7. Nauczanie w przypowieściach Mt 13,1-53
Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 13, 10-17
„Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?”
Kim są „oni”, którzy : patrząc nie widzą, słuchając–nie słyszą ani nie rozumieją?
Czyżby Pan kogoś wykluczył z grona zbawionych? Nic podobnego, Jezus chce , by
wszyscy zostali zbawieni. Nikogo nie wyklucza. Ale ja sam wykluczam się z grona Jego
uczniów, gdy nie idę za Nim, nie słucham Go, nie zbliżam się do Niego. By w końcu:
patrząc- nie widzieć, ………
Dzień 2. Przeczytaj Mt 13,1-9 i 13, 18-23
„ Oto siewca wyszedł siać…” –zastanów się, jak bardzo jest to aktualne dzisiaj w twoim
życiu. Nie tylko w czasie Studium Ewangelii. Czy widzisz tę obfitość Bożego ziarna,
hojność Boga w obdarowywaniu Cię Słowem?
Jak trudno być „ żyzną ziemią”, przyjąć Słowo i pozwolić Mu się zakorzenić, rosnąć. Pan
to rozumie, dlatego nieustannie daje nam Siebie- Słowo, więcej i więcej….
Dzień 3. Przeczytaj Mt 13,24-30 i 13, 36-43.
Dlaczego dobro pomieszane jest ze złem? Pomimo naszych oczekiwań, by w nas i wokół
nas, było samo dobro, ład, uczciwość, dobrość, prawość …, by nie było „ chwastu”, zło
pojawia się i – ma się całkiem dobrze. Może, tak jak słudzy z przypowieści, chcielibyśmy,
by Pan usuną chwast z pola, jak tylko się pojawi i nie pozwolił mu rosnąc. Ale to właśnie
chwast, zło, w jakiś niepojęty sposób, przyczynia się do większego wzrostu dobra.
Teraz jest czas miłosierdzia. Dziękuję Ci Boże, że mogę mieć nadzieję w Twoim
miłosierdziu!
Dzień 4. Przeczytaj Mt 13, 31-35
„ Ktoś wziął i posiał na swej roli.” Ten „ Ktoś” to Bóg, który sieje ziarno na swej roli
ludzkiego serca, twojego serca. Niewielkie ziarno, bardzo zwyczajne. Przyjęte- rozrośnie
się z czasem do wielkich rozmiarów. Potrzeby jest czas, by mały początek zmienił się we
wspaniałe dzieło. Pomyśl, jakie były w twoim życiu skromne i trudne początki , które
rozrosły się w wielkie dobro.
Dzień 5. Przeczytaj Mt 13,44-52
Życie ludzkie jest nieustannym poszukiwaniem szczęścia, dobra, pełni życia. Tą pełnią ,
skarbem i perłą jest Jezus. On pierwszy szuka człowieka i Sam daje mu się odnaleźć. Czy
radość spotkania wystarczy, by sprzedać wszystko…?

Jezus obiecuje Piotrowi a z nim całemu Kościołowi: „ Odtąd ludzi łowić będziesz.”
Jesteśmy wyłowieni z odmętów. Wszyscy – zboże i chwast, dobry i zły. Czas miłosierdzia
Boga to dla nas ratunek, byśmy zdążyli okazać je naszemu bratu.

Dzień 6. Przeczytaj Mt 13,53-58
„ I powątpiewali o Nim.” Jezus był zbyt „zwyczajnym” człowiekiem, aby mógł zostać
uznany przez rodaków za Mesjasza. Zwyczajny jak ziarno na zasiew, zakwas na chleb.
Trudno jest dostrzec Boga w codzienności. Tego, że jest On obecny w ludziach, których
znamy od dawna, w prostych gestach miłości, w mojej rodzinie, w moje zwyczajnej
pracy.
Panie, ulecz nas z naszej ślepoty! i
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Opracowano dla wspólnoty Nowe Jeruzalem na podstawie książki O. Silvano Fausti SJ „ Wspólnota czyta
Ewangelię według Świętego Mateusza”.

