Mt 7,21.24-27
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”.
Stanięcie w obecności Bożej. Uświadom sobie, że w modlitwie spotykasz się z Bogiem, który jest
Miłością. Uspokój swoje myśli, emocje, serce, abyś mógł dobrze przeżyć ten czas wsłuchując się w to,
co mówi do ciebie Bóg.
Modlitwa przygotowawcza. Poproś Pana, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby Jemu i dla Jego chwały.
Zaangażowanie wyobraźni. Pomyśl o trudnej sytuacji pogodowej, kiedy "wezbrały potoki, zerwały się
wichry". Wewnątrz tego krajobrazu wyobraź sobie dwa domy- jeden zbudowany na skale a drugi na
piasku, które muszą zmierzyć się z ciężkimi warunkami wokół. W jakim są stanie, kiedy burza cichnie.
Prośba o owoc medytacji. O dar uważnego słuchania Słowa Bożego w kontekście mojego życia i o
odwagę wypełniania tego Słowa.
Treść medytacji.
1. Słuchanie Słowa. "Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z
człowiekiem roztropnym..." "Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można
porównać z człowiekiem nierozsądnym..."
Jezus pokazuje, jakie konsekwencje (nie kary) dla naszego życia może nieść słuchanie puste, czyli
takie, za którym nie idzie konkretny czyn, decyzja. Prawdziwa relacja z Bogiem, którą jest słuchanie
Słowa i odpowiadanie na nie własnym życiem, pozwala przetrwać trudne chwile i ostatecznie
zwyciężyć.
2. Osąd Słowa. Do królestwa niebieskiego wejdzie "ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w
niebie."
Czy twoja wiara jest dynamiczna, tzn. czy bierzesz udział w tworzeniu swojego życia, opierając je na
Słowie? Który dom przypomina twoje życie wtedy, kiedy jest ci bardzo ciężko? Czy twoja relacja z
Bogiem jest wówczas dla ciebie tym, co pozwala przetrwać?
3. Moja odpowiedź na Słowo. "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie»"
Czy jesteś gotowy, aby nie tylko słuchać, ale i usłyszeć, co Bóg do ciebie mówi- czy nie boisz się
usłyszeć, nie próbujesz Go zagłuszać? Czy masz w sobie szczere pragnienie, aby budować swoje życie
na skale, jaką jest Chrystus?
Rozmowa końcowa. Zanieś Bogu Ojcu wszystko to, co pojawiło się w tobie podczas tej medytacjitwoje odczucia, przemyślenia i emocje.
Odmów "Ojcze Nasz..."

