Medytacja 04-01-2018
Modlitwa przygotowawcza:
Proszę Cię Boże, Panie Mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane
wyłącznie ku służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu. (ĆD, 46).
(J 1,35-42)
Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli
do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie,
a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około
godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej,
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza
- to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:
Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.
Wyobrażenie miejsca:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47).
Wyobrażę sobie Jezusa, który teraz przechodzi obok mnie, tak jak kiedyś przechodził obok
św. Jana Chrzciciela.
Prośba:
Prośba o doświadczenie realnej obecności Jezusa podczas tej medytacji.
Puncta:
1. Jan Chrzciciel rozpoznał obecność Boga na ziemi nazywając Jezusa „Barankiem Bożym”.
Czy potrafię rozpoznać obecność Jezusa w moim codziennym życiu? W jakich sytuacjach?
Kiedy Bóg przechodzi obok mnie? Kiedy ja przechodzę obok Boga?
2. Jezus zapytał Jana Chrzciciela i jego uczniów: „Czego szukacie?” Dziś powiedziałby: Dlaczego
chcecie iść za mną? Czego ode mnie potrzebujecie?
3. Jan Chrzciciel przyprowadził swoich uczniów do Jezusa, a oni przyprowadzili do niego
swoich uczniów. Pomyśl o ludziach, którzy Ciebie przyprowadzili do Jezusa. Kim oni są?
Czym Cię zainteresowali mówiąc o Jezusie? Trwaj w dziękczynieniu za nich, za to, że
pokazali Ci Boga.
4. Czy Jezus jest Twoją pasją? Czy potrafisz opowiadać innym o Jezusie i prowadzić w ten
sposób ludzi do Jezusa?
Rozmowa końcowa:
Porozmawiam szczerze z Bogiem. Podziękuję za łaskę wiary, za owoce tej medytacji.
Odmówię "Ojcze nasz".

