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IV TYDZIEŃ,

Dzień 1. Spotkanie z Jezusem na górze (Mk 9,2-10)

Modlitwa: Prosić Pana, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny skierowane były w sposób
czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Obraz: Zobacz drogę prowadzącą na wysoką górę i miejsce na szczycie z rozległym widokiem.
Zobacz siebie tam na górze w obecności Boga.
Prośba O pragnienie spotkania Boga.
1. Wejście na górę
Jezus poprowadził uczniów na górę wysoką. Wejście wymagało wysiłku i samozaparcia. Zwykle
wędrówkę zaczynamy radośnie. W miarę jednak jak idziemy coraz wyżej, rozmowy milkną,
skupiamy się na kolejnych krokach. Tak może się dziać z moją wędrówką duchową. Zaczynam ją
z entuzjazmem. Z czasem jednak wysiłek zaczyna nużyć. Spowalniam. Modlitwa nie przychodzi
już tak lekko. Moja duchowa wędrówka zaczyna wymagać uwagi. Tak jak kolejne kroki podczas
drogi na górę. Jak wygląda Twoje spotkanie z Jezusem? Czy modlitwa przychodzi Ci łatwo, czy
też zmagasz się aby wytrwać? A może zdarza się, że rezygnujesz z dojścia na spotkanie.
Dlaczego?
2. Przemieniony Jezus
Gdy uczniowie dotarli na górę, ujrzeli znacznie więcej niż się spodziewali. Widok był powalający
na kolana. Zobaczyli Pana w majestacie Jego chwały. Jego wygląd odmienił się. Otwierały się ich
oczy na nowo odkrytą prawdę o kimś, kogo - jak sądzili- już dobrze poznali. Czy pamiętasz
swoje spotkania z Jezusem kiedy Ciebie na nowo sobą zachwycił? Może to było w czasie
"wspinaczki" rekolekcyjnej? Może zdarzyło się to ostatnio niespodziewanie w jakimś momencie
Twojego życia? A może wciąż oczekujesz takiej chwili spotkania z Nim?
3. Zejście z góry
Przemienienie Jezusa na modlitwie, przemieniło również uczniów. Czas tej szczególnej łaski
spotkania z Panem na górze nie był długi. Szybko się skończył, a jeszcze wiele zdarzeń czekało
ich w życiu. Schodząc z góry z Jezusem, wkraczali w codzienność z odmienionym spojrzeniem.
Dostrzegli, że życie jest czymś więcej niż dotąd sądzili. Przypomnij sobie zaskakujące spotkania
z Jezusem. Co zmieniały u Ciebie? Czy potrafisz do nich wracać w chwilach trudnych, w czasie
zwątpienia, czy zniechęcenia?
Zakończyć rozważanie rozmową z Panem o przebiegu mojej modlitwy.
Odmówić " Ojcze nasz "

