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; TEGO,
KTÓRY pragnie Cię swoją miłością napełnić, nasycić. Otwieraj się na
MIŁOŚĆ PANA. Proś DUCHA ŚWIĘTEGO, aby modlił się w Tobie.
B. Z wiarą i miłością bądź w OBECNOŚCI PANA. W milczeniu wypowiadaj
i powtarzaj SŁOWO wypowiedziane przez PANA do Apostołów, skierowane
teraz do Ciebie:

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
jak tylko przeze Mnie”. (J 14,6)
Powtarzaj SŁOWO, przeżuwaj JE, karm się NIM; niech wypełni Twoje serce,
niech się w nim zakorzeni.
C. Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie jakieś rozproszenia, myśli spokojnie wróć przez powtarzanie SŁOWA 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:
„Pan światłem i zbawieniem moim:
Kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
Przed kim mam się trwożyć?” (PS 27,1)
W przeddzień męki PAN mówił do Apostołów o swoim odejściu i o tym, że
„idzie przygotować im miejsce w Domu Ojca” (por. J 14,1-3). Gdy zaś
Tomasz pyta o drogę, Jezus odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą,
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie. Gdybyście

Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca” (J 14,6-7) oraz „Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie” (J 14,10).
Tymi słowami JEZUS wyraźnie podkreśla, że będąc człowiekiem jest
również SYNEM BOŻYM współistotnym OJCU; SYNEM który „zechciał” być
z nami, aby nas zbawić. „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat”
(J 16,28), aby „odszukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).
JEZUS CHRYSTUS - DROGA PRAWDA i ŻYCIE – BÓG z BOGA, ŚWIATŁOŚĆ ze
ŚWIATŁOŚCI ustanowił Nowe Przymierze: „Potem wziął chleb,
odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im mówiąc: «To jest Ciało
moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak
samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we
Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).
Jest to Nowe Przymierze o którym mówił prorok Jeremiasz: „Lecz takie
będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia
Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem" (Jr 31,33).
W misterium męki, śmierci i Zmartwychwstania JEZUS, JEDNORODZONY
SYN BOŻY zapłacił swoją KRWIĄ za każdy mój i Twój grzech. Trzeba nam tą
prawdę przyjąć sercem; sercem przyjąć tajemnicę zbawienia. Sercem
przyjąć JEZUSA CHRYSTUSA, JEGO NAUKĘ I TESTAMENT, z których wyrasta
Kościół Święty.
JEZUS, tak często prosi aby MU zaufać. Prośmy o ten dar ufności, aby w
żadnej sytuacji nie zwątpili, że tylko ON jest naszym PANEM , i że tylko ON
jest ŹRÓDŁEM wszystkiego czego poszukujemy i potrzebujemy.

