Rekolekcje radiowe „Bóg działa bez rozgłosu”

Dzień 2.

I Tydzień rekolekcji

J 1,35-39

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Wprowadzenie w modlitwę.
Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Wyobraźmy sobie uczniów, którzy na słowa Jana Chrzciciela “Oto Baranek Boży“,
opuszczają swego mistrza i idą za Jezusem w nieznane. Nie wiedzą nawet, gdzie On
mieszka.
Prośmy w tej medytacji, abyśmy potrafili zaufać Jezusowi i Jego prowadzeniu
w czasie tych rekolekcji.
Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.
Punkt 1. Oto Baranek Boży.
Dwaj uczniowie poszli za Jezusem, ponieważ wskazał Go im Jan Chrzciciel. Jego słowa
“Oto Baranek Boży“ rozpoczęły drogę powołania uczniów. Miejsce spotkania z Bogiem
często wskazują nam inni ludzie, których Pan postawił na naszej drodze.
Zobaczę ludzi, którzy w moim życiu pomogli mi spotkać się z Jezusem i pójść za Nim.
Podziękuję za nich Panu.
Punkt 2. Czego szukacie.
Jezus w sposób bezpośredni pyta uczniów o to, co jest w ich sercach. Zanim zacznie nauczać o Bogu, o Królestwie Bożym, najpierw koncentruje ich uwagę na tym co jest w nich
samych. Na ich motywacjach, oczekiwaniach i pragnieniach. Widząc, że chcą podążać
za Nim, pyta na wstępie „czego się spodziewacie”.
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A czego ja oczekuję od tych rekolekcji?
Czego pragnę?
W jakim celu rozpoczynam tę czterotygodniową wędrówkę z Jezusem?
Punkt 3. Chodźcie a zobaczycie.
Jezus nie ocenia odpowiedzi uczniów na zadane im pytania. Ukazuje drogę realizacji ich
oczekiwań. “Chodźcie“, a więc kontynuujcie trud, który podjęliście. “Zobaczycie“ – sugeruje, że nie na każde pytanie można odpowiedzieć słowami. Aby zrozumieć i uwierzyć,
trzeba doświadczyć.
Czy chcę w pełni zaangażować się w te rekolekcje i pozwolić, aby to Jezus mnie prowadził, aby to On odpowiadał na wszystkie moje pytania?

Zakończmy rozważanie osobista rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji.
Odmówmy “Ojcze Nasz“.
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