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Wspólnota pełni wolę Ojca
Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,21
Jezus chce, abyśmy, jak On, pragnęli przede wszystkim tego, czego chce Ojciec. Do naszej
wiary przekonamy Go nie przez powtarzanie „Panie, Panie”, ale przez pełnienie woli Ojca.
Kiedy pełnimy wolę Ojca, jesteśmy Jezusowi najbliżsi.
Jezus uczy nas być wymagającym wobec siebie, uczy cenić bardziej Jego wolę niż własną, bo
On wie, czego nam potrzeba i chce naszego dobra.
Tylko jeżeli pełnimy wolę Ojca stajemy się wspólnotą Jezusa, jesteśmy Jego rodziną, bratem,
siostrą, matką. Pełnienie woli Ojca wyraża się przede wszystkim przez przestrzeganie
przykazań, a szczególnie przykazania miłości.
Jezus poddał się woli Ojca będąc absolutnie wolnym. Poddanie się jeden drugiemu w miłości
jest innym wymiarem prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. A poddanie się woli Bożej
poznanej dzięki wspólnocie jest znakiem dojrzałości chrześcijańskiej.
1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Czytanie Słowa Bożego
Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli
z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: "Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą
mówić z Tobą". Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: "Któż jest moją matką
i którzy są moimi braćmi?" I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: "Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką". /Mt 12,50/
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. /J 15, 8-11/
3. Refleksja
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się
do mojego życia, postępowania.
4. Dzielenie
Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo
Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:
Dlaczego szukać woli Bożej?
Jak pełnić wolę Bożą?
5. Modlitwa Pańska
Nasze spotkanie zakończymy modlitwą Ojcze Nasz poddając się Bożej woli.

