14 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Mt 28

Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 28,1- 8
Dwie Marie. Niedawno stały pod krzyżem, a potem przed grobowcem… Teraz
wracają, aby obejrzeć grób. Chcą zobaczyć Jezusa. Idą tam, gdzie jest ich skarb,
bo tam jest również ich serce…
Nie bójmy się razem z nimi wejść do grobu. Tylko ten może z niego wyjść, kto
do niego wejdzie… Zobaczmy, że Jezusa tam nie ma. Zmartwychwstał jak
zapowiedział. Jest w naszych sercach i prosi, abyśmy nie trzymali Go tylko dla
siebie…
Dzień 2. Przeczytaj Mt 28, 9n
Zmartwychwstały mówi do kobiet: „ Radujcie się!” (dosł. tłumaczenie słowa
„ Witajcie!”) Pozwala, aby objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A potem
znowu posyła je z misją do uczniów, których nazywa swoimi braćmi!
Jezus także nam wychodzi naprzeciw i nas jako Brat posyła do naszych braci. To
w nich objawia się Jego oblicze. Tam jest nasza Galilea, w której czeka, aby się
spotkać z tobą i ze mną…
Dzień 3. Przeczytaj Mt 28,9a
„Radujcie się!” Powtarzaj te słowa. Pozwól, aby na stałe zagościły w twoim
sercu… Trwaj w uwielbieniu. Ten, który wie, że Go szukasz, pozwoli ci się
znaleźć… Obejmij Go za nogi i złóż pokłon… Adorowanie Tego, który za nas
umarł i zmartwychwstał, jest celem naszego życia!
Dzień 4.Przeczytaj Mt 28,11- 15
Są też inni uczniowie, których misją jest głoszenie śmierci. Są to uczniowie
kłamstwa. To ci, którzy w tamten poranek wielkanocny stali się martwi i do
dzisiaj próbują zabić prawdę…
Jezu Zmartwychwstały, proszę spraw, aby wszystkie słowa, które wychodzą z
moich ust, były słowami życia!

Dzień 5. Przeczytaj Mt 28, 16-20
Jezus Zmartwychwstały, posyłający swoich uczniów na misję, to ten sam
ziemski Jezus, o którym mówi Ewangelia, i którego już na początku Mateusz
przedstawił jako Emanuela, Boga z nami. To naprawdę Bóg z nami! Zawsze
obecny przy nas, nawet wtedy, kiedy my Go opuszczamy. Wie, jak słaba jest
nasza wiara, i że bez Niego będziemy tonąć, jak Piotr, który zwątpił. Dlatego
obiecuje, że nigdy nas nie opuści. „ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata”!
„ Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” Mk 9, 24
Dzień 6. Przeczytaj jeszcze raz cały rozdział 28
„Zmartwychwstanie nie minęło, zmartwychwstanie dotarło do nas i nas
przeniknęło. Do Niego, to znaczy do zmartwychwstałego Pana garniemy się, a
On nas trzyma mocno, nawet kiedy nasze ręce tracą siły. Chwytamy Jego rękę i
w ten sposób trzymamy się wszyscy razem za ręce, stajemy się jednym
podmiotem, nie tylko czymś jednym. Ja, ale już nie ja: oto formuła życia
chrześcijańskiego, której podstawą jest chrzest, formuła zmartwychwstania w
czasie. Ja, ale już nie ja: jeśli żyjemy w ten sposób, przemieniamy świat.”
(Benedykt XVI )

