POSTAKADEMICY – 24 XI 2016
Modlitwa przygotowawcza:
Proszę Cię Boże, Panie mój aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane wyłącznie
ku służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu (ĆD 46).
Duchu Święty proszę Cię o to byś zabrał wszystkie niepotrzebne w tym miejscu myśli, rozproszenia,
wszystkie sprawy dnia dzisiejszego, które przeszkadzały by mi w tej medytacji oraz byś udzielał mi swojej
Mądrości podczas czytania Słowa Bożego.
(Łk 21,20-28)
Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci,
którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach,
niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:
jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie
deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w
oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Wprowadzenie I:
Zobacz Jerozolimę pogrążoną w chaosie. Ludzi szukających sposobu na przetrwanie w mieście gdy
następuję koniec czasów. Ludzi szukających ratunku na zachowanie swojego życia. Zobacz zagrożenia
obecne w tym mieście, które zaraz ulegnie zniszczeniu.
W tym obrazie zniszczenia Jerozolimy zobacz Jezusa nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
Wprowadzenie II: Prośba o poznanie prawdy o sobie.
1. Zagłada Jerozolimy.
Jezus mówiąc o czasach ostatecznych używa ostrych słów: „Będzie to czas pomsty, aby się spełniło
wszystko co jest napisane”, „Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród”, „moce niebios
zostaną wstrząśnięte”. Proroctwo Jezusa opisane przez Świętego Łukasza dotyczy losów Jerozolimy na
końcu świata. Galilejczycy nie przyjęli Jezusa, więc udał się on do Jerozolimy „oczyścił to miasto”
(chrzest w Jordanie – Mk 1,5), mówił jego mieszkańcom o swoim Ojcu i tam wypełnił misję odkupienia
człowieka. Jerozolima stała się miejscem w którym wypełniła się mesjańska misja Jezusa Chrystusa.
Mieszkańcy Jerozolimy jako pierwsi mogli poznać Mesjasza. Czy możesz wyobrazić sobie mieszkańców
Jerozolimy i zbliżającą się zagładę miasta? Czy możesz postawić się w sytuacji ludzi, którzy nie rozpoznali w
Jezusie Boga i odwrócili się od niego? Kiedy Ty odwracasz się od Jezusa? Dlaczego się od niego odwracasz?
2. „Syn Człowieczy nadchodzący w obłoku z wielką mocą i chwałą”
Mieszkańcy Jerozolimy nie przyjęli Jezusa (wydali go na śmierć), a mimo to on ukazuje się w tym mieście.
Jezus pokazuje mieszkańcom Jerozolimy, że to On jest Panem wszechświata. Jego Bóg wywyższył i na
końcu świata nie będzie już innych znaków.
3. Królowanie Boga na ziemi
Kiedy i w jaki sposób Ty przyjąłeś ostatnio Jezusa?
Czy lękasz się sprawiedliwości Jezusa przy końcu świata? Czy też cieszysz się, że już niedługo się z nim
spotkasz?
U kresu świata Jezus przyjdzie zakrólować na Ziemi. Czy będziesz chciał go przyjąć? Jak chcesz to uczynić?
Rozmowa końcowa
Porozmawiam z Jezusem o swojej postawie względem Niego. Jaki jestem przed Bogiem, a jaki chcę przed
Nim być? Na koniec odmówię Ojcze Nasz.

