JESTEM Z WAMI
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz.
Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i
czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale
Zaangażowanie wyobraźni: Zobacz scenę wniebowstąpienia Jezusa
Prośba do tej medytacji: O większą wiarę i o żywe pragnienie powrotu Jezusa

1. Wątpliwości
Kiedy uczniowie przybywają na górę, widzą Jezusa i oddają Mu pokłon, ale są wśród nich tacy którzy
ciągle jeszcze wątpią. To niesamowite. Tyle czasu upłynęło od Zmartwychwstania, tylu się ukazał, z
tyloma już rozmawiał, tak wielu dawało o nim świadectwo, sami go widzą, a ciągle jeszcze wątpią.
Nasze życie też jest naznaczone wątpliwościami, są one wpisane w naszą drogę do Boga i są jej
nierozerwalną częścią, są konieczne. Ciągłe pytanie się o sens, o naszą wiarę, jest okazją do
ponownego wybierania Jezusa. Ciągle na nowo, pełniej i głębiej.
2. Misja
Jednak Jezus jak zwykle się tym nie zraża. Mówi prosto z mostu: macie misję. To co ja czyniłem teraz
wy czyńcie, ale nie swoją mocą, ale mocą z wysoka. Duchem Św. My sami jesteśmy słabi i ciągle
wątpimy, ale gwarantem sukcesu misji zleconej przez Jezusa Kościołowi są nie ludzie, nie jesteśmy
my ale jest nim sam Duch Św. On będzie nas prowadził, On uczyni z nas świadków. To co my musimy
zrobić to być Mu posłuszni. Zasłuchani w Jego szum i gotowi za Nim podążać „a wszystko inne
będzie nam
przydane”.
3. Obietnica

Ostanie słowa, jakie Jezus kieruje do uczniów w Ewangelii Św. Mateusza, to słowa obietnicy, że
zawsze będzie z nami. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Odnoszę się one tak do całego Kościoła, ale też do wszystkich jego członków. Jezus mówi: „jestem
przy tobie do końca, jakim by nie był, gdziekolwiek się nie udasz będę szedł przy tobie by cię
podtrzymać, gdy wszyscy inni zawiodą. Bo ja nie zawiodę ciebie i o tobie nie zapomną”. To miłość
trzyma Go przy nas, i ta miłość nie kończy się. I na tę miłość czekamy i jej pragniemy.
Modlitwa końcowa: Ojcze nasz.

