12. Mowa eschatologiczna Mt 24,1 ÷25,46
Każdego dnia rozpoczynaj LectioDivina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 24,1 -22
Zburzenie świątyni, koniec świata….. Pierwsze już się wydarzyło, koniec świata też
kiedyś przyjdzie…… Wojny, prześladowania, fałszywi prorocy…… są częścią
teraźniejszości każdego pokolenia.
Każde pokolenie, każda osoba przechodzi przez moment próby: wielki ucisk,
w którym wezwani jesteśmy by wybrać między Bogiem, a bożkiem, między
ocaleniem a zatratą życia. Ale żadna próba nie jest ponad nasze siły, a Pan da
moc do jej przezwyciężenia (por. 1 Kor 10,13). Ważną rzeczą jest wytrwać
w każdym dniu, który ma dość swoich kłopotów ( por. Mt 6,34).
Panie daj nam głęboką wiarę, że Ty jesteś zawsze z nami, w każdej radości,
w każdej próbie i ucisku, że Ty Panie przez każde wydarzenie prowadzisz nas do
domu Ojca.
Dzień 2. Przeczytaj Mt 24,23-31
Ostateczne przyjście Jezusa będzie n i e d o p r z e o c z e n i a - będzie jak
błyskawica, która pojawia się i wszystko rozjaśnia. Jest rzeczą niemożliwą
przewidzieć ją jak i niemożliwe nie widzieć. Po co szukać jakiś znaków?
Jeden jest tylko znak Syna Człowieczego: Krzyż……. Wydarzenie Krzyża nie
przeminęło. Jest prawdą teraźniejszości i przyszłości. Jezus swoim życiem
i śmiercią przepowiedział nam „wszystko” (por Mk 13,23). Wystarczy słuchać Go
i wypełniać Jego Słowo, bez szukania innych znaków.
Maryjo, Matko Słowa naucz nas słuchać i wypełniać Słowo Pana.
Dzień 3. Przeczytaj Mt 24,32-51
„Czuwajcie więc…” Każda chwila, myśl, czynność, decyzja…..mogą mnie przybliżać
do Boga, albo od Niego oddalać. Tu i teraz zapada decyzja o moim zbawieniu, albo
zatraceniu, błogosławieństwie lub przekleństwie. Życie i śmierć zależą od
wypełniania lub nie „słowa”, jakie Pan umieścił przed nami (por. Pwt 30,15-20).
Na końcu zbiera się to, co się przedtem zasiało (por. Ga 6,8).
Dziewico Czuwająca naucz nas czuwać i rozpoznawać każde, codzienne przyjście
Twego Syna w naszych braciach, wydarzeniach……

Dzień 4. Przeczytaj Mt 25,1-13
Ta przypowieść ma nas wyczulić na ważność chwili obecnej. Każdy dzień, każda
godzina przybliża każdego z nas do kresu naszego ziemskiego życia - przybliżając
jednocześnie do ostatecznego spotkania w niebie z Chrystusem - Panem Młodym,
naszym Oblubieńcem; dzieje się tak pod warunkiem, że w każdej chwili słuchamy
i wprowadzamy w czyn Jego Słowo.
Słuchając słowa Pana i wypełniając Je napełniamy się oliwą - Duchem Świętym,
miłością gorejącą samego Boga, którą Syn przekazuje nam byśmy miłowali
naszych braci; stajemy się lampami zapalonymi światłem Chrystusa - stajemy się
światłem świata. Tej oliwy nie można jednak przekazać komuś innemu; nasze
czyny miłości wobec braci są naszą tożsamością.
Czy rozumiem, że każda chwila jest czasem łaski i ma wpływ na moje zbawienie?
Dzień 5. Przeczytaj Mt 25,14-30
W przypowieści o talentach Jezus nie wzywa nas do osiągnięcia zysku
materialnego, który prowokuje zaborczość i spory, lecz do wzrostu duchowego,
wzrostu miłości i miłosierdzia we mnie.
Talent jest darem, jest miłością Ojca do mnie – j e g o m i a r ą j e s t t o , c o
u c z y n i ł J e z u s d l a m n i e n a K r z y ż u ; odpowiedzią na miłość może być
tylko miłość. Pomnażaniem otrzymanego talentu jest to, co czynimy z miłości
naszym braciom, zwłaszcza tym najmniejszym.
Maryjo, pokorna Służebnico Pana, naucz nas jak miłować Boga i bliźniego, i jak
służyć Panu i bliźniemu.
Dzień 6. Przeczytaj Mt 25,31-46
Sąd Ostateczny sprawowany przez Króla Królów będzie odzwierciedleniem sądu
jaki my t u i t e r a z sprawujemy wobec naszego brata - ubogiego,
potrzebującego…… - z którym utożsamia się Chrystus: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40b)
Pan na końcu odczyta tylko to, co my teraz zapisujemy każdą chwilą swojego
życia. A teraz Pan czyta to, co właśnie piszemy i posyła nam Ducha Prawdy
i Miłości, byśmy póki czas mogli dokonać poprawki.
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Opracowano dla wspólnoty Nowe Jeruzalem na podstawie książki O. SilvanoFausti SJ „ Wspólnota czyta
Ewangelię według Świętego Mateusza”.

