są publicznie poruszane? „Czy Ty jesteś większy…?”
(w.53). Kim jest dla mnie Jezus ? Zwrócę uwagę na moje relacje z innymi, na rzeczy, które
stanowią dla mnie największą wartość w życiu. Jakie miejsce zajmuje w nich Jezus?



„Ale wy Go nie znacie? (w.55). Jaki obraz Boga Ojca noszę w swoim sercu? Tylko Jezus zna
doskonale Ojca. Słuchając Jego słowa, kontemplując i adorując Jezusa, mogę poznawać Ojca.
Będę prosił Jezusa, aby kształtował w moim sercu obraz Ojca.



Jezus zgadza się na odrzucenie przez Żydów. Ukrywa się i wychodzi ze świątyni. Uświadomię
sobie sytuacje z mojego życia, w których odrzucałem Jezusa, buntowałem się przeciw Niemu.
Będę wpatrywał się w cierpiące, miłosierne oblicze Jezusa. Oddam Mu z ufnością te grzechy,
w których odrzucałem Jego miłość. Zaplanuję spowiedź wielkopostną.

Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem na temat Twoich myśli. Wchodząc w siebie, postaraj się
nazwać słowami doświadczenia i odczucia, które Ci towarzyszyły podczas tej medytacji.
Ojcze Nasz…

