
WPROWADZENIE 

Przed medytacją przeczytaj tekst do medytacji (Mt 19, 16-22) i zaznacz w nim to, co 

dotyka Twojego serca. Następnie przeczytaj poniższe punkty i zaznacz te słowa, które do 

Ciebie szczególnie przemawiają. Pamiętaj, że nie chodzi oto by medytować wszystkie 

zagadnienia. Podczas modlitwy skup się tylko na wybranych (może nawet jednym?) 

punktach/słowach, bo „nie obfitość wiedzy nasyca duszę, ale jej wewnętrzne smakowanie”.  

Pomódl się do Ducha Św., by prowadził Cię podczas tej medytacji, by pomógł przeżyć 

ją sercem. Wykorzystaj swoje zmysły: postaraj się widzieć, słyszeć, czuć, zobaczyć siebie w tej 

scenie z Jezusem.  

Jeśli patrzenie na Jezusa, słuchanie Go wprowadza jakieś światło do Twojego życia, 

przeżywasz tę scenę, to pamiętaj, że nie musisz iść do rozważania punktów – ale pozostań 

wtedy w scenie i słuchaj co sam Bóg do Ciebie mówi, co Ci pokazuje. Jeśli czujesz, że chcesz 

rozważyć konkretne punkty lub/i zdania z Ewangelii, bo są ważne i poruszają Twoje serce, 

możesz się nad nimi zatrzymać i zastanowić. Najważniejsze by spotkać Pana Boga w tej 

medytacji/konteplacji i usłyszeć coś dla swojego życia. 

Pod koniec modlitwy porozmawiaj z Panem o tym, co poruszyło Twoje serce, co 

zobaczyłeś/-aś. Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”. 

 

 

Mt 19, 16-22 

16 A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, 

aby otrzymać życie wieczne?» 17 Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden 

tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». 18 Zapytał Go: «Które?» 

Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, 19 czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» 20 Odrzekł Mu 

młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» 21 Jezus mu 

odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a 

będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 22 Gdy młodzieniec usłyszał te 

słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.  

 

 



Na początku medytacji wyobraź sobie scenę przedstawioną w tym fragmencie: 

Jezusa, który idzie drogą. Właśnie skończył nauczać tłumy, zaradził ich potrzebom, uzdrowił, 

nauczył, pobłogosławił. Teraz spotyka młodzieńca. Staje z nim, rozmawia. To już nie jest 

nauczanie tłumów. Zobacz, że Jezus słucha, pyta, wydobywa z serca. On karmi się spotkaniem 

z człowiekiem. Widzi także jego braki, ale to nie jest dla Niego problem. Problemem może być 

najwyżej brak relacji z Bogiem. 

 

1. Młodzieniec z Ewangelii jest człowiekiem nawróconym od złego do dobrego. To 

człowiek z zasadami, wierny swoim przekonaniom. Jest rozsądny, obrał właściwy 

kierunek. Jak mówi psalm 16: „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,  

bo nawet nocami upomina mnie serce”. Bogu podoba się taka postawa. 

2. «Jeśli chcesz być doskonały…» 

Jezus pokazuje, że jest więcej, że można bardziej. To, co dzisiaj jest twoim udziałem, to 

nie jest wszystko, czego możesz w wierze oczekiwać. W Bogu zawsze jest więcej. Jakie 

są twoje marzenia? Czy znasz obietnice dla Ciebie? Jeśli największa z nich mówi, że nie 

zabraknie ci chleba, to jesteś na pustyni, a nie w ziemi obiecanej. 

3. «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. Potem p r z y j d ź    i   c h o d ź   z a   M n ą !»  

Religijność młodzieńca była pobożną wymianą darów. Tymczasem Jezus nie ma ambicji 

ustawienia nas w życiu, rozwiązania problemów, choć to rzeczywiście się staje. Jednak 

kluczem do tego jest relacja. Droga z Nim sprawia, że żyjemy pełnią. Jest w niej miejsce 

na niepewność, ryzyko i trud, ale owocem jest osobowa relacja, zaufanie i przyjaźń z 

Bogiem. A co ciebie z Nim łączy? 

4. Czy posiadasz zbyt dużo, aby iść za Jezusem? Bohater tego fragmentu jest podwójnie 

bogaty(ubogi). Jego uczciwość wobec prawa zamyka na miłosierdzie, a majątek 

zastępuje zaufanie. Bóg nie jest mu do niczego potrzebny. Tymczasem bogactwo jest 

iluzją bezpieczeństwa, a samo wypełnianie prawa parodią pobożności. Czasem trzeba 

oderwać serce od tego, co dobre, aby w Bogu znaleźć to, czego świat nie może dać. 

 


