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MEDYTACJA,  czyli dlaczego warto z Bogiem rozmawiać   
 
Dlaczego warto? Bo Bóg ma nam dużo do powiedzenia! O nas samych, naszym życiu i… o sobie! 
Naprawdę Pan Wszechświata chce nam o sobie opowiedzieć! Medytacja ignacjańska, czyli 
mówiąc prościej rozważanie wraz z Bogiem Pisma Świętego, daje nam możliwość spojrzenia na 
Słowo Boże inaczej. Pozwala odnieść je do naszego życia, dzięki czemu staje się nam bliższe, 
bardziej żywe i konkretne. Możemy patrzeć na Jezusa, jak rozmawiał z ludźmi, jak uzdrawiał, 
cierpiał i radował się wraz z człowiekiem. Teraz chce zaprosić nas do tego samego.  Na pierwszy 
rzut oka medytacja może się nam wydać nieco zbyt sformalizowana. Przechodzenie od jednego 
punktu do drugiego, określony czas, sztywny schemat. Jednak im częściej będziemy się nią 
modlili, tym bardziej będzie dla nas jasne, że stałe elementy ważne są o tyle, o ile pomagają nam 
osiągnąć cel: spotkanie z Bogiem. Nie będziemy już musieli patrzeć na zegarek i zastanawiać się, 
czy przypadkiem nie poświęciliśmy za dużo czasu na refleksję. Trzeba pamiętać, że schemat jest 
ramowy. Można więc, a nawet należy, iść za tym, gdzie nas Duch prowadzi. Czasem będzie to 
długa kontemplacja obrazu z początku medytacji, czasem spędzimy całą medytację rozważając 
pierwszy punkt, innym razem będziemy mieli Bogu dużo do powiedzenia w rozmowie końcowej.  
Przyjrzyjmy się więc kolejnym punktom medytacji: 
 

1. Stanąć w obecności Boga 

Ten punkt porównać można do wyjścia na pustynię. Chodzi o to, by odsunąć na bok codzienne 
sprawy i uświadomić sobie, że za chwilę spotkam się z Bogiem. Że On, obecny w swoim Słowie, 
będzie do mnie mówił. Jeśli mam trudności z wyciszeniem, mogę zwrócić się do Jezusa i 
zwyczajnie powiedzieć, że dziś jest mi ciężko zebrać myśli i potrzebuję Jego pomocy.   
 

2. Modlitwa przygotowawcza 

Brzmi może trochę archaicznie, w końcu Ignacy napisał ją 500 lat temu. Sama idea jest jak 
najbardziej aktualna. Jeśli proszę Boga, aby na modlitwie wszystkie moje pragnienia, decyzje i 
czyny były ku Niemu skierowane, to znaczy, że pragnę mieć czystą intencję. Proszę, żeby w czasie 
medytacji nie zależało mi na miłych odczuciach, ale żebym naprawdę słuchał tego, co mówi Bóg. 
Czasem to będą rzeczy trudne do przyjęcia, odkryję swoją słabość, grzeszność. Bóg będzie chciał, 
żebym opuścił bezpieczną przystań i poszedł za Nim w nieznane. To prośba o gotowość i 
otwartość w modlitwie.                            
 

3. Obraz  Biblijną scenę, którą rozważam warto sobie wyobrazić 

Czasem propozycją obrazu jest wprost biblijna scena a niekiedy zobaczenie samego 
siebie… Obraz pozwala mi lepiej zrozumieć daną historię. A w przypadku rozproszeń 
działa jak kotwica, która pozwala trzymać obrany kurs. Nie należy przy tym obawiać się, że 
nie odtworzymy ewangelicznej sceny dokładnie. Że coś dodamy, coś pominiemy. Jeśli tak 
się stanie, trudno. W modlitwie zbyt duże spięcie i dążenie do perfekcji przeszkadza. 
Trzeba zaufać, że Ten, kto trzyma ster, prowadzi we właściwym kierunku.  W obrazie 
staraj się zaangażować całego siebie. Jakby wzrokiem zobaczyć dany obraz, sercem poczuć 
uczucia, atmosferę jaka tam panuje, słuchem usłyszeć co osoby w danej scenie mówią.  
 

