
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Jana:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Wierzycie [...]?”

W obliczu największej próby Jezus pyta uczniów o podstawy tego,
co ich do Niego przyprowadziło. Jezus głosił Dobrą Nowinę tym,
którzy już wierzyli w Boga Ojca. Z większym czy mniejszym
zaangażowaniem, mniej czy bardziej przestrzegając Dekalogu – ale
wierzyli. Trzy lata przy Jezusie pozwoliły na wzrost.
Jezus wie, że w chwili zwątpienia można oprzeć się tylko na
wierze. Kiedy wszystko zawiedzie, będziemy mogli polegać tylko
na Bogu.
Ale czy będziemy chcieli?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „ Idę […] odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was […] Ja jestem […] życiem”

Zadziwiające plany, jak na kogoś, kto za kilka godzin odda się
dobrowolnie w ręce strażników, żeby można było wydać na niego
wyrok śmierci w pokazowym procesie i wykonać go.
To plany Kogoś, kto wie, że życie nie zaczyna się i nie kończy na tym
świecie.
Ile jest odwagi w moich planach? W czym upatruję swoje szczęście?
Czy widzę w Bogu pomoc czy przeciwnika na drodze do marzeń?
Czy naprawdę wierzę, że wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „jest mieszkań wiele”

To może być demobilizujące. Gdyby do nieba mogło się dostać,
powiedzmy, dziesięć osób z każdej klasy czy grupy na studiach,
paradoksalnie mogłoby nam być łatwiej. Ale świętość to nie
konkurs. Bogu nie chodzi o rywalizację, tylko o miłość – bo na
drodze miłości mogą wygrać wszyscy uczestnicy.
Mieszkań nie zabraknie, ale mogą pozostać puste. Na tym polega
wolność.
Czy staram się, bym wybierał Boga i Jego przykazania tylko
dlatego, że Go kocham?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „Panie, nie wiemy”

Uczniowie nie wiedzą. I co z tego?
Jezus nic sobie z tego nie robi. Dziś trudno znaleźć nauczyciela,
który tak łatwo godzi się na niewiedzę swoich uczniów.
Co więcej, daje im wskazówkę, która raczej komplikuje sprawę niż
pozwala rozwiązać zagadkę.
Przewodnik potrzebny jest temu, kto nie wie. Wtedy większą rolę
odgrywa zaufanie.
Panie, obdarz nas taką niewiedzą, która pozwoli nam łatwiej Tobie
zaufać.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „tylko przeze Mnie”

Na różne sposoby ludzie chcieli bronić Jezusa przed ukrzyżowaniem. Piotr
użył miecza. Piłat odwoływał się do prawa i zwyczajów żydowskich. W
dobrej wierze szukali sprawiedliwości i liczyli, że dzięki niej uda się Jezusa
ocalić. Skupili się jednak na swoim zadaniu, ale kiedy zaczęła się droga na
Golgotę, nie było ich przy Panu.
Maryja, Weronika, Jan nie zrobili nic, żeby Jezusa ocalić. Byli na to zbyt
dobrymi słuchaczami. Wiedzieli, że w tej chwili trzeba po prostu być przy
Panu i przyjąć to, co przyniósł Wielki Piątek. Nie próbowali zastąpić Ojca.
Jeżeli ktoś chce iść zaMną, […] niech weźmie krzyż SWÓJ i niech Mnie naśladuje.
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