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PUNKTA DO MEDYTCJI
(Łk 11,47-54)
Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście
świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i
prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana
od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak,
mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze
poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w
Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym,
żeby go podchwycić na jakimś słowie.

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace
były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.
Wprowadzenie I: Ustalenie miejsca jakby się je widziało.
Wycisz się na chwilę… daj działać Bogu w twoim sercu. Wyobraź sobie siebie siedzącego przy stole
razem z Jezusem przemawiającym do faryzeuszy...
Wprowadzenie II: Prośba o łaskę poznania siebie.
Jezus w wielu swoich przemowach krytykował i przestrzegał przed postępowaniem niektórych
faryzeuszy. Smutne to, ale prawdziwe, że ci wpłynęli później na postrzeganie całej ich grupy, a pojęcie
faryzeizm zaczęto kojarzyć się z obłudą, hipokryzją oraz bigoterią.
Co chce nam Chrystus przekazać przez powyższy fragment ewangelii? Czy przypadkiem, czasami nie
zachowujemy się jak wspomnieni faryzeusze? Czy mając łaskę wiary, która dla innych może być na
bieżącą chwilę, z różnych powodów, nieosiągalna nie traktujemy ich z góry? Czy nie uważamy się za
lepszych, gdy sami przecież uczestniczymy we wspólnocie grzeszników (A tak jesteście świadkami i
przytakujecie uczynkom waszych ojców [...])?
Czy staramy się być żywym przykładem nauki naszego Pana - nie formalnym i ślepym, ale pełnym
treści, miłości i zrozumienia?

Rozmowa końcowa: Na zakończenie podziękuj za wszystko, co otrzymałeś oraz przeproś Pana Boga
za twoje zaniedbania.

