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Łk 17, 20-25
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże,
odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie
powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was
jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć
choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam:
Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak
błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do
drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak
musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.
Prosić będę o mądrość w dostrzeganiu Królestwa Bożego pośród nas i
wytrwałość w jego codziennym budowaniu.

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

Wyobrażenie
Spróbuj wyobrazić sobie siebie wśród tłumów otaczających Jezusa. Jak
reagujesz na odpowiedź Jezusa? Co czujesz słuchając Jego odpowiedzi?
Jakie są reakcje osób otaczających Cię i Jezusa słysząc Jego słowa?

Prośba o owoc
Prosić będę o mądrość w dostrzeganiu Królestwa Bożego na Ziemi oraz o
wytrwałość w jego codziennym budowaniu.

Królestwo pośród nas JEST
Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, nie towarzyszą mu
szczególne i sine znaki świadczące o jego zbliżaniu się. Królestwo Boże
jest pośród nas i do nas należy jego budowanie go w sobie w swoim
środowisku, w realnych sytuacjach i relacjach z ludźmi nas otaczającymi.
Czy zauważam w sobie i wokół siebie Królestwo Boże? Czy jest ono moim
udziałem? Czy pomagam w budowaniu go w swoim otoczeniu? Co

przeszkadza mi w dostrzeganiu i budowaniu Królestwa Bożego w sobie i w
swoim życiu?

Fałszywi prorocy i iluzoryczne zamierzenia
„Nie chodźcie tam i nie biegajcie za nimi”. Tu Jezus wystosowuje do nas
bardzo konkretne przesłanie. Gdzie mamy nie chodzić i za kim nie biegać?
Czy mamy nie chodzić w miejsca, które niszczą naszego Ducha, czy mamy
nie biegać za fałszywymi prorokami, nie uganiać się za iluzorycznymi
zamierzeniami, doznaniami i przeżyciami, bezpodstawnymi roszczeniami,
ułudnymi oczekiwaniami, szukaniem swego, koncepcjami łatwego życia,
bez bólu, cierpienia, niepewności, ? Czy znam siebie na tyle by wiedzieć
gdzie nie powinienem chodzić i wiedzieć za kim nie biegać? Czy wiem jakie
obszary mojego serca wciąż czekają na wpuszczenie doń Jezusa?

Odrzuceni przez pokolenie
Być może czasem czuję się odrzucony, nieważny, niepotrzebny,
bezwartościowy- w domu, w szkole , w pracy , we własnym sercu . Może
doskwiera mi odrzucenie? Może odrzucam kogoś ze względu na to jak się
ubiera, co mówi i myśli, jak się uśmiecha i co ja o nim myślę. Odrzucenia
możemy się spodziewać z każdej strony- od „pokolenia”, bo słowa Pana
maja się wypełnić co do joty. Tylko w Jezusie możemy szukać ratunku i
przyjęcia. Czego w sobie nie akceptuje, co odrzucam? Czy potrafię to
powierzyć Chrystusowi? Czy nie boję się obronić swoich poglądów i nie
jestem zbyt uległy w obronie wartości ? ratować odrzucanego człowieka

Rozmowa końcowa
Królestwo Boże jest w nas i budowane przez nas w jedności z innymi,
szczególnie z tymi, którzy nas otaczają. W naszej różnorodności, tworząc
jedność, słuchając i idąc za Jezusem budujemy wspólnie tu i teraz
Królestwo Boże. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co
wydarzyło się na medytacji.
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