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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz,
możesz mnie oczyścić". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę,
bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz
go odprawił, mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

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 (ĆD 46).
Wyobrażenie
Wyobraź sobie, że osoba, którą dziś uważa się za wykluczoną, na marginesie społeczeństwa, pada
przed Jezusem na kolana i prosi o ratunek.
Prośba o owoc medytacji
O pokorę w proszeniu o uzdrowienie mojego serca i o wytrwałość w byciu przy Panu Bogu przez cały
zaczynający się rok.
Puncta
1. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli
zechcesz, możesz mnie oczyścić".
Czy doświadczyłaś / doświadczyłeś kiedyś bezradności, w której zwróciłeś się do Pana Boga jako
jedynego, który może Ci pomóc? Może ktoś z Twoich bliskich był w takiej sytuacji?
Czasem graniczne doświadczenia prowadzą do bezgranicznego zawierzenia Bogu.
2. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź
oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Chcę podziękować Panu za zakręty mojego życia, z których mnie wyprowadził. Za to, że wielokrotnie
przygarnął mnie do Siebie po tym, jak zbłądziłam. Za Ojcowskie ramiona, zawsze otwarte, aby mnie
przyjąć.
3. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie
mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo dla nich".
Planem Jezusa nie było tylko uzdrowienie trędowatego, ale też ukazanie Bożej łaski faryzeuszom i
uczonym w Piśmie. Czy modlę się tylko, kiedy jest mi źle czy wsłuchuję się w głos Pana również kiedy
niczego mi nie brakuje?
4. Kilka lat temu pewien jezuita modlił się o to, aby był miękką gliną w rękach Boga (“Oto
bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” Jr 18, 6)
Czy pozwalam się prowadzić Panu Bogu? Czy daję Jemu przestrzeń, aby przeze mnie działał w życiu
moich bliskich?
Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem (ĆD 54). Podziękuj Mu za to, co usłyszałeś,
zrozumiałeś i czego doświadczyłeś podczas tej medytacji.
Ojcze nasz...

