Medytacja 01-03-2018
Modlitwa przygotowawcza:
Proszę Cię Boże, Panie Mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane wyłącznie ku służbie
i chwale Twojego Boskiego Majestatu. (ĆD, 46).
(Łk 16, 19-31)
Jezus powiedział do faryzeuszów: "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się
odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na
łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec
swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł:
„Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz
Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz
gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają,
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”".
Wyobrażenie miejsca:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47).
W obecności Jezusa spojrzę dziś na to co posiadam. Co do tej pory udało mi się osiągnąć/nabyć.
Prośba:
Prośba o poznanie wartości tych dóbr w moim doczesnym życiu.
Puncta:
1. "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego
pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza.”.
Czy czuję się dziś bardziej faryzeuszem? Czy też bliżej mi do żebraka?
2. „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz.”
Jak te słowa odnosisz dziś do siebie? Czy tu na ziemi doznajesz niedoli czy pociechy?
Co dla Ciebie oznacza dobre zarządzanie swoimi dobrami? Komu służą te dobra?
3. „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”
Czy potrafisz dzielić się swoimi dobrami z innymi?
Czy dostrzegasz potrzebujących w swoim otoczeniu? Co możesz dla nich uczynić?
Czy dobra, które posiadasz prowadzą Cię do większego dobra w Twoim życiu/zbawienia?
Rozmowa końcowa:
Porozmawiam szczerze z Bogiem. Podziękuję za owoce tej medytacji.
Odmówię "Ojcze nasz".

