Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
III TYDZIEŃ,

Dzień 5.

J 13, 1-11

Modlitwa: Proszę cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twego Boskiego Majestatu.
Obraz: Jezus podchodzi do uczniów i myje im nogi, przyklęka też przy tobie, aby to uczynić.
Prośba: O przyjęcie daru miłości od Jezusa
1. Miłość Jezusa do końca
Spróbuj się wczuć się w atmosferę panującą podczas ostatniej Wieczerzy . Jezus gorąco pragnął
spożyć z uczniami paschę. Zobacz ogromne zaangażowanie Jezusa, Jego mocne pragnienie
obdarowania uczniów miłością Ojca i życiem wiecznym. Przyglądaj się Jezusowi, który wie, że
nadszedł Jego czas odejścia z tego świata. W obliczu końca odsłania się Jego miłość niczego nie
oczekująca w zamian i bezgranicznie obdarzająca. Niesłychana miłość do ludzi, tak jakby
zapomniał o słabościach, złej woli, zdradzie ... Poznawaj Jezusa zauważając sposób bycia , jak
się zachowuje? Zobacz jak wstaje od wieczerzy i przygotowuje się do obmywania nóg swoim
uczniom. Patrz też na uczniów, którzy nie są w stanie pojąć i ogarnąć wszystkiego, co im mówi.
2. Odpowiedź na miłość
Na znak umiłowania do końca, Jezus najpierw umył swoim uczniom nogi.
Obserwuj reakcję uczniów, przyglądaj się, jak Jezus podchodzi do każdego z nich, przyklęka
i myje nogi. Zauważ ogromne zdziwienie, a następnie gwałtowną reakcję Piotra, który protestuje
„Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Pokora Jezusa budzi jego sprzeciw, ale też odsłania
najsłabszy punkt w przyjmowaniu Bożej miłości. Pojawia się pytanie jak wielka musi być miłość
Boga do ludzi, skoro Boży Syn nie waha się klękać przed człowiekiem, by zaofiarować mu
miłość, która go oczyszcza i uświęca? Jak wielką godność ma każdy człowiek skoro Boży Syn
nie waha się uklęknąć nie tylko przy swoich uczniach, ale także przy Judaszu?
Staraj się wniknąć w wypowiadane przez Jezusa słowa: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie
rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”. A teraz wyobraź sobie, że Jezus podchodzi
do ciebie, aby umyć nogi. Jaka jest twoja reakcja? Jakie pojawiają się w tobie myśli i uczucia?
Co chcesz powiedzieć Jezusowi?
3. Więź z Jezusem
„Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. To są decydujące słowa
wypowiedziane przez Jezusa. Mają one swój głęboki sens! Udział z Jezusem stanie się możliwy
dzięki obmyciu przez Niego z grzechów krwią przelaną podczas Jego męki na krzyżu. Piotr
pragnie mieć bliską więź z Jezusem, bo Go kocha. Dlatego po tych słowach z zapałem przyjmuje
tę służebną miłość swego Pana i Nauczyciela. Jak ty przyjmujesz dar ofiary Jezusa z miłości
do ciebie? Jaką wartość ma dla ciebie męka Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie? Czy chcesz
być w bliskiej więzi z Jezusem? Czy pragniesz, aby Jezus doprowadził cię do Swojego, ale
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również twojego Ojca w niebie
Zakończyć rozważanie rozmową z Panem o przebiegu mojej modlitwy.
Odmówić “Ojcze nasz”

