1.

ADORACJA:

A. Nie spiesząc się wycisz myśli i emocje; uświadom sobie, że jesteś
zanurzony w TAJEMNICY ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA – TEGO, który
z miłości Cię stworzył, który z miłością podtrzymuje Cię w istnieniu. Proś
Ducha Świętego, aby modlił się w Tobie.
B.
Z wiarą i miłością bądź w OBECNOŚCI PANA.
W milczeniu wypowiadaj i powtarzaj SŁOWO, które się wypełnia się
w JEZUSIE CHRYSTUSIE, naszym PANU; w którym PAN objawia
tajemnicę swego „posłania”, tajemnicę swego „bycia” z nami.
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana”. (Łk 4,18-19)
Powtarzaj SŁOWO, przeżuwaj, karm się NIM, - tak, aby dotykało głębi
Twojego serca, aby je przenikało, wypełniało i nasycało; aby stawało się
CIAŁEM w Tobie.
C.
Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie coś innego – jakieś
myśli, rozproszenia – spokojnie wróć przez powtarzanie SŁOWA PANA do
trwania w BOŻEJ OBECNOŚCI.
Tak trwaj w OBECNOŚCI PAŃSKIEJ przez cały czas przeznaczony na
modlitwę; słuchaj tego co mówi do Ciebie DUCH ŚWIĘTY, pozwól mu
działać w Tobie tak, jak ON sam tego chce.

Ojcze nasz..

2. Punkty pomocne do medytacji:
Na początku nauczania PANA, w synagodze w Nazarecie, gdy podano MU księgę
proroka Izajasza, PAN rozwinął zwój Pisma i wybrał z niego fragment (Iz 61,1-2) –
ten, nad którym dzisiaj medytujemy. Odczytawszy go dodał: „Dziś spełniły się
słowa, któreście słyszeli” (Łk 4,21).

Dzisiaj Ty spotykasz się z PANEM i te słowa spełniają się dla Ciebie. PAN został
„posłany” i jest tu OBECNY aby „ubogim nieść dobrą nowinę […………], aby

obwoływać rok łaski Boga”.
„ŻYWE JEST BOWIEM SŁOWO BOŻE I SKUTECZNE [………….]”(Hbr 4,12). Musisz
tylko chcieć JE przyjąć.
Mieszkańcy Nazaretu nie chcieli. Wydawało im się, że znają Jezusa – syna Maryi
i Józefa, prostego cieśli. Nie chcieli przyjąć mimo tego, że JEZUS wszedł w sedno
ich obaw przestrzegając słowami: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie” (Łk 4,21) i podając przykłady, kiedy Bóg widząc niedowiarstwo swego
ludu posyłał proroków do pogan.

Tajemnica „posłania” i „namaszczenia” Jezusa, Syna Bożego – tajemnica JEGO
WCIELENIA, MĘKI i ZMARTWYCHWSTANIA to tajemnica miłości.
„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1J 4,8) i wszystko czyni z miłości, z delikatnością i czułością:
„Byłem dla nich jak ten co podnosi do policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu
i nakarmiłem je” (Oz 11,4). BÓG w TRÓJCY JEDYNY pragnie intymnej, miłosnej
relacji z każdym człowiekiem, pragnie takiej relacji z Tobą; do takiej relacji Cię
uzdalnia: ON „głosi więźniom wolność, niewidomym przejrzenie”.

Wymianę miłości między BOGIEM i nami udaremnia nasza nieznajomość BOGA.
Nie wystarczy wiedzieć o BOGU cokolwiek. BOGA trzeba się „nauczyć” od samego
JEZUSA, bo ON jest SYNEM i ON objawia nam TWARZ i SERCE OJCA.

Jeśli w czasie adoracji słyszysz głos PANA, to po jej zakończeniu zapisz usłyszane słowa i przekaż
na spotkaniu Wspólnoty Ali. Jeśli nic nie słyszysz, nie niepokój się, trwaj z wiarą i miłością
w ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA, przyjdzie chwila, gdy GO usłyszysz. Do PANA należy miejsce i czas.
Wspólnota NOWE JERUZALEM. Zapraszamy na spotkania: czwartek godz. 18, sala nr 13 w Domu Parafialnym

