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Bóg uświadamia nam, że mamy tylko jedno życie. Nie ma drugiej próby. To od nas zależy

Mojżesz przemówił do ludu: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i

jak je przeżyjemy. Czy wybierzemy życie i szczęście? Czy śmierć i nieszczęście? Może

nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami,

uznasz, pełen sceptycyzmu, że życie nie jest czarno białe, że może jest jakaś droga

pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci

pośrodku?

błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz,
zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że
na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu

Może jest. Ale czy właśnie tak – nijak – chciałbyś przeżyć swoje życie? Bóg tego nie chce.
Kładzie przed tobą na tacy pełnię życia i pełnię szczęścia. I w swej miłości daje ci wolność,
byś mógł to świadomie wybrać.

Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i
śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze

2. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał

potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest

pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno

twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom

zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść

twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Modlitwa przygotowawcza

Bóg ostrzega przed skupianiem się na tym, co materialne, na obcych bogach. Mówi wprost,
że na pewno zginiesz. Nie mówi, że to co materialne jest złe. Przeciwnie – obiecuje nową
ziemię, dom, miejsce, które Izraelici idą posiąść i obiecuje, że będzie im w tym

Stań teraz w obecności Boga. Postaraj się skupić tylko na tym.
Zwróć się do Pana, naszego Boga, i poproś Go, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje
i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

błogosławił. Ale mówi także, że jeśli zaburzą się wam priorytety niedługo zabawicie na
ziemi, którą idziecie posiąść.
Jak ty chcesz budować swoją przyszłość? Od czego uzależniasz swoją radość, spełnienie? Co
wydaje ci się konieczne do szczęścia? Czy nie sądzisz, że dobrze płatna praca, dom,
samochód, podróże… że dopiero one pozwolą ci żyć pełnią życia?

Wyobrażenie
3. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, (…) bo tu jest twoje życie i długie trwanie
Wyobraź sobie moment swojej śmierci. Gdzie umierasz? W jakim jesteś wieku? W jakich

twego pobytu na ziemi

okolicznościach? Czy ktoś ci towarzyszy? Wyobraź to sobie możliwie dokładnie.
Bóg obiecuje błogosławieństwo. Podkreśla, że twoje szczęście jest tu i teraz, że ono czeka
Modlitwa o owoc
Proś o to, byś nauczył się myśleć odpowiedzialnie o swoim życiu.

na ciebie. Chce ci dać dobre życie już tu, na Ziemi, bardzo realnie. Chce, żebyś do Niego
przylgnął, kochał Go i słuchał, bo tylko On przygotował dla ciebie pełnię życia.
Czy masz odwagę stanąć po właściwej stronie i po nią sięgnąć?

Medytacja
1. Kładę dziś przed tobą życie i szczęście

Rozmowa końcowa

Nadszedł koniec twojego istnienia na Ziemi. Umierasz. Czy jesteś zadowolony że swojego

Porozmawiam z Bogiem jak z przyjacielem, podziel się z nim tym, co wydarzyło się

życia? Czy chciałbyś coś w nim zmienić? Co byś zrobił, gdybyś mógł je przeżyć jeszcze raz?

podczas medytacji.

Ojcze nasz