4. Prośba o owoc 

Dobra modlitwa ma przynosić owoce, zmieniać nasze życie. To, o co mamy prosić w danej 
medytacji jest najczęściej sprecyzowane. Możemy jednak dołączać własne prośby, które rodzą się 
spontanicznie w czasie modlitwy.  

 



Dzień 7 – środa 
Łk 4, 17-21 (Jezus w świątyni) 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
Majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: aby widzieć konkretne działanie Boga w moim życiu. 

Obraz: Jezus stojący pośród ludzi. Zobacz utkwione w Nim oczy wszystkich, kiedy czyta Pisma o sobie 
samym. 

Puncta:  

1. Ubodzy, więźniowie, niewidomi, zniewoleni 

Grzech. On właśnie to robi. Grzech powoduje, że dążymy do tego, żeby coś posiadać, mieć coś na własność, 
dla nas samych. Czyni nas więźniami w naszym własnym życiu. Sprawia, że jesteśmy niewidomi, ślepi, nie 
widzimy drogi wyjścia z trudnych sytuacji, nie widzimy dobra w naszym życiu, nie widzimy zła, które 
czynimy. Grzech nas niewoli. 

Popatrz na biedę tego świata. Wyobraź sobie świat, swoje życie bez Chrystusa, bez Jego Ducha, który 
ożywia. Poświęć chwilę, żeby zobaczyć całe to zło, beznadzieję, pustkę. 

2.  Jezus Cię uwalnia 

Jezus daje nam Ducha, który pozwala przejrzeć, zobaczyć rzeczywistość w świetle Prawdy. Głosi dobrą 
nowinę ubogim, wyzwala więźniów, sprawia, że niewidomi odzyskują wzrok, uwalnia zniewolonych. 
Uwalnia nas od grzechu. 

Popatrz na swoje życie. Na konkretne momenty, konkretne rzeczy, z których Jezus Cię wyzwolił. 

Może pokazał Ci, że materialne rzeczy nie mają znaczenia dla Twojego szczęścia. Może uwolnił Cię od 
jakiegoś grzechu. Może sprawił, że przejrzałeś i zobaczyłeś coś, jakąś prawdę, której wcześniej nie 
dostrzegałeś. To nie muszą być duże rzeczy. Dla Jezusa jesteśmy ważni cali, ze wszystkimi drobnymi 
sprawami w naszym życiu. Te sprawy właśnie je budują. Dlatego zwróć uwagę na wszystko, co sobie 
przypomnisz. Jeżeli będzie Ci trudno, poproś Ducha Świętego, żeby pokazał Ci to, czego nie widzisz, albo 
zapomniałeś. 

3. Podsumowanie 

Minęły 4 tygodnie modlitwy Słowem Bożym. W kontekście drugiego punktu, zobacz, jak Jezus zmieniał 
Cię w tym czasie. Co Ci pokazał? Z czego Cię uwolnił? Pomyśl o tym i spróbuj krótko/ hasłowo to sobie 
zapisać. 

Jeżeli czujesz, że chcesz, podziękuj Jezusowi. Za każdy Twój krok na drodze wiary, w której On Ci 
towarzyszy. 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie 
tej modlitwy. Zakończ modlitwą „Ojcze Nasz”. 

 



Dzień 6 - wtorek 
Łk 4, 17-21 (Radość w Duchu Świętym) 

Oprócz Słowa przeczytaj też poniższy tekst o radości, który może być pomocą w zagłębieniu się w dzisiejszy 
temat. 
 
