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TYDZIEŃ IV

TYDZIEŃ IV, DZIEŃ 5. FLP 3,12-14
Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też
[to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty4 przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej
mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
 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…
Jezusa, który czeka na nas.
 Prośmy…
o trwanie w nadziei i radości.
 Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.
Punkt 1.
Jesteśmy ludźmi w drodze. Życie chrześcijanina, jak mówiono dawniej, to pielgrzymka.
Można też powiedzieć, że to bieg maratoński, w którym nie liczy się wygrana z innymi,
ale z samym sobą. Osiągnę cel, choć jest trudno. Pokonam własną słabość.
Punkt 2.
Bóg zaprasza nas do działania. Nie można być uczniem Chrystusa stojąc w miejscu,
w zadowoleniu z tego co mam i pilnowaniu, żeby nikt mi tego nie zabrał. Mamy iść za
Chrystusem, biec za Nim drogą, którą nam wskazał. Spieszyć się do ludzi, którzy tak
bardzo potrzebują naszego działania i świadectwa o tym, co Bóg zdziałał w naszym
życiu. Czy jestem gotowy iść za Jezusem, teraz w mojej konkretnej sytuacji życiowej?
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Punkt 3.
Na pewno pojawią się trudności. Nie jeden raz zatrzymamy się mówiąc: nie potrafię, nie
uda mi się. To normalne, tak jest w drodze. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymać i nie
tracić z oczu Jezusa. Ten bieg, to bieg z Nim ku Ojcu. Jezus jest z nami cały czas. Nie
zaczęlibyśmy tej drogi, gdyby On sam nas nie zaprosił. Jak mówi święty Paweł: walczę,
żeby zdobyć świat, bo Chrystus najpierw walczył o mnie i to On mnie zdobył. Czy o tym
pamiętam?
 Zakończmy rozważanie…
osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze Nasz“.
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