Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym „ Nie bój się, bo Ja jestem Pan Bóg Twój”

Białystok, 1 – 29 III 2020

_______________________________________________________
Tydzień II - piątek 13.03.2020 r.
Medytacja 3: J 8, 31-37
Tekst do medytacji:

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli

będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w
niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie
przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas
będziecie rzeczywiście wolni.

Modlitwa przygotowawcza zwykła:

Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego
Majestatu.

Obraz do medytacji: Wyobraź sobie, że jesteś wśród osób znających Chrystusa i wraz z nimi
słuchasz Jego nauki. Przyjrzyj się Jezusowi, poczuj atmosferę tego spotkania i z uwagą wsłuchaj się
w Jego słowa. Zobacz, jak inni na nie reagują, a co one powodują w tobie? Zgadzasz się z nimi, czy
też nie. Jakie powstają w tobie nowe myśli i pragnienia?

Prośba o owoc medytacji:

Proś o odwagę przyjęcia prawdy i wolności od Pana Jezusa i

stawanie się autentycznym Jego uczniem.
1. Jezus podkreśla wierność, jako jedną z podstawowych cech, którą powinien posiadać prawdziwy
Jego uczeń. Wierność Jego nauce, jest też wiernością Jemu samemu i Ojcu, o którym naucza. Czym
dla ciebie jest wierność? Modlisz się o Łaskę wierności? Komu jesteś wierny, sobie czy Chrystusowi?
Jak wygląda twoja wierność w modlitwie, w przyjaźni?
2. Jezus zachęca do przyjęcia od Niego prawdziwej wolności. Mówi, że grzech zniewala, czyni
człowieka niewolnikiem i oddala od Niego. Mimo to, Jezus z miłością czeka na człowieka. Gdy się
spotykają, wówczas przywraca mu wolność, zbawia go, uszczęśliwia. Jakimi więzami jesteś złączony
z Bogiem? Czy masz pragnienie otrzymania wolności od Jezusa i Go o to prosisz? Co czyni cię
niewolnikiem? Co potrzebuje uzdrowienia w Tobie? Co chciałbyś Bogu ofiarować?

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Panem Jezusem tak jak przyjaciel z przyjacielem, o tym co
najmocniej poruszyło cię w trakcie tej medytacji.

Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz.

