„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna.
12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 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. 16 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. 17 To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali.”
J 15, 9-17
Przygotowanie do modlitwy (przygotowanie dalsze)
Tym razem nie przedstawimy dokładnych wskazówek i punktów odnośnie fragmentu Ewangelii.
Jest to zadanie dla każdego z nas by w trakcie tej modlitwy szczególnie skupić się na Słowie
Bożym. By je smakować, by zatrzymywać się tam gdzie prowadzi nas serce, lub tam gdzie
czujemy się szczególnie niewygodnie. Zanurz się w tym Słowie i słuchaj co Ci mówi Pan.
Może zatrzymasz się tylko na jednym słowie z tego fragmentu, a może na kilku zdaniach. Czuj się
wolny w tej podróży i w tym smakowaniu.

Modlitwa przygotowawcza: Spróbuj przez chwilę skupić się na tym, z Kim
będziesz teraz rozmawiał. Pomyśl o tym, że Jezus sam zaprasza ciebie do
wsłuchiwania się w Jego słowo, że zależy Mu na spotkaniu z tobą. Proś, aby to On
był najważniejszy w tym czasie, aby On ciebie prowadził, abyś skupiał się na tym,
co On chce ci w tym czasie powiedzieć. Święty Ignacy podpowiada, by na początku
modlitwy prosić Boga, aby wszystkie nasze pragnienia, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty ku Jego większej chwale.
Obraz: stań pod Krzyżem, trwaj przy Jezusie, wpatruj się w Niego. On do końca Cię umiłował.
Owoc: w tej medytacji proś o to byś umiał przyjąć tak wielką i pokorną miłość samego Boga i by
Bóg dał ci zdolność miłowania jak On miłuje

Na koniec medytacji porozmawiaj z Jezusem, jak z Przyjacielem.
Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”.