Modlitwa wstępna: o to by moje myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
Majestatu 
Prośba o owoc medytacji: o proste i radosne serce 
 
Obraz: radosnego/ rozradowanego i wielbiącego Boga Ojca Jezusa 
 
Puncta: 
 

1. Rozradowany Jezus   

Spójrz na Jezusa, który stoi pośród uczniów/ apostołów. Jego serce przepełnia radość związana z 
objawiającą się wielkością Boga. Jest ona pełna „w Duchu Świętym”. Zobacz za co dziękuje Ojcu – Syn. 
Czy w moim życiu doświadczam radości z Ducha Świętego – dzięki której mogę uwielbiać Boga Ojca? Za 
co mogę mu dziś podziękować? 

 
2. Zamysł Boga Ojca  

Bóg wybrał to co zwyczajne, proste i codzienne by objawić swoją wielkość. Wybrał ludzi, których Serca 
były proste, ufne i otwarte jak serce dziecka, by dokonać wielkich dzieł. 
           
Spójrz z Bogiem teraz na Swoją otwartość na dostrzeganie Jego obecności. 
Oddaj to co jest Twoją mądrością i roztropnością ludzką nie mającą nic wspólnego z zaufaniem Jemu. 
Zaufaj, że Tylko On może przemienić Twoje serce, otworzyć je i w pełni rozradować. Pozwól Mu na to. 
 
Porozmawiaj z Jezusem o tym co odkryłeś/-łaś na modlitwie i zakończ modlitwą „Ojcze Nasz”. 

 

   Radość jest pierwszym promieniem miłości. Tam, gdzie panuje miłość tam również jest radość. Największa 
radość płynie z poznania kochającego nas Boga. Im większa jest przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem, 
tym ludzie są smutniejsi. Radość wymaga czystości serca. Gdy opanowują nas niskie namiętności wówczas 
nasza radość jest zamglona. Czysta radość płynie z przeżywania dobra i piękna, a więc pośrednio lub 
bezpośrednio z Boga. Źródłem prawdziwej radości jest Jezus, który przychodzi do nas w Sakramencie 
Pokuty oraz w Eucharystii. Prawdziwa radość płynąca z serca jest wyrazem wdzięczności wobec Boga za 
każdy dar, który otrzymujemy z Jego ojcowskiej szczodrobliwej ręki. Radość to uszczęśliwiająca świadomość 
nieskończonej łaskawości Boga. Przeświadczenie o całkowitej zgodzie z Bogiem, samym sobą i z otoczeniem 
rodzi w nas uczucie zadowolenia. Stąd też pochodzi pełne uniesienia uwielbienie Boga A im więcej jest w 
naszych sercach wdzięczności, tym więcej też jest radości. 

Święty Paweł mówi: Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się (Flp 4, 4). Jest to 
wręcz nakaz. Ważne jest tu słowo zawsze. Jeśli zawsze mamy się radować, tzn. zarówno w chwilach kiedy 
dobrze nam się wiedzie, jak i w chwilach trudnych, nawet w chwilach cierpienia, co jest niewątpliwie 
trudnym zadaniem. Nasze serce wielokrotnie bywa pełne smutku, rozczarowania, czy bólu. Serce naszego 
Zbawiciela jest pełne miłości, jest źródłem wszelkiej pociechy, zawsze jest pełne radości i otwarte dla 
człowieka, by móc goić nasze rany. To w naszym Panu mamy się zawsze radować. Gdyby to było mało 
zrozumiałe, św. Paweł mówi: jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 

  
Link: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/owoc_radosc.html - Adam E. Szczepanowski 

 



 

5. Puncta 

Tu przechodzimy do części właściwej medytacji. Punktów jest kilka, czasem więcej, czasem mniej. 
Pamiętajmy, że nie musimy tu nic „przerabiać” ani się spieszyć. Zatrzymajmy się na tym, co 
najbardziej nas porusza, w czym znajdujemy smak. Jeśli utknę na dobre w punkcie pierwszym czy 
trzecim, nie ma powodu do niepokoju.  Nie chodzi o ilość „przerobionej treści”, ale o jakość, o 
wewnętrzne smakowanie. Jeśli puncta nie przemawiają do nas wcale, wróćmy do fragmentu 
Pisma Świętego. Puncta to propozycja. Sposób, w jaki ktoś odczytał dany tekst. My możemy 
widzieć go inaczej. Mają być dla nas pomocą, nie przeszkodą.   
 

