
BĄDŹMY RAZEM 

Medytacja 11 

J 13, 36-38 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, 

dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr «Panie, dokąd idziesz» Odpowiedział mu Jezus 

«Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr «Panie, dlaczego teraz nie 

mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Wyobraź sobie tą scenę z ewangelii, z jej dialogami, gestami, emocjami. Możesz też wyobrazić sobie oczy Jezusa, w 

których odbija się prawda o Piotrze i każdym człowieku, na którego patrzy. 

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga. 

1. Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz. 

Jezus jest kategoryczny w swojej wypowiedzi, bo bardzo dobrze wie, co Go czeka. To samotna podróż naznaczona 

cierpieniem, prowadząca przez śmierć do zmartwychwstania. Piotr też będzie cierpiał, też umrze i będzie oczekiwał na 

zmartwychwstanie. Podobnie jak pozostali uczniowie, chciałby iść razem z Jezusem, jednak to nie jest jego czas, nie 

jest na to gotowy.  

Święty Ignacy często przypominał o różnorodności dróg duchowych i przestrzegał przed prowadzeniem osób 

ścieżkami, które nie są dla nich. Czasami wydaje się być łatwiejszym pójście ścieżką, którą idą inni. Jednak, wcześniej 

czy później, drogi się rozchodzą i warto być wiernym tej swojej. Jest to trudne doświadczenie, bo trzeba zostawić to co 

się znało, ale to jedyna droga prowadząca do pełni. 

Do czego zaprasza Cię teraz Bóg? Do jakiej formy modlitwy? Do podjęcia jakich działań? Zobacz swoją ścieżkę. 

2.  Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. 

Pewność Piotra była cechą, która sprawiała, że inni chcieli iść za nim. W tej deklaracji gotowości oddania życia za Jezusa, 

ta pewność po raz kolejny wybrzmiewa. Dzięki niej miał się stać liderem Kościoła, jednak najpierw musiał się zmierzyć 

ze swoją słabością. W tej chwili brakowało mu jeszcze pokory. Poznał już swoją siłę, swoją misję, ale nie przyjmuje 

swoich słabych stron, swojej ograniczoności.  

Jaka jest prawda o tobie? Co jest w tobie takiego, czego nie ma w innych? Co sprawia, że Bóg wzywa właśnie ciebie do 

budowania Jego Kościoła? Na ile jesteś pokorny, a więc świadomy zarówno swoich mocnych jak i słabych stron? 

3. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. 

Jezus zna Piotra, wie, jak zakończą się jego zapewnienia. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy do przyjęcia, jeśli chodzi 

o naszą wiarę. Świadomość tego, że to Bóg zna nas lepiej, niż my sami siebie. Jeśli odczuwamy dyskomfort, że Bóg nas 

czasami nie rozumie, albo, że chce czegoś innego niż my, to znaczy, że popełniamy podobny błąd co Piotr. Wydaje nam 

się, że możemy wiedzieć lepiej niż Bóg. I najlepszą rzeczą jaką możemy wtedy zrobić, to posłuchać Boga.  

Spróbuj spojrzeć na samego siebie oczami Boga. Boga, który potrafi wydobyć z nas największe dobro. Boga, który 

świetnie nas rozumie i chce dokładnie tego samego co my. Usłysz Jego słowa o tym, kim jesteś.  

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o doświadczeniu tej modlitwy 

OJCZE NASZ 


