Medytacja Postakademicy - 11 lipca 2019r.
(Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc
otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na
dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści
dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne
odziedziczy”.

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje
i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego majestatu.
Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie, że stoisz pośród Jezusa i Jego uczniów. Wsłuchaj się w słowa
Piotra oraz odpowiedź Jezusa.
Prośba o owoc medytacji: Proś Jezusa o chęć pełnego przylgnięcia do Niego.
Puncta:
1. „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Piotr jest uczniem Jezusa, wsłuchiwał się w wiele Jego nauk, jednak wydaje się nie do końca
rozumieć Jego posłannictwo oraz sens podążania za nim. Spodziewa się, że w zamian za
poświęcenie coś od Jezusa otrzyma. Spodziewa się jakichś ziemskich korzyści. Być może
powoduje nim niepewność oraz lęk przed nieznanym, ponieważ myśli po ludzku. Czy ty
widzisz sens zostawienia wszystkiego dla Jezusa? Dlaczego chcesz iść za nim: ponieważ Go
kochasz i wiesz, że On chce dla Ciebie jak najlepiej, nawet jeśli widzisz, że nie jest to łatwe
czy też spodziewasz się doraźnych korzyści oraz łask? Czy jesteś cierpliwy, czy zdarza Ci się
oczekiwać od Jezusa natychmiastowego działania? Jak się czujesz, gdy nie otrzymujesz tego,
o co prosisz? Co wtedy robisz?
2. „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie
chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie
sądzić dwanaście pokoleń Izraela”
Jezus daje gwarancję, że wierni Jemu dostąpią wielu zaszczytów w życiu wiecznym. Czy
często zdarza Ci się myśleć o perspektywie życia wiecznego? Czy pamiętasz, że jest to
największy dar, który ma Ci do zaoferowania Jezus?
3. „I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole,
stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.
Jezus wymaga od swoich uczniów, aby zostawili swoje dotychczasowe życie i dopiero wtedy
poszli za nim. Jak rozumiesz Jego słowa? Czy Jezus chce, abyś wszystko rzucił, przestał
zajmować się swoją rodziną, bliskimi? Czy może chodzi o to, by we wszystkich relacjach i
działaniach On był na pierwszym miejscu? Wtedy nie będzie nieuporządkowanych
przywiązań, nie będzie nieuporządkowanych uczuć, tego co zniewala, co pozbawia wolności,
tego co nie daje prawdziwej radości. Zajrzyj w głąb siebie, zobacz na to, co jest jeszcze
nieuporządkowane, pomyśl dlaczego jest Ci trudno to zostawić.
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło Cię podczas tej medytacji.
Przedstaw mu to, co okazało się trudne. Odmów Ojcze Nasz.