6. Rozmowa końcowa 

Na koniec warto zwrócić się do Boga bezpośrednio i porozmawiać z Nim jak z przyjacielem o tym, 
co wydarzyło się na modlitwie. Jeśli było trudno, warto szczerze o tym powiedzieć. Jeśli 
podjęliśmy ważną decyzję, coś usłyszeliśmy, odkryliśmy, podzielmy się. A jeśli byliśmy zmęczeni i 
zasnęliśmy, Jezus też na pewno chętnie o tym posłucha.   
 

 

 

Na koniec, pamiętajmy, że medytacja to nie zadanie do wykonania, z którego 
Ktoś nas rozlicza. To spotkanie bliskich sobie osób. Tylko i aż.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMAT MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ(skrócony)  
 
Modlitwa przygotowawcza – stała.„Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, 
decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.”  
 
Wyobrażenie miejsca. Używaj wyobraźni, próbuj czuć wszystkimi zmysłami, uplastyczniaj scenę 
biblijną; jeśli wyobraźnia pozwala bądź obecny w wyobrażeniu w scenie biblijnej.  
 
Prośba o owoc tej medytacji – zmienna. Całość modlitwy ma owocować tym, o co proszę Boga 
na początku i w czym Jemu się powierzam. 

10  min 
 
Główna część medytacji; rozważanie 
Cały czas w obecności Boga konfrontuję: SŁOWO BOGA         oraz        MOJE ŻYCIE 
 Pamiętaj: 
- musi być czas i na „smakowanie” tekstu biblijnego i odniesienie do życia - w modlitwie pytasz o 
to, co TOBIE Bóg chce powiedzieć - nawet jeśli rozważasz i rozmyślasz, używasz rozumu danego 
Ci przez Boga – powierzaj swoje myśli Jezusowi; niech On je prowadzi, a całe rozmyślanie niech 
będzie stale w Jego obecności  

20   min 
 
Rozmowa końcowa. 
Powierz Bogu w BEZPOŚREDNIEJ modlitwie swoimi słowami to, co jest owocem medytacji. 
Dziękuj, proś, przepraszaj, powierzaj, co ważne, chwal Go – jakkolwiek serce czuje. Niech to: 1.) 
odnosi się do całości modlitwy 2.) i niech nade wszystko będzie szczerym spotkaniem z osoba 
Jezusa Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz…  

5  min 
 
Refleksja po medytacji. 
Podsumuj niejako z boku swoją medytację. Jak wyglądała od strony zewnętrznej? Czy była w 
najlepszym z możliwych miejsc? Czy dobry czas wybrałe(a)m?  Spójrz i na samą treść modlitwy. 
Co było w niej najważniejsze? Z czym przychodził do mnie Bóg? Jakie rodziły się we mnie 
uczucia? Jakie myśli? Jakie poruszenia? Zapisz to, co najważniejsze z tej modlitwy!  
 

 

Jeśli miałbyś z ważnego powodu  zrezygnować z modlitwy, lepiej ja skróć, 
pomódl się nieco krócej ale staraj się z niej nie rezygnować!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 5 – poniedziałek 
Łk 11,9-13 (Wytrwałość w modlitwie) 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
Majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: o odwagę w proszeniu o dary Ducha Świętego. 

Obraz: zobacz syna, który prosi Ojca o chleb. 

Puncta: 

1. Wytrwałość w modlitwie 

Jezus pomimo, iż był Synem Bożym potrzebował czasu i miejsca, aby zatrzymać się na modlitwie. 
Przedstawiał Bogu swoje potrzeby, prosił o błogosławieństwo. Przez modlitwę dbał o swoją relację z 
Ojcem. Tak samo i my potrzebujemy modlitwy, aby mieć żywą relację z Bogiem. Czasami o coś 
konkretnego trzeba poprosić kilka razy, być w tym wytrwałym i cierpliwym. Czy masz intencję, w której 
wytrwale się modlisz? Czy szybko się zniechęcasz? Czy masz pretensje do Boga, kiedy Twoja prośba nie 
zostaje wysłuchana?  

Proś o łaskę wierności w modlitwie. 

2. Hojność Ducha Świętego 
 

Jezus zwraca uczniom uwagę na to, jacy mają być na modlitwie. Tak jak dziecko, które przychodzi do 
rodzica z prośbą o pokarm dla ciała, tak my mamy prosić o dary duchowe. Może jest w Tobie pragnienie 
jakiegoś daru Ducha Świętego, ale obawiasz się, że go nie otrzymasz albo po prostu nigdy o niego nie 
poprosiłeś.  
Pan Bóg porównany jest tutaj do rodzica, który nie odmawia dziecku czegoś tak podstawowego jak pokarm. 
Znajdź czas w tym tygodniu, aby modlić się do Ducha Świętego o dar, którego potrzebujesz. 
 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie 
tej modlitwy. Zakończ słowami pieśni „Z Jezusem w chwale Ojca”. 

 

Ty, który jesteś samą prawdą 
Duchu Święty bądź uwielbiony 

Duchu prawdo odwieczna uświęć nas w prawdzie 
Daj nam ujrzeć świat taki, jakim jest 

Daj nam łaskę widzenia w prawdzie siebie samych 
Daj nam poznać jak bardzo zostaliśmy obdarowani. 

Przyjdź i ogarnij tych, co siedzą w mroku 
Przekonaj ich o Twej obecności 

I doprowadź do spotkania z Jezusem w chwale Ojca. 
 

 

 



Dzień 4 – niedziela 
J 7, 37-39 (Woda żywa) 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: o szukanie zaspokojenia swoich pragnień w Bogu. 

Obraz: Wyobraź sobie źródło, z którego tryska woda. Poczuj, z jaką siłą tryska, poczuj, jak jest zimna i 
świeża. 

Puncta:  

1. Pragnienie wody żywej 

Przypomnij sobie fizyczne pragnienie picia Poczuj burczenie w brzuchu, suchość w ustach podczas 
całodziennej wędrówki w górach, południe w słońcu w upalny dzień. A teraz zobacz to źródło z obrazu do 
tej medytacji. 

Przypatrz się swoim pragnieniom. Spróbuj zejść głębiej, nie zatrzymuj się na pierwszym, które przyszło Ci 
do głowy. Czego naprawdę pragniesz? Nazywaj to. Czy odkrywasz w sobie to pragnienie, które czujesz, że 
nie jest do zaspokojenia, jest pragnieniem samego Boga? Nie bój się jeśli nie. Bądź w tym szczery. Daj 
sobie czas, aby „dokopać” się jak najgłębiej.. 

2. Woda żywa 

Przypatrz się wodzie, którą sobie wyobraziłeś. Woda tryska ze źródła cały czas. Jeżeli jest się spragnionym, 
to jedyne, co trzeba zrobić, to podejść do niego i zaczerpnąć wody. Tak samo, jak woda z tego źródła, z 
Jezusa wypływa Duch Święty. Nie bez powodu Jezus porównał Ducha Świętego do wody żywej. 

Bez wody nie moglibyśmy przeżyć. Woda jest wszędzie: w jedzeniu, w powietrzu, w nas. Tak jak obecność 
wody w naszym ciele jest niezbędna do tego, aby nasze ciało nie umarło, tak obecność Ducha Świętego w 
nas jest niezbędna do tego, żeby nie umarł nasz duch. Tak jak woda pozwala nam przeżyć na ziemi, Duch 
Święty pozwala nam żyć wiecznie. 

Poświęć resztę czasu, żeby przyjrzeć się tej prawdzie, że Duch Święty naprawdę przenika wszystko, a 
jedyne, co trzeba zrobić, żeby z Niego czerpać, to przyjść. Przypatrz się temu jak często Ty czerpiesz ze 
źródła/z Ducha Świętego.  

