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Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił
do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten
je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie
zatraci lub szkodę poniesie?
Modlitwa przygotowawcza
Stań teraz w obecności Boga, postaraj się skupić tylko na tym. Zwróć się
do Pana, naszego Boga i poproś Go, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje
i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego
Majestatu.
Wyobrażenie
Siedzę wśród uczniów i słyszę słowa wypowiadane przez Jezusa.
Modlitwa o owoc
Prosić Boga, Pana naszego, o łaskę głębszego poznania siebie i Jego.
Medytacja
1.Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Ja też jestem uczniem Jezusa, więc te słowa są skierowane również
do mnie. Jak na nie reaguję? Czy są one dla mnie zrozumiałe? Często w
naszym życiu szukamy rady u innych ludzi, opinie, którzy są dla nas
autorytetem, maja wpływ na nasze działania. Czy jestem gotowa/y do
pójścia za mało popularnymi poglądami? Co oznacza być odrzuconym
przez innych, nieakceptowanym przez ludzi szanowanych przez
społeczeństwo? Czy decydując się na pójście za Zbawicielem, biorę pod
uwagę to, że inni mogą mnie odrzucić? Jak rozumiem zmartwychwstanie?
2.Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje!
Jezus mówił do wszystkich, w tym też do mnie. Co oznacza zaprzeć
się samego siebie, co oddala mnie od zbawienia?
Wiemy, że każdy ma swój krzyż do niesienia, coś, co nie jest łatwe i
przyjemne, coś czego często nie chcemy. Jezus też się obawiał, jednak
wiedział do czego prowadzi jego krzyż. Rozmawiał o tym z Bogiem. Czy
wiem co jest moim krzyżem – co muszę codziennie nieść ze sobą? Co

rozumiem przez naśladowanie Jezusa? Czy godzę się na niesienie krzyża?
Czy zastanawiam się, jaki jest sens mojego krzyża?
3.Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały
świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?
Życie rozumiemy często jako bezcenny skarb, którego nie wolno
stracić. Obawiamy się bólu, ran, śmierci. Wkładamy wiele wysiłku w to,
aby było ono bezpieczne, poukładane, stawiamy sobie cele, które chcemy
osiągnąć. Nie wyobrażamy sobie własnego życia bez pracy, mieszkania,
pieniędzy. Jak rozumiem życie, co jest dla mnie ważne, o co zabiegam? Co
oznacza dla mnie stracić życie dla Boga? Czy chcę tego? Co Jezus chce mi
powiedzieć w ostatnim zdaniu?
Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem o tym, co się wydarzyło w czasie
medytacji.
Ojcze nasz

