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Mt 6, 24-34
Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie
możecie służyć Bogu i mamonie.
Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie – oto, co będziecie jeść i
pić; ani o swoje ciało - o to, w co będziecie się ubierać, czyż życie nie jest
ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom: nie sieją,
ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a wasz Ojciec
Niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was
zamartwiając się może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego
martwicie się o odzież? Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną – nie pracują ani
nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie
był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dziś jest, a jutro
zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej was, ludzie słabej
wiary? Nie martwcie się więc i nie mówcie: „Co będziemy jedli?” Albo „Co
będziemy pili?” Albo „W co się ubierzemy?”O to wszystko zabiegają poganie.
Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień zatroszczy
się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów.

Obraz: Zobacz kwiaty, a szczególnie to, że kwiaty ubrane są... w samo ich
piękno, że po prostu pokazują się takimi, jakie są i zachwycają.
Prośba: O wyraźniejsze poznanie obszarów Królestwa Pana wokół mnie
1. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży?
"Konsumować" znaczy mniej więcej "bezrefleksyjnie użyć i zostawić".
Natomiast żyjąc tu i teraz, otwarci na prawdę, że wszystko wokół nas i my
sami jesteśmy stworzeni przez dobrego i hojnego Boga, stajemy się bardziej
zdolni do kontemplowania i dzielenia daru życia w całym jego bogactwie, a
także do przeżywania wdzięczności.
Jak wartościuję sprawy pilne w swoim życiu, a jak się obchodzę z tymi, które
są ważne? Czy i jak pozwalam się Bogu prowadzić ku rzeczom większym? W
czym chciałbym doświadczyć Jego wparcia? Mogę o to poprosić. Czy
rozmawiam z Bogiem o swoich marzeniach i mocnych pragnieniach?
2. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi?
Pan nie traktuje nas jak wyposażenia Swojego świata. Stworzył ludzi jako
koronę Swojego dzieła, dlatego poświęca nam najwięcej uwagi. Jezus wskazuje
na piękno przyrody, żeby przekonać nas, że na Bożej opiece nad nami możemy
polegać.
Podziękuję Panu, za takie doświadczenia z mojego życia, kiedy

doświadczałem/am, że jestem dla Niego ważny/a. Mogę poprosić o takie
doświadczenie, jeśli mi go brakuje. Pomyślę, gdzie bezpośrednio wokół siebie
dostrzegam piękno, które może przypominać mi o Bożej trosce o mnie?
3. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a
wszystko inne będzie wam dodane.
Jako ludzie mamy ograniczenia. Należą do nich na przykład siły i czas. Jeśli
poświęcimy je w pierwszym rzędzie na zapewnienie sobie standardów
materialnych, może się okazać, że na rozwój duchowy już nie starczy. Dlatego
Jezus zapewnia nas, że Bóg troszczy się o to, co dla nas niezbędne, żebyśmy
nie bali się w spokoju spędzać z Nim czasu.
Czy wiem według jakich wartości naprawdę układam swój tydzień? Czy jestem
z nich zadowolony/a? Jakie zbieram owoce? Mogę powiedzieć Bogu o swoim
zadowoleniu albo bezsilności, a także spytać Go w jaki sposób On chce być
bardziej obecny w moich planach.
Rozmowa: Mogę porozmawiać z Jezusem jak z najbliższym przyjacielem o
tym, co się działo we mnie na tej medytacji, podziękuję, mogę prosić,
uwielbiać Go. Ojcze Nasz....

