
Rekolekcje w Życiu Codziennym, Nie pozwól upaść Słowu – WIELKI POST 2019 
 

III etap – Pogłębić relację… 

Środa, 10.04.2019 
J 19, 4-16, Oto człowiek… pełen lęku 
 
Nie zapomnij… 
@ modlitwę należy wcześniej przygotować 
@ 30-45 min. 
@ refleksja po… (5-10 min.)  
[według klucza: treść / metoda / OWOC]  
 
 
KROKI MODLITWY MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ… 
 
Modlitwa przygotowawcza:  
Aby wszystkie moje zamiary, myśli, pragnienia…  
[spróbuj wyrażać sens tej modlitwy własnymi słowami] 
 
Obraz do modlitwy:  
Wyobraź sobie, albo przywołaj ostatnią taką sytuację, kiedy musisz się opowiadać bardzo konkretnie. 
 
Modlitwa o owoc:  
Proś o to czego pragniesz… 
Proś o łaskę zobaczenia w prawdzie człowieka, jakim na ten moment Jesteś. 
 

1. Piłat z Pontu.  
Spójrz na Piłata, osobę bardzo wpływową i poważaną w swoim środowisku. Jest „punktem odniesienia” 
dla środowiska, w którym żyje. Możemy domyślać się, że dzięki posiadanym pieniądzom, wpływom i wła-
dzy, posiada wiele i ma w wielu kwestiach ostatnie słowo. A z drugiej strony wszystko otrzymał od kogoś. 
Bez nadania władcy nie ma nic i niewiele by znaczył. Spójrz na siebie i na swoją sytuację… 
 

2. Ja nie znajduję w nim żadnej winy, ale mam swoje zobowiązania.  
Piłat czuje powagę sprawy, co ciekawe, rozpoznaje gdzie leży słuszność, ale pod ogromną presją poddaje 
się lękowi o siebie, czyli o utratę, o swoją pozycję. Przynajmniej do pewnego momentu ma odwagę i chęć 
szukania prawdy. Rozmowa z Jezusem pokazuje mu bardzo wiele o jego życiu, o jego kondycji, o jego 
pozycji, ale także o jego uwikłaniu, słabości, kunktatorstwie, pozostawaniu pozornie w niezależności i na 
szczycie, a tak naprawdę byciu w ogromnej zależności od ludzi i sytuacji. Boi się obronić dialog z Jezusem. 
 

3. Uląkł się jeszcze bardziej.  
Strach i obawy nie mogą mnie prowadzić, nie mogą być kryterium moich decyzji i wyborów. To właśnie 
strach przed utratą… stanowiska, poparcia w grupie, autorytetu, wpływu na kogoś, pełnej władzy, para-
liżuje Piłata, któremu wiele się wydaje, np. to, że jest panem danej sytuacji. Ludzki strach i lęk wygrywają, 
Piłat przedkłada utrzymanie tego co posiada ponad szukanie prawdy i dobra. Nie tyle oceniaj ile spróbuj 
postawić się w Jego sytuacji i zadecydować… 
 

Rozmowa końcowa:  
Rozmowa z Jezusem może mnie nie przemieniać, kiedy zamienia się w rozmowę z lękiem. Zakończ ufnym: Ojcze 
Nasz… 
 
 
Nie zapomnij także o refleksji po… 
 
Kiedy następna medytacja? 


