NIEDZIELA PALMOWA

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył. Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg
wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,6-11)

Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i
czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale Jego Boskiego Majestatu
Zaangażowanie wyobraźni: zobacz Jezusa, którego znasz.
Prośba do tej medytacji: Panie, pozwól mi poznać Twoje pragnienie względem mnie i je podzielić.

1. „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”
Jezus poznał ludzkie życie. Zrozumiał kondycję. Doświadczył jej na sobie, albo bardziej w sobie. Zna
także mnie. Zna także mnie do głębi – do moich najciemniejszych i najjaśniejszych stron. Zna moją
historię i przeszedł ją razem ze mną. Nie spiesząc się zobaczę to, że mnie zna i nigdy mnie nie
opuścił. Jego miłująca obecność jest przy mnie.
2. „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”
Jezus jest posłuszny aż do śmierci. Zasłuchany, oddany, ufający Ojcu. Wypełnia swoją misję z
miłości, nie ze strachu. Zmaga się w ogrójcu, przechodzi przez mękę, krzyż, śmierć po
zmartwychwstanie. Zobaczę, że to jest Jego konkretna, aktywna miłość do mnie.
3. „Jezus Chrystus jest PANEM”
Jezus Chrystus jest PANEM całego wszechświata. Czasu i przestrzeni. To jednak, czy jest moim
Panem zależy od mojej decyzji. Od odnawiania złożonego przed Nim wyznania wiary. Czy patrząc na
moje życie w ostatnim czasie można wyczytać kto jest moim Panem ? Mojego czasu, spraw, relacji?
Komu lub czemu poświęcam najwięcej zaangażowania, uwagi, energii?
Co szczególnie chcę powierzyć dziś mocy Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela?

Porozmawiam o tym z Jezusem, którego znam.
Chwała Ojcu...

