Medytacja 05-03-2020
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).
(Mt 7, 7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest
taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co
dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.
Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».
Wyobrażenie sytuacji:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47). Wyobrażę sobie Jezusa, który zbliża się do mnie, do moich
bliskich z rodziny i wspólnoty i daje do zrozumienia, że chce nam wszystkim coś ważnego przekazać.
Prośba:
Prośba, aby Jezus uzdrowił swoim słowem mnie i moje myślenie.
Puncta:
1. „ Proście, a będzie wam dane...”
Usłyszę ciepły i pełen miłości głos Jezusa, który składa mi dziś wyraźną obietnicę, że wspólna modlitwa
i jedność w proszeniu Go mają w sobie wielką moc. Jak wygląda praktyka wspólnej modlitwy w moim
rodzinnym domu czy wspólnocie? Czy modlimy się wspólnie? Czy omadlamy razem ważne dla nas
wydarzenia i intencje?

2. „Szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam...”
Jezus nalega, a każde kolejne Jego słowo kryje w sobie nowe zaproszenie i nowe obietnice. Czy naprawdę
Mu wierzę? Co mogę powiedzieć o mojej wytrwałości w modlitwie?

3. 3. „ … to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go
proszą.”
Jezus powołuje się na dobroć samego Ojca. Dobroć, która jest wystarczającym dowodem na to, że jeśli będę
prosił Boga, to On zawsze udzieli mi tego, co dobre. Jaki obraz Boga Ojca noszę w swoim sercu? Czy
wierzę, że jest dla mnie dobry? Przypomnę sobie osoby, od których doświadczyłem najwięcej dobroci. Kto
to jest? Jezus mówi do mnie: „Popatrz, jeśli oni okazali ci tyle dobroci, o ile bardziej dobry jest dla ciebie
Ojciec”. W serdecznej modlitwie zwrócę się do Jezusa, aby objawiał mi dobroć Ojca.
Rozmowa końcowa:
Podziękuję Bogu za owoce tej medytacji. Odmówię "Ojcze nasz".

(na podstawie Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, Krzysztof Wons SDS/Salwator)

