11 MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 23,1-4
Kiedy nasze słowa nie znajdują potwierdzenia w naszym życiu, jesteśmy
fałszywymi uczniami Pana Jezusa.
Cały rozdział 23 wzywa nas, Jego uczniów, abyśmy rozpoznali w sobie uczonych
w Piśmie i faryzeuszy, którzy nie czynią tego, co głoszą. Tylko wtedy będziemy
mogli zawołać z głębi serca „ Panie , zmiłuj się!” Tylko wtedy nasi bracia, którym
głosimy dobrą nowinę, będą mogli doświadczyć, jak lekkie i słodkie jest jarzmo
Jezusa … ( Por. Mt 11,30)
Dzień 2. Przeczytaj Mt 23,5-10
Kiedy w centrum stawiamy siebie, zamiast Boga, motywem wszystkich naszych
czynów jest pragnienie wielkości i własna chwała… W ten sposób odrzucamy
ofiarowaną nam wolność dziecka Bożego, a między sobą przestajemy być
braćmi.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje! - Nie moje!
Dzień 3. Przeczytaj Mt 23,11-12
„Największy z was niech będzie waszym sługą.” (Mt 23,11)
Jakże inne od naszych, są Twoje drogi, Panie! Jakże inna od naszych wyobrażeń
jest Twoja wielkość i chwała!
Ty jesteś miłością, która przyszła na świat, aby służyć i nas wzywasz do takiej
miłości. To nie do pojęcia, Panie! Ale prosimy: naucz nas kochać tak jak Ty!
Dzień 4.Przeczytaj Mt 23,13-33
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy…”(Mt 23,13)
Te ostre słowa Jezusa są skierowane do hipokryty ukrytego w moim sercu. Bóg,
który ukochał nas miłością odwieczną, pragnie dla nas życia w obfitości! Nie
pozwoli więc, aby były w nas miejsca, do których nie dociera Jego miłość, w
których nie ma Jego życia. To dlatego denuncjuje w nas zło i ogłasza sąd nad
niegodziwymi skutkami, jakie ono powoduje w naszym życiu!
„Chwałą Boga jest żyjący człowiek.” ( św. Ireneusz z Lyonu)

Dzień 5. Przeczytaj Mt 23,34-36
Ja jestem odpowiedzialna za zło tego świata… Za śmierć Jezusa i za śmierć
wysłańców Boga… Dopóki nie otworzą się moje oczy, nie uznam swojego
grzechu i nie przyjmę za niego odpowiedzialności – zło wciąż będzie się
powiększało…
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

Dzień 6. Przeczytaj Mt 23,37-39
Jakże potężna jest Twoja miłość, Panie! Ty dla naszego dobra karcisz nas
surowo jak najlepszy i najmądrzejszy Ojciec, a jednocześnie pragniesz nas
zgromadzić pod swoimi skrzydłami jak najczulsza Matka…
Tyle razy wyciągasz do nas ramiona! A my?...
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