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A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się
lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.


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 jak Jezus rozmawia z uczniami i posłuchajmy, o czym ich zapewnia.



Prośmy w tej medytacji o umocnienie Duchem Chrystusa.



Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1. Jezus prowadzi do Ojca
Jezus wielokrotnie mówił uczniom o swoim Ojcu, do którego powróci. Wszystko, co czynił wynikało z Jego głębokiej relacji z Ojcem i pragnienia, aby pełnić Jego wolę.
W naszym życiu przechodzimy przez różne doświadczenia. Nieraz są bardzo trudne, ale
przecież nie jesteśmy w nich sami. Jezus zapewnia nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!... Odchodzę i przyjdę znów do was”. Jezus chce nas bezpiecznie doprowadzić do domu Ojca. Czy ufam, że On jest stale ze mną i przeprowadza mnie przez
trudne doświadczenia?
Punkt 2. Dar Ducha Świętego
Jezus obiecuje swoim uczniom, że pośle do nich Swego Ducha. Pełne zrozumienie misji
Jezusa mogło się zacząć po Jego zmartwychwstaniu. Dopiero Duch Boży przynosi prawdziwe światło, zrozumienie i oczyszczenie zbyt ludzkiego patrzenia na Jezusa i na siebie.
Duch Święty inicjuje w nas nowe życie. Przynagla nas do osobistej odpowiedzi wiary.
Ja też mogę odczytywać i przeżywać moje życie z nowej perspektywy. Potrzeba tylko,
abym wierzył, że Jezus żyje i otwierał się na Jego Ducha. Czy wzywam Ducha Świętego,
aby stale mnie umacniał i prowadził?
Punkt 3. Jezus obdarza pokojem
Świat wokół nas pełen jest zamieszania i niepokoju. Wystarczy rozejrzeć się dookoła,
włączyć telewizor czy spojrzeć na nagłówki gazet. Tylko Jezus może nas napełnić praw-
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dziwym pokojem. Możemy otrzymać głębokie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa
i pokoju wśród różnych doświadczeń.
Sens naszego życia, różnych wydarzeń, można odczytać dopiero z perspektywy zmartwychwstania. Krzyż i zmartwychwstanie razem prowadzą do pełni wiary w Jezusa jako
prawdziwego Syna Bożego. Taka wiara przynosi pokój serca i ufność. Otrzymujemy dar
nowego patrzenia, nowego życia w Duchu Świętym. Dziękujmy Jezusowi za Jego Ducha
i dar pokoju.
Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz".
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