
Dzień 2 

J 8, 1-11 

 

 

Wyobrażenie: wyobraź sobie ta scenę. Zobacz kobietę, którą przyprowadzają 

uczniowi. Skup swoją uwagę na niej i Jezusie. Co dzieje sie między nimi. Jak na 

siebie patrzą, jakie towarzyszą im uczucia… Bądź w tej scenie razem z nimi.  

 

Prośba: o doświadczenie przebaczającej miłości Boga. 

 

1. Faryzeusze. Jedyne co widzą w grzeszniku to jego grzech. Dostrzegają go w 

innych, ale nie w sobie. Są gotowi od razu skreślić człowieka, wydać wyrok. Czy ja 

wydaję wyrok na innych? Czy nie uważam się za lepszego od innych tylko np. 

dlatego, że jestem członkiem wspólnoty, posługuję jakimś darem, pełnię szczególną 

funkcję? 

 

2. Spójrz na zaciekłość faryzeuszów, na ich twarze i trzymane w rękach kamienie. 

Co czują patrząc na tę kobietę. A jak patrzy Jezus? Na winną ale bezsilną. Widzi w 

niej coś więcej. Przebacza, a zarazem wzywa do pójścia dalej: idź i nie grzesz więcej. 

Tak samo Bóg patrzy na Ciebie. Daje nadzieję na przyszłość. Widzi Twój grzech, ale 

nie chce byś sie na nim skupiał. Czy chcesz przyjąć to przebaczenie i pójścia dalej? 

 

3. Kobieta myślała, że utraci życie. A nie tylko żyje, ale jest bardziej wolna niż 

wcześniej. Spójrz na nią, gdy odchodzi z tego miejsca. Co jest w niej? Jezus zaczął w 

niej coś nowego. Tak samo dzieje sie w Twoim życiu. Uciesz się nowym życiem.  

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 
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SCHEMAT MEYTACJI 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. 

 

 

             10    

           min 

Prośba o owoc tej medytacji – zmienna. Całość modlitwy ma 

owocować tym, o co proszę Boga na początku i w czym Jemu się 

powierzam. 

 

 

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 1 

Rdz 3, 1-13 

 

 

Wyobrażeni: zobacz piękny ogród z mnóstwem wspaniałych drzew, mnogością 

owoców; zobacz piękno kwiatów, rzek i to jedno drzewo, które jest pośrodku.   

  

Prośba:  o czyste serce, które nie szuka szczęścia poza Bogiem 

 

1. Przyjrzyj sie w jaki sposób wąż skłania człowieka do grzechu. Rozpoczyna 

niewinnie, od subtelnego podstępu, który wciąga człowieka w dalszą rozmowę: „Czy 

Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego 

ogrodu?”. Kwestionuje dobroć, szczerość Boga wobec człowieka. Daje własną 

alternatywę, która wydaje się atrakcyjna, dobra i właściwa.  Zobacz co jest 

początkiem grzechu. 

 

2. Człowiek grzeszy, ukrywa się przed Bogiem i samym sobą. Jednak Bóg go 

szuka: Gdzie jesteś? Troszczy się i niepokoi. O wszystkim wie. Wyobraź sobie co 

czuje Bóg. Przyjrzyj się  jakim wzrokiem patrzy na Adama i Ewę, jakim tonem 

zaczyna rozmowę. Oschłym i surowym? Zmartwionym? Pełnym miłości? 

Ojcowskim?  

Mimo zdrady Bóg nie chce stracić z nimi relacji. Woła by wyszli. To samo odnosi się 

do Ciebie. 

Jak Bóg patrzy na ciebie, gdy zgrzeszy? Gdzie wtedy jesteś, czy również się 

chowasz? 

 

3. To nie moja wina! – mówi Ewa. To nie moja wina! – mówi Adam. Prawda o 

sobie, o osobistej odpowiedzialności jest odrzucona na bok. Jest nieprzyjemna. 

Budzi sprzeciw. Człowiek jej nie chce. Łatwiej przerzucić ją na kogoś innego, 

choćby najbliższego.  Czy przyjmujesz odpowiedzialność za swoje uczynki, czy 

uciekasz od niej?   

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