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym wszystkim, co rodzi się w Twoim sercu. Mów 
bezpośrednio do Niego. Tak szczerze jak tylko potrafisz. Proś by o umiejętność zaspokajania swoich 
pragnień jedynie w Bogu. 

 

Zakończ modlitwą „Ojcze Nasz”. 

 
 
 
 
 
 
 



Dzień 1 – czwartek 
J 14, 15-20 (Zapowiedź posłania Ducha Parakleta) 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
Majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: abym umiał dostrzec i przyjąć Ducha Prawdy i Pocieszenia w moim życiu. 

Obraz: wyobraź sobie Jezusa i uczniów w Wieczerniku. Posłuchaj, jak Jezus zapowiada przyjście Ducha 
Świętego. 

Puncta: 

1. Obietnica 

Jezus wie, że zbliża się Jego odejście i nie chce zostawić uczniów samych. Zobacz, jak Jezus troszczy się o 
tych, którzy są Mu bliscy. Wsłuchaj się w te słowa, które kieruje dzisiaj także do Ciebie. On chce, aby Jego 
Duch był obecny w życiu każdego, bez wyjątku, a więc i Ciebie. Dlatego w każdym momencie życia 
możemy wołać „Duchu Święty, przyjdź!”. 

Czy dostrzegasz obecność Ducha Świętego w Twoim życiu? Czy widzisz Jego działanie poza wspólnotą, 
np. na uczelni, w pracy, w domu? 

2. Paraklet 

Słowo „paraklet” pierwotnie oznacza „przyzywany na pomoc”, ale także „adwokat”, „obrońca” w trudnych 
sytuacjach. Szatan często nas oskarża, a my wchodzimy w te oskarżenia, np. myśląc źle o samych sobie. 
Jednak, tam gdzie jest oskarżyciel, potrzebny jest też Obrońca – Duch Święty. On pokaże nam prawdę o nas 
samych. Zobacz, w jakich sferach potrzebujesz Ducha Prawdy, obrony przed oskarżeniem. 

3. Duch Pocieszyciel 

Duch Święty jest też prawdziwym Pocieszycielem. Nierzadko drugi człowiek próbuje nas pocieszyć 
mówiąc, że „wszystko będzie dobrze”, ale czasami to powoduje w nas poczucie bycia niezrozumianym czy 
nawet irytację. Kiedy pociesza nas Duch Święty przychodzą prawdziwa, trwała radość oraz pokój. 

Wzbudzaj w tym tygodniu w swoim sercu w różnych momentach dnia pragnienie Ducha Świętego. Wołaj 
do Niego, bo On, Duch Prawdy i Pocieszyciel, tylko czeka aż Go wezwiesz, by Ci pomóc. Spraw Mu tym 
radość! 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie 
tej modlitwy. Zakończ słowami pieśni „Duchu Święty obiecany nam”. 

Duchu Święty, obiecany nam 
Przypominaj to, co mówi Pan. 

Z Tobą Słowo Boże żywe staje się.  
W moim życiu, Duchu, prowadź mnie.  

Duchu Prawdy, Ty umacniaj mnie 
W drodze życia, gdzie wybrałeś mnie. 
Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz 

Żyjącego Pana pośród nas. 



Dzień 2 – piątek 
J 3, 1-8 (Jezus i Nikodem) 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: o to, abym umiał poddać się prowadzeniu Ducha Świętego 

Obraz: wiatru (który wiejąc podnosi liście na ścieżce w parku, zdmuchuje świeczkę, szeleści liśćmi na 
drzewie, wzburza piasek na plaży itd. – pozostań przy tym obrażeniu, które pierwsze przyszło Ci do głowy) 

Puncta: 

1. Wiatr wieje tam, gdzie chce 

Duch Święty zostaje porównany przez Jezusa do wiatru. Wiatr jest nieuchwytny. Dostrzegamy działanie 
wiatru, ale nie widzimy samego wiatru. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim miejscu 
moglibyśmy być, gdybyśmy tylko oddali się Duchowi Świętemu do dyspozycji. Jego działanie wybiega 
poza nasze wyobrażenia. Czy słyszysz łagodny powiew Ducha Świętego i masz w sobie zgodę na poddanie 
się Jego działaniu w Twoim życiu? 

