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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie», wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego
więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który
dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się
na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Modlitwa przygotowawcza
Proś Boga, Pana Naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (ĆD, 46).
Wyobrażenie miejsca
Ustalenie miejsca, jakby się je widziało (ĆD, 47). Jestem w domu podczas wielkiej burzy i
wichury. Obserwuje za oknem grzmoty i zastanawiam się na ile mój dom został wybudowany
stabilnie i solidnie by móc przetrwać tę burzę.
Prośba o owoc medytacji
Proś Boga o siłę i moc Ducha Świętego w życiu zgodnie z jego wolą.
Puncta:
1. Jezus jednoznacznie mówi jak ważne jest faktyczne wypełnianie woli Boga. Nie
wystarczy słuchać słowa Bożego lecz należy przede wszystkim je realizować w swoim
życiu. Czy moje serce jest prawdziwie otwarte na słowo Boże? Jak często uważnie i w
spokoju czytam słowo Boże? Czy zastanawiam się czytając słowo Boże w jaki sposób
je realizuję? Czy czytanie słowa Bożego zmienia moje życie?
2. Co motywuje mnie do życia zgodnie z wolą Bożą? Czy jest to obawa przed piekłem lub
inną karą? Czy dostrzegam prawdę w słowie Bożym?
3. W dzisiejszych czasach życie zgodnie z wolą Bożą może być trudne. Jak radzę sobie z
takimi sytuacjami gdy nie rozumiem czytanego słowa Bożego lub wydaje mi się zbyt
trudne do realizacji? Czy proszę Boga o siły i moc Ducha Świętego w zrozumieniu słowa
Bożego? Czy zdarza Ci się podejmować świadomie decyzje sprzeczne z słowem Bożym?
Jaki grzech udało Ci się ostatnio przezwyciężyć?
Rozmowa końcowa
Wejdę w serdeczną rozmowę z Jezusem – jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuję Bogu za
owoce tej medytacji. Z wdzięcznością i uwielbieniem odmówię modlitwę
„Ojcze nasz…”.

