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

III etap – Pogłębić relację… 

Sobota, 13.04.2019 
J 3, 1-21, Nikodem – nocne spotkania z Jezusem 
 
@ 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 głęboką ciemność nocy. Klimat spotkania przy jakimś maleńkim źródle światła, duża dyskrecja, 
brak tematów tabu, zasłuchani i przejęci wspólną rozmową Jezus i Nikodem.  
 
Modlitwa o owoc:  
Proś o to czego pragniesz… 
Proś o łaskę poznania Jezusa jako światła rozpraszającego mroki, oraz o łaskę przyjścia do Jezusa nawet mimo 
ciemności nocy. 
 

1. W ciemności idziemy. 
Nikodem był najprawdopodobniej mężem zamożnym i poważanym. A jednak czegoś istotnego mu w ży-
ciu brakuje. Mimo lęku, wytrwale poszukuje. Przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy, ciemności i pełen 
obaw. Nikodem to człowiek bardzo religijny, faryzeusz. Równocześnie pozostaje bardzo otwarty i dlatego 
u Jezusa szuka prawdy, głębszego sensu życia i swojej wiary. On ewidentnie chce się rozwijać. Jezus po-
kazuje Nikodemowi największą tajemnicę, najgłębszy sens Swojego przyjścia na ziemię. Jezus próbuje 
odsłonić przed Nikodemem sens Krzyża. Dojrzała wiara i miłość nie boją się krzyża, nie uciekają od niego, 
przyjmują go… 
 

2. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. 
Jeśli wydaje Ci się czasem, że nie rozumiesz o co Jezusowi chodzi i do czego On Ciebie zaprasza, nie martw 
się. Nie wiedza da Ci życie. Jezus tłumaczy logikę niepojętej wprost miłości Boga do człowieka. Spróbuj 
przyjść do Jezusa z tymi pytaniami, które w sobie nosisz. Stań przy Nim jak Nikodem i słuchaj. Przyjście 
Jezusa do człowieka to pojawienie się światła nadziei w otaczającej ciemności. Często zdarza nam się 
zapominać o celu Ewangelii, o znaczeniu przyjścia Jezusa. Przyjdź w Twojej ciemności do Niego, posłu-
chaj tego, co On ma Ci do powiedzenia. Pozwól Jezusowi-Bogu na obecność przy Tobie. 
 

3. Nocne światła… 
Greckie imię Nikodemos [Νικοδημος] oznacza „zwycięstwo ludzi/ludu/narodu/człowieka” – przyjście do 
Jezusa pomimo ciemności staje się zawsze zwycięstwem ludzi/człowieka. 
 

Rozmowa końcowa:  
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z Przyjacielem. Uciesz się Nim, Światłem, które możesz wybrać w każdej 
ciemności. Ojcze Nasz… 
 
 
Nie zapomnij także o refleksji po… 
 
Kiedy następna medytacja? 

http://www.behindthename.com/support/transcribe?type=GR&target=Nikodhmos

