Studium Ewangelii Świętego Mateusza we wspólnocie Nowe Jeruzalem

Tydzień X, Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie, Mt 19,2-22,46 , wybór.
Modlitwa: Stań w obecności Boga. Wycisz emocje , uspokój myśli. Nie śpiesz się. Proś Maryję o
pomoc w medytacji:
Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i
pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia,
zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto
posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak, aby stało się gościnnym
domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i
sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, która
dałaś do czytania światu Wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu,
abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie
samego siebie. Ty, która jesteś Świątynią Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny
do Ciebie, Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu. Niewiasto
Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: niech Twoje uwielbienie i
Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę
życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co proszę i co kontempluję.
Amen.

Dzień 1. Przeczytaj jeden raz cały rozdział 19- zobacz, Jezus mówi o
wymaganiach bycia uczniem, o wyrzeczeniach aż do błogosławionego ubóstwa
Mt 5,3. Teraz przeczytaj Mt 19, 16-26, który jest w centrum całego rozdziału
19. „Co dobrego mam czynić?”- może i my zadajemy sobie podobne pytanie.
Chcemy „czynić” więcej i więcej dla królestwa Bożego. Czynić to mieć
zadowolenie, satysfakcję, poczucie zapracowania na zbawienie. Na pytanie: „
Czego mi jeszcze brakuje?” Jezus odpowiada: właśnie „ braku”, bo wszystko inne
posiadasz w nadmiarze. To ubóstwo jest pierwszym błogosławieństwem
królestwa.
Dzień 2. Mt 20,17-28 „Czego pragniesz?” -„ Nauczycielu, chcemy, abyś uczynił
dla nas to, o co Cię prosimy.” Mk 10, 35. Jest to niejako echo naszych modlitw.
Chcemy, aby to Bóg czynił to, o co Go prosimy, zamiast prosić Go o to, czego On
dla nas chce. Biada nam, gdyby nas wysłuchał! Dzięki Bogu, wypełnia On
obietnice swojej miłości, a nie nasze egoistyczne zachcianki: „Sami nie wiecie, o
co prosicie.” Ta radykalna zmiana w postrzeganiu rzeczywistości przez ucznia
Jezusa wybrzmi też w rozumieniu przełożeństwa jako służby.

Czyż bez cudu otwarcia oczu nam, niewidomym, możemy cokolwiek zrozumieć?
Dzień 3. Mt 20, 29-34 Dwaj ślepcy, w odróżnieniu od Jakuba i Jana, wiedzą, że są
niewidomi i wiedzą o co prosić : chcą zobaczyć Jezusa! Ten i poprzedni
fragment, zestawiają ze sobą dwa przeciwne pragnienia. Ubodzy żebracy,
pomimo karcenia przez tłum a może i samych uczniów, nie obawiali się z całą
determinacją domagać nowego życia: wyjścia z ciemności i oglądania
prawdziwego światła.
Dzień 4. Mt 21, 28-32 Przypowieść ta ujawnia serce, które chce się nawrócić ale
nie do końca, jest jak brat mówiący „tak” a nie czyniący tego, jak gleba skalista
na którą pada ziarno słowa i obumiera. Tak radykalne wymaganie postawione
przez Jezusa jest w rzeczywistości bardzo proste. Wystarczy uznać się za biedaka
i grzesznika. To właśnie jest prawdziwe nawrócenie.
Dzień 5.Mt 22,1-14 Ta przypowieść nie jest tylko o odrzuceniu zaproszenia przez
Izrael. Mówi ona o tym, jak do dziś dnia Ojciec zwołuje wszystkie dzieci na ucztę
weselną Syna. Zarówno te dobre jak i złe. Wszyscy otrzymujemy zaproszenie. I,
niestety, każdemu zdarza się je odrzucić. Jakby tego było mało, samo przyjęcie
zaproszenie to jeszcze nie wszystko. To jak pierwszy syn, który co prawda
obiecał, że pójdzie pracować w winnicy, ale nie poszedł. Przyjęcie zaproszenia
potwierdza się całym życiem. Aby nie stać się drzewem figowym , które nie rodzi
owoców.
Dzień 6. Mt 22,34-40 Pierwsze, największe z przykazań i drugie, podobne do
niego…Niech będą w tej medytacji jak lustro. Przeglądaj się w nim z radością
tego, kto odnalazł skarb.
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