Kazanie na Górze 5,1-7,29 (wybór)
Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 5,1-10
Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być szczęśliwi. Dzisiaj , w tym czasie i
w tym miejscu, w którym jesteśmy, Bóg daje nam swoje błogosławieństwa, aby
odpowiedzieć na nasze najgłębsze pragnienia…
Wejdź za Jezusem na Górę Błogosławieństw. Usiądź i posłuchaj Tego, który
mówi o sobie ale jednocześnie zaprasza nas, abyśmy stawali się podobni do
Niego; dzisiaj daje nam łaskę, aby stało się możliwe to, co jest niemożliwe…

Dzień 2. Przeczytaj Mt 5,11-16
„Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego
powodu.” Prześladowania sprawiają, że uczniowie stają się we wszystkim
podobni do Mistrza. Pachną Jezusem… Są „ solą ziemi” kiedy oddają życie za
braci. A wtedy, oświecani Światłością świata, którą jest Jezus Chrystus, rodzą się
jako dzieci Boże i sami stają się światłem dla innych.
Błogosławieni jesteście wy, którzy jesteście solą ziemi i światłem świata!

Dzień 3. Przeczytaj Mt 5,21-48
Jezus nie przyszedł po to, aby znieść Prawo, lecz aby je doskonale wypełnić.
Program życia chrześcijańskiego, który ogłasza na Górze Błogosławieństw, jest
niezwykle wymagający wręcz niemożliwy do wypełnienia. A jednak Jezus
wzywa nas do tego, abyśmy stali się tym, kim naprawdę jesteśmy: dziećmi Boga
zdolnymi do miłowania tak, jak jesteśmy miłowani…

Dzień 4.Przeczytaj Mt 6,5-15
Jezus uczy nas mówić do Boga „Ojcze”! Stajemy przed Nim jako Jego dzieci i
prosimy o to, co On sam pragnie nam dać…” Niech przyjdzie Twoje królestwo”!
Królestwo Boże to braterska wspólnota, która żyje mądrością
błogosławieństw, i w której Jezus objawia Siebie samego poprzez owoce

Ducha:” miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność , opanowanie.” (Ga5,22).

Dzień 5. Przeczytaj Mt 6,25-34
„Nie martwcie się”, mówi Jezus. Kto składa swoje życie w ręce Boga, jest wolny
od utrapień. Zbytnia troska o dzień jutrzejszy sprawia, że nie jesteśmy w
teraźniejszości i nie umiemy radować się chwilą obecną. Nie widzimy piękna
świata, który nasz Ojciec daje nam dzisiaj… Bo tylko tu i teraz Bóg udziela nam
swoich łask! On zawsze daje nam wszystko we właściwym czasie.

Dzień 6. Przeczytaj Mt 7,21-29
„Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam
dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli
odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami
cudzymi, których nie znacie.” (Pwt11,26-28)
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