Medytacja 17.11.2011

Łk 19,41-44
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i
rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz
zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi
nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na
ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na
kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.

Modlitwa przygotowawcza:
Spraw Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twojego Boskiego
Majestatu.
Wyobrażenie:
Zobacz Jezusa, który patrząc na Jerozolimę płacze. Zobacz Jego
zatroskanie, ból, spróbuj wyobrazić sobie, co czuje, co budzi w Nim te
emocje. Ty też spójrz na miasto, przyjrzyj mu się. Postaraj się odnaleźć
swoje miejsce w tej scenie.
Prośba o owoc:
O łaskę poznania miejsc, do których posyła mnie Jezus.
Medytacja:
1. "Jezus (...) na widok miasta zapłakał nad nim"
Jezus z żalem patrzy na miasto, które jest mu drogie. W którym żyją
bliscy mu ludzie, ale także Ci, którzy go odrzucają, którzy pragną jego
śmierci. Spróbuj, tak jak Jezus, z pewnego dystansu spojrzeć na swoje
środowisko. Na bliskich, rodzinę, pracę albo szerzej: miasto, kraj. Zobacz,
gdzie potrzebna jest Twoja troska, gdzie Jezus pragnie Twojego
zaangażowania. Jakim wydarzeniom, miejscom, relacjom warto się razem
z Nim przyjrzeć.
2. "O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi"
Zastanów się co, Jezus ma na myśli mówiąc o pokoju. W jaki sposób go
wprowadzał i jak budowany jest Boży pokój dziś na Ziemi. Zobacz jaka
jest w tym Twoja rola. Jak możesz szerzyć Boży pokój w Twoim życiu, w
Twojej codzienności?
3. "nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu"

Jesteśmy wezwani do budowania Królestwa Bożego już tu na Ziemi: w
naszej rzeczywistości i w naszym sercu. Niejednokrotnie wiąże się to z
potrzebą przełamania schematów, zmiany przyzwyczajeń czy z pozorną
utratą bezpieczeństwa. Zobacz, jakie bariery Jezus pragnie zburzyć w
Tobie. Może poproś o łaskę do przebudowy swojego życia. Spójrz z
wdzięcznością na to, jak w toku życia Pan burzył Twoje schematy, jak
Jego łaska Cię przemieniała.
Rozmowa końcowa:
Porozmawiaj z Bogiem, jak z przyjacielem, o tym, co wydarzyło się na
medytacji.
Ojcze nasz

