Medytacja 06-09-2018
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 5, 1-11)
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret –
zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy
przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział:
"Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili,
zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to,
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym".
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również
Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się,
odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Wyobrażenie miejsca:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47).
Wyobrażę sobie scenę, w której Jezus z łodzi naucza tłumy.
Spróbuje dostrzeć detale tej sceny: otoczenie, pogodę, ludzi słuchających Jezusa. Gdzie siebie widzę w tej
scenie?
Prośba o owoc medytacji:
Prośba o częste zapraszanie Pana Jezusa do różnych sfer mojego życia.
Puncta:
1. "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy”.
Kiedy ostatni raz patrzyłem/am na swoje działania i pomyślałem w taki sposób w jaki Piotr odpowiedział
Jezusowi? Jak wygląda dziś Twoja praca? Czy masz w niej czas, by choćby pomyśleć o Bogu? By oddać mu
chwałę w swojej pracy. Czy tak bardzo skupiasz się na swoich zadaniach, że zapominasz o otoczeniu w swojej
pracy: Bogu i innych ludziach?
2. Posłuchaj dalszej odpowiedzi Piotra. „Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci".
Mimo iż, Piotr jest solidnym rybakiem, który zna się na swoim fachu pokłada nadzieje w Panu i słucha Mistrza.
Czy Ty możesz tak Bogu zaufać i powierzyć mu swoje sprawy – pracę, rodzinę, sympatię, Twoich bliskich, to co
jest Ci dziś drogie? Kiedy ostatni raz w pełni zawierzyłeś/aś się Jezusowi? Czy chcesz, aby Jezus był obecny w
miejscach w których Ty jesteś?
3. "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Za kim dziś idziesz? Czy bardziej słuchasz głosu tego świata czy też głosu Jezusa? Jak w ostatnim czasie stajesz
przed swoim Mistrzem? Czy dostrzegasz w Jezusie Boga?
Rozmowa końcowa:
Porozmawiam szczerze z Bogiem. Podziękuję za owoce tej medytacji.
Odmówię "Ojcze nasz".

