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Tydzień 2: ZOBACZ / Dzień 8: 1 J 1, 1-4 

[To wam oznajmiamy], co było od początku,  

cośmy usłyszeli o Słowie życia,  

co ujrzeliśmy własnymi oczami,  

na co patrzyliśmy  

i czego dotykały nasze ręce -  

bo życie objawiło się.  

Myśmy je widzieli,  

o nim świadczymy  

i głosimy wam życie wieczne,  

które było w Ojcu,  

a nam zostało objawione -  

oznajmiamy wam,  

cośmy ujrzeli i usłyszeli,  

abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.  

A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:  

mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.  

Piszemy to w tym celu,  

aby nasza radość była pełna. 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie kogoś, kto otrzymuje list od 

swojego najlepszego przyjaciela. Przypatrz się radości tej osoby i rosnącemu zainteresowaniu wieściami, 

które czekają na nią w liście. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartych oczu i serca na 

doświadczenie Pana Boga. 
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.…co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy… 

Święty Jan był nie tylko naocznym świadkiem życia Chrystusa, ale był również Jego przyjacielem. Tak 

jak wielu ludzi przychodzących do Jezusa przysłuchiwał się Jego nauce, jednak kiedy tłumy się 

rozchodziły, on mógł przyglądać się codzienności Nauczyciela. A to co widział i w czym uczestniczył 

było tak autentyczne, że rozpoznał w Jezusie zapowiadanego Syna Bożego, Mesjasza. 

Spróbuj wyobrazić sobie zwykły dzień Pana Jezusa. W tym wyobrażeniu bądź jednym z Jego uczniów. 

Jak czujesz się w takiej roli? 

 

 …życie objawiło się. Myśmy je widzieli… 

Dzięki przyjaźni z Jezusem uczniowie doświadczyli piękna życia w prawdzie i miłości, a spotkanie Go 

żywym po śmierci utwierdziło ich, że jest On dawcą życia wiecznego. To życie wieczne to nie tylko 

nieśmiertelna dusza, ale życie, które było w Ojcu jeszcze przed stworzeniem świata. Właśnie takiego 

życia w pełni udziela nam Bóg w Jezusie. Poproś Pana, abyś widział w Jezusie Syna Bożego 

i wierzył w Niego. 

 

.… aby nasza radość była pełna. 

Trwanie w łączności z Bogiem Trójjedynym jest źródłem wielkiej radości. Ci, którzy tego doznają, coraz 

bardziej upodobniają się do Boga, co oznacza, że wzrasta w nich miłość i chęć obdarowywania życiem. 

To z tego powodu święty Jan głosi, co zostało mu objawione i zachęca do współuczestnictwa ze 

wspólnotą chrześcijańską. Pomyśl o jakiejś świętej albo świętym i o tym jak ich radość dopełnia się wraz 

z każdym kolejnym człowiekiem, który uwierzył w Chrystusa. Twoja wiara także bardzo ich cieszy. 

Podziękuj Bogu za to, że jesteś członkiem Kościoła świętego. 

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


