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Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo
niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i
Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma
przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Stanę w obecności Pana Boga
Poproszę Boga, Pana mojego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Wyobrażę sobie
Jana Chrzciciela, który z mocą głosił nadejście Mesjasza, pociągał za sobą tłumy,
chrzcił, zrobił kawał dobrej roboty przed przyjściem Jezusa.
Poproszę o owoc medytacji
Aby być „człowiekiem gwałtownym” - który zdobędzie królestwo niebieskie
1. Najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on
Przypomnij sobie jakichś najwspanialszych dla siebie, najserdeczniejszych i
najbliższych sercu ludzi – Jan Paweł II, przyjaciel, rodzic, babcia, mąż, żona... Oni są
wspaniali, ale i tak to nic w porównaniu z NAJMNIEJSZYM w królestwie niebieskim. A
co dopiero Bóg? Poczuj choć namiastkę jego dobroci, serdeczności, wspaniałości.
2. Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana
Punkt przełomowy: Jan Chrzciciel - przed Nim był Stary Testament, po nim – Nowy. Po
przyjściu Jana, a po Nim Jezusa, nic na Świecie nie było już takie samo. Jaki w moim
życiu był punkt przełomowy? Co je wywróciło do góry nogami? Może w tamtym
momencie nawet się tego nie spodziewałem? A jeśli takiego przełomu sobie nie
przypominam - na jaki punkt przełomowy czekam? A może on powinien nadejść właśnie
teraz?
3. ludzie gwałtowni zdobywają je (królestwo niebieskie)
Nieba nie zdobywają lenie czy kombinatorzy. Potrzeba być człowiekiem gwałtownym –
człowiekiem czynu, walczącym o królestwo, robiący coś ze swoim życiem, nietkwiący w
miejscu. Miłość Boga jest wszechobecna i miłosierna, nieskora do gniewu i cierpliwa –
to najlepszy motor do działania. Co mogę zrobić ze swoim życiem, jak jeszcze mogę
zawalczyć o królestwo? Czy potrzebuję kolejnego przełomu? (Jeśli tak, patrz p. 2)
Rozmowa końcowa
Porozmawiam z Bogiem jak z przyjacielem o tym, co wydarzyło się podczas medytacji.
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