Tydzień III - piątek 20.03.2020 r.
Medytacja 3: Mt 7, 24-29
Tekst do medytacji: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego
zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się
na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się
Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Modlitwa przygotowawcza zwykła:

Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego
Majestatu.

Obraz do medytacji:

wyobraź sobie dwa domy jeden wybudowany solidnie na mocnych

fundamentach a drugi wybudowany byle jak. Postaraj się zwrócić uwagę na szczegóły tych budowli.

Prośba o owoc medytacji: Proś o łaskę budowania swojego życia na Chrystusie
1. Gdy przychodzą trudne doświadczenia, życiowe burze, problemy, choroba stabilność jest wystawiona
na próbę. Jak konstruować dom, dom naszego życia. Jakich materiałów i metod użyć, aby nie naruszyły
go żadne niebezpieczeństwa i żywioły tego świata?
2. Czasami słyszeliśmy, że komuś zawaliło się całe życie a może sam tego doświadczyłeś. I co wtedy?
Wtedy można zobaczyć jaki jego był fundament. Być może na początku wszystko było tak jak powinno
być, ale coś złego działo się później. Czyjaś agresja, przeciwności, upadki mogą spowodować, że
zobaczymy wreszcie kruchość naszych fundamentów. Pomyśl, zapytaj się siebie: jakie materiały
posłużyły ci do budowy twojego domu życia. Jaki fundament położyłeś?
3. Budowanie na Jezusie sprawia, że trudne warunki nie zagrażają naszej budowli. Dobry fundament to
relacja z Bogiem oparta na prawdzie i bliskości. Dobry fundament to życie zgodne z Jego konkretnymi
radami i zaproszeniami. Taki dom nie runie bo opiera się na Panu. Czy jest w tobie pragnienie takiego
domu? Czy wolisz pozostać w tym co jest?

Rozmowa końcowa:

Porozmawiaj z Panem Jezusem tak jak przyjaciel z przyjacielem, o tym

co najmocniej poruszyło cię w trakcie tej medytacji.

Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz.

