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“Czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia
ani godziny”
(Mt 25,13)
Pójście w głąb...

Tymi słowami Jezus mówi
o swoim przyjściu w dniu
ostatecznym. Ale także o swoim
przyjściu na koniec życia
każdego człowieka.
Może także ty jesteś z tych wielu,
którzy zapominają o śmierci.
Boisz się tego momentu i żyjesz
jak gdyby śmierć nie istniała.
A Jezus mówi nam: “Bądźcie
uważni. Bądźcie czujni”,
ponieważ nie wiemy
kiedy przyjdzie. Tak jak ludzie,
którzy pozostają czujni bo wiedzą,
że złodzieje mogą przyjść
obrabować ich dom,
a oni nie wiedzą kiedy to będzie.

A co Ty o tym myślisz...

Czasem robi się
wszystko, aby się
rozerwać, zatapiając się

wyłącznie w codziennych
sprawach aż do zapomnienia
o Tym, który dał nam życie
i który zażąda go od nas,
gdy będzie chciał wprowadzić
nas do pełni życia, do Nieba.
Czy będziemy gotowi,
aby Go spotkać?

Jak będziemy żyć
tym Słowem Życia?

Czuwa dobrze
ten, kto kocha.
Jest to czuwanie
miłości.

Kiedy Jezus przyjdzie,
czy będziemy trwali
w miłości?
A może tak jesteśmy zajęci
wieloma sprawami
do zrobienia, przelotnymi
radościami, troską
o posiadane dobra materialne,

że zapomnieliśmy
o jedynej rzeczy
koniecznej, o miłości?

Kiedy kocha się jakąś
osobę, serce czuwa
zawsze oczekując tej
osoby, i każda minuta,
która mija bez niej jest
przeżywana dla niej.
Tak czyni kto kocha
Jezusa. Wszystko
czyni dla NIEGO.
Spotyka Jezusa
w prostych
czynnościach
zgodnych z Jego
wolą w każdej
chwili, i spotka Go
uroczyście w dniu,
w którym
przyjdzie.

Kiedyś, spontanicznie
zwróciłam się do Boga słowami
modlitwy, którą chciałabym
teraz przypomnieć:

"Jezu,
pozwól mi mówić zawsze,
jakby to było ostatnie
słowo, które mówię.
Pozwól mi działać zawsze,
jakby to była ostatnia
czynność, którą spełniam.
Pozwól mi cierpieć
zawsze, jakby to było
ostatnie cierpienie,
które mogę Ci ofiarować.
Pozwól mi modlić się
zawsze, jakby to była
ostatnia możliwość, którą
mam tu na ziemi, aby
z Tobą rozmawiać".

