Medytacja 21-11-2019
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 19, 41-44)
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty
poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo
przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą
na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie
rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».
Wyobrażenie sytuacji:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47). Usiądę blisko Jezusa, który płacze nad Jerozolimą.
Prośba:
Prośba, aby Jezus uzdrowił swoim słowem mnie i moje myślenie.

Puncta:
1. „Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim...”
Jerozolima, która ma piękną świątynię, nie rozpoznaje przyjścia Pana Jezusa. Mogę żyć blisko świątyni,
modlić się w niej codziennie, ale nie rozpoznawać obecności Boga. Czy moje przyzwyczajenia i religijne
schematy życia nie zasłaniają mi obrazu żywego Boga?
2. „Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.”
Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, ten, kto nie rozpoznaje Boga przychodzącego w codzienności, stanie się jak
oblężona świątynia, ściśnięta zewsząd, skazana na zagruzowanie. Bóg nie chce świątyń, w których człowiek
izoluje Go od codzienności. Czy żyję Bogiem na co dzień i pozwalam mu do siebie przychodzić, tak jak On
sam tego chce?
3. „ ...za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.”
Trzeba nauczyć się rozeznawać wolę Bożą w słowie i rozpoznawać ją w znakach czasu. Jakie Boże
nawiedzenia w moim życiu były szczególnie ważne? Czy je rozpoznałem we właściwym czasie i na nie
odpowiedziałem? Powierzę Jezusowi całą moją przyszłość, w której będzie mnie nawiedzał i objawiał swoją
wolę. Będę Go prosił: „Daj mi serce zdolne rozpoznać Cię w każdym czasie”.
Rozmowa końcowa:
Podziękuję Bogu za owoce tej medytacji. Odmówię "Ojcze nasz".

(na podstawie Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, Krzysztof Wons SDS/Salwator)