2.   Narodziny z Ducha 

Nikodem jest dostojnikiem żydowskim, czyli kimś ważnym. Jest starszym człowiekiem, który ma 
ustabilizowane życie: regularnie pości, zachowuje przykazania. Wydaje się być ugruntowany w wierze. A 
pomimo to,  słyszy od Jezusa, że musi się powtórnie narodzić.  Być może Jezus chce pokazać mu jego 
„duchową starość”. Zastanów się czy Ciebie też nie dosięgła „duchowa starość”. Czy Twoja wiara nie 
wymaga odrodzenia? 

Jakie uczucia towarzyszą Ci w odpowiedzi na  zaproszenie Jezusa do tego, aby „zacząć na nowo”?  Nadzieja 
czy zniechęcenie? Zastanów się dlaczego. 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie 
tej modlitwy. Zakończ słowami pieśni „Duchu Święty obiecany nam”. 

 

Duchu Święty, obiecany nam 
Przypominaj to, co mówi Pan. 

Z Tobą Słowo Boże żywe staje się.  
W moim życiu, Duchu, prowadź mnie.  

Duchu Prawdy, Ty umacniaj mnie 
W drodze życia, gdzie wybrałeś mnie. 
Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz 

Żyjącego Pana pośród nas. 
 

 

 



Dzień 3 - sobota  
Mk 1, 9-13 (chrzest i kuszenie Jezusa) 

"Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni (...) utrzymujący tajemnicę wiary w czystym 
sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez 
zarzutu." (1Tm 3, 8-10) 

 

Modlitwa wstępna: o to, by nasze myśli, zamiary i czyny były skierowane na większą chwałę Boskiego 
Majestatu.  

Prośba o owoc medytacji: o wierność wierze w czasie próby 

Obraz: bezkresnej pustyni, na której jesteś sam 

Puncta: 

1. Wyprowadzenie 

Pan Jezus jest kuszony przez diabła na pustyni, ale na to miejsce nie wyprowadza go diabeł, ale Duch 
Święty. Próba pochodzi od Boga, więc ma prowadzić do większego dobra.  

Pan Jezus doświadczył na pustyni kuszenia, ale nie był pozostawiony sam sobie, gdyż "aniołowie usługiwali 
mu". Duch Święty był nieustannie przy Nim. 

W modlitwie proś o dostrzeżenie tych aniołów, których Pan Bóg posłał na czas Twojej próby. 

2.  Czas pustyni 

Zobacz Pana Jezusa przebywającego na pustyni. Jezusa, który dopiero co usłyszał głos z nieba "Tyś jest mój 
Syn umiłowany". Towarzysz Mu w Jego wędrówce i Jego spoczynku, w odnajdywaniu Ojca i odnajdywaniu 
Swojej misji, w doświadczaniu pokus i doświadczeniu Bożej opieki.  

Nie tracąc z oczu Jezusa, porozmawiaj z Nim o Twoim doświadczeniu pustyni – przeszłym bądź 
teraźniejszym, o jego celu oraz przeżywaniu. Może czujesz, że potrzebujesz wyjść na pustynie, aby spotkać 
się z Bogiem? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie 
tej modlitwy. Modlitwę zakończ słowami listu św. Piotra: 

 

 

Spróbuj dziś w ciągu dnia szukać ciszy, aby spotykać niej samego Boga. To mogą być krótkie minuty tylko 
dla Niego. Pytaj Go: co masz mi do powiedzenia? Z czym chcesz przyjść? Jak mogę być z Tobą bliżej? 

 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę 

i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1P 1, 6n) 


