
Tydzień 4,Wytrwaj / Dzień 20
Trwaj w miłości pomimo własnej słabości i grzeszności: J 21, 15-17

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego:
«Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce
moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje».

Modlitwa przygotowawcza: na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim
rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża
poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody
oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz
przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie jezioro, rozejrzyj się, jak to miejsce
wygląda, zobacz Jezusa i Piotra, posłuchaj ich dialogu.

Prośba o owoc: w dzisiejszej modlitwie poproś Boga o to abyś, pomimo swojej słabości i upadków, trwał
w miłości do Jezusa.

1. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej… Spróbuj się znaleźć na miejscu Piotra. Jezus patrzy
Ci w oczy i pyta: miłujesz Mnie? Co czujesz słysząc to? Jaka odpowiedź spontanicznie ciśnie Ci się
na usta? Skup się nie na tym, co według Ciebie powinieneś odpowiedzieć, tylko na tym, co w tym
momencie jest najbardziej zgodne z tym, co myślisz i czujesz. Jezus ponawia pytanie trzy razy.
Czy za każdym razem odpowiedź jest ta sama? A jeśli inna, to jaka?

2. Panie, Ty wszystko wiesz… Scena z tej Ewangelii miała miejsce zaraz po Zmartwychwstaniu. Piotr
zaledwie trzy dni wcześniej zaparł się Jezusa, a potem uciekł spod Krzyża. W tych słowach „Panie,
Ty wszystko wiesz” Piotr chce powiedzieć, że przecież Jezus wie, że Piotr jest słabym człowiekiem, i że
jego miłość też nie jest doskonała. Gdy próbujemy zapewniać Jezusa o swojej miłości, to zdajemy sobie
sprawę, że i nasza miłość nie jest doskonała, że grzeszymy, że jesteśmy słabi. Jaką prawdę o Tobie mogły-
by zawierać słowa „Panie, Ty wszystko wiesz”?

3. Paś owce moje. Jezus, chociaż wiedział o słabości i grzeszności Piotra, przyjął wyznanie jego miłości,
nie cofnął ważnej misji, którą dla niego przygotował. Kończysz rekolekcje. To ostatnia medytacja. Może
jesteś pełen zapału, planów na zmiany w życiu, a może odwrotnie, przygniata Cię przyszłość i świado-
mość własnej słabości. Wrócisz do codziennego, może szarego życia. Na pewno będziesz nadal
popełniać błędy, grzechy, ale pamiętaj: Jezus wie o tym, a mimo to nie cofa swojej miłości. Pyta: „Czy
Mnie miłujesz?” i pragnie Twojej odpowiedzi: „Panie, mimo mojej słabości, moich grzechów jednak Cię
kocham”. Powiedz Mu to teraz. Jakkolwiek jest, nie bój się mówić Jezusowi o swojej miłości, albo o tym,
że chciałbyś Go kochać.
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Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod
wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i na-
dziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub
poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyja-
ciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
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