Rekolekcje radiowe: drogi jesteś w moich oczach
Warszawa, 14 maja – 11 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ IV

Medytacja 19

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
(J 15, 12-17)

•Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
• Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
• Wyobraźmy sobie swoje osobiste spotkanie z Jezusem.
• Prośmy w tej medytacji o łaskę trwania w przyjaźni z Jezusem.
• Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1
Jezus wybiera nas na swoich przyjaciół. Ale nie zmusza nas do przyjaźni, lecz oczekuje naszej
odpowiedzi. Pozwala się poznać i czeka, aż i On zostanie przez nas osobiście wybrany. Nam
często wydaje się, że to my wybieramy Boga. Jezus jednak podkreśla: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem”. Powołanie przez Jezusa zawsze jest celowe. Potrwam z tymi
słowami i spróbuję uświadomić sobie, co to znaczy, że On mnie wybrał.
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TYDZIEŃ IV

Punkt 2
Przyjaźń jest osobistą relacją miłości. Tęsknota, aby kochać i być kochanym, jest wszczepiona
w serce każdego człowieka. Bóg odpowiadając na to pragnienie ofiaruje mi swoją przyjaźń.
Pragnie, abym żył pełnią życia. Relacja z Jezusem opiera się na wzajemnym zaufaniu. To
zakłada wzrastanie w wierze, że On pragnie mojej miłości i kocha mnie naprawdę. Zaprasza
mnie do bardzo osobistej i szczególnej relacji. Moja zdolność do miłości zależy od tej właśnie
relacji, od bliskości z Bogiem. Bóg pragnie, bym usłyszał Jego słowa: „Drogi jesteś w moich
oczach”. Czy wierzę w Jego czułą miłość do mnie? Czego pragnie moje serce?

Punkt 3
W naszym życiu różnie układają się relacje z ludźmi. Ale to właśnie one są sprawdzianem
naszej zdolności kochania. Jezus pragnie, byśmy obdarzali drugiego człowieka Jego miłością.
Wie, że tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Tylko na tej drodze możemy wypełnić cel swojego
życia. Jezus powiedział do nas: „przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwał”. Czy moja miłość do Jezusa przynosi owoce w życiu innych ludzi?

Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz”.
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