1 Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 2 Szedł za Nim wielki tłum, bo
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. 4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 5 Kiedy więc Jezus podniósł oczy i
ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?
6 A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 7 Odpowiedział Mu Filip:
Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. 8 Jeden
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 9 Jest tu jeden chłopiec, który ma
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? 10 Jezus zatem rzekł:
Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich
dochodziła do pięciu tysięcy. 11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. 12 A gdy się nasycili, rzekł do
uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 13 Zebrali więc, i ułomkami z pięciu
chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
14 A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem,
który miał przyjść na świat.
J 6, 1-14
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.
Daj się poprowadzić Duchowi Świętemu w czasie tej modlitwy.

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: zobacz jak Jezus z wielką troską i miłością patrzy na ludzi, którzy idą za Nim. Zobacz całą
tą scenę z Ewangelii - uczniów, podchodzącego do nich chłopca, Jezusa, który modli się, rozdaje
chleb. Zobacz też reakcję uczniów na tak wiele koszy ułomków zebrali.
Owoc: proś o wiarę w to, że Jezus ma moc przemienić to co w Twoim życiu jest małe i skromne w
niespodziewanie obfite.
Na koniec medytacji porozmawiaj z Jezusem, jak z Przyjacielem.
Zakończ modlitwą Ojcze nasz...

