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Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie
do królestwa niebieskiego, lecz ten kto spełnia
wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21)
Konstancja jest bardzo wierzącą i pobożną osobą. Codziennie uczestniczy
w Eucharystii i przyjmuje Komunię św. Nie ma chyba sanktuarium w Polsce i Europie,
którego by nie odwiedziła. Poza tym to filar parafii. Prowadzi koło różańcowe, należy
do Klubu Inteligencji Katolickiej, pomaga w organizacji dużych wydarzeń
kościelnych… Jest tylko jeden mały problem… Konstancja gardzi swoim mężem,
a swoją nienawiść okazuje mu każdego dnia i każdej nocy…
Edyta to samotna matka trójki małych dzieci. Nie narzeka na swój los tylko stara
się, jak może, aby wychować swoje pociechy na porządnych ludzi. I faktycznie jej się to
udaje. Pomimo biedy dzieci są szczodre, radosne, pełne ufności do świata i ludzi.
Codziennie wieczorem przed snem, Edyta czyta im Biblię, opowiada o Bogu, modli się
z nimi, a potem wychodzi do pracy… Jest tylko jeden mały problem… Jej praca to
prostytucja…
Gustaw stoi na czele sporej, świetnie prosperującej firmy. Jest bardzo skromnym
człowiekiem. Jak mówią jego podwładni - lepszego szefa na świecie nie ma. Broni
swoich pracowników jak lew, dla każdego ma czas i radę. I ta pełna zrozumienia
i akceptacji atmosfera w zespole, a nie presja i nadmierny wysiłek, powoduje, że ludzie
chcą pracować i przy tym wszystkim osiągają rewelacyjne wyniki… Jest tylko jeden
mały problem… Gustaw po całym dniu pracy, gdy wraca zmęczony do domu, musi się
odprężyć… Robi to, bijąc swoją żonę, gdzie popadnie…
Kto tak naprawdę, Panie, spełnia Twoją wolę, jest Ci szczerze oddany, wierny
i posłuszny…?

„Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21)
Wielki zarzut czyniony przez Pana ludziom Jego epoki, który mógłby skierować
i dzisiaj do nas, dotyczy tego, że wiele razy poprzestajemy na głoszeniu naszej miłości
do Boga słowami, ale czynów brakuje. Nasza modlitwa, nasze wołanie „Panie, Panie!”
Powinno w ciągu dnia, na tysiąc różnych sposobów, iść w parze z pragnieniem
i skutecznym wysiłkiem wypełniania woli Bożej. To posłuszeństwo Jego woli, a nie
tylko powtarzanie Jego imienia, jest drogą, która prowadzi do zjednoczenia z Nim, co
stanowi istotę naszego zbawienia, naszego wiecznego szczęścia w Niebie. Modlitwie
powinny towarzyszyć konkretne uczynki, czyny dotyczące każdej płaszczyzny
naszego życia. Stąd rozważanie Słowa Pana i dzielenie się doświadczeniem życia tym
Słowem jest wielką pomocą w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.
Weryfikacją, czy pełnimy wolę Bożą, jest dar jedności, jest pokój i radość serca.
Skłonnością każdego człowieka jest pełnienie własnej woli, czynienie tego, co mu się
podoba, tego, co jest dla niego bardziej wygodne i miłe. Trzeba więc nieustannie
naginać swoją wolę do woli Bożej, a nie na odwrót.
Panie, pragnę czynić jedynie to, co Ty chcesz i w taki sposób, jak Ty tego pragniesz!
Nie chcę spełniać swojej woli, swoich zachcianek. Pragnę w wielkich i małych
sprawach mojej codzienności być wiernym Twoim wezwaniom, Twojej świętej woli.
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Apostoł Paweł pisał ostrzegając Tymoteusza, aby uważał na siebie i to, co głosi.
Zalecał, aby Tymoteusz trwał wiernie w tej nauce, którą przekazuje. Innymi słowy, aby żył
tym, czego nauczał. Każda inna postawa to hipokryzja, fałsz, którego należy się
wystrzegać. Każda inna postawa, to życie niezgodne z wolą Bożą.
Jesteśmy wezwani, aby żyć zgodnie z tym, czego naucza nas Kościół, mamy
przestrzegać Przykazań Bożych. Wypełnianie największego przykazania - miłości Boga,
bliźniego i siebie samego - jest możliwe jedynie wtedy, gdy człowiek ma bliski, osobisty
kontakt z Jezusem Chrystusem. Aby móc realizować wolę Ojca Niebieskiego musimy być
mocno zakorzenieni w Jego Synu i poznawać Jego naukę. Dlatego Jezusa trzeba każdego
dnia na nowo czynić jedynym i rzeczywistym Panem i Zbawicielem swojego życia, swojej
codzienności.
Gdy będziemy budowali na solidnym fundamencie - Jezusie Chrystusie - żadne trudy
i cierpienia, żadne przeciwności i nieszczęścia życiowe, nie spowodują, że zwątpimy
w miłość i dobroć Boga, nie spowodują, że ulegniemy pokusie realizowania swojej, a nie
Bożej woli.
Panie, pragnę, abyś tylko Ty był Panem i Zbawicielem mojej osoby, każdej najkrótszej
nawet chwili mojego życia i każdego najmniejszego nawet działania.

„Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21)
Nie wystarczy jedynie poznać wolę Bożą dla naszego życia. Bardzo ważnym
i nieodzownym elementem jest nasza na nią odpowiedź. Ta odpowiedź powinna mieć
swoje źródło w miłości, czyli trosce o dobro Królestwa Bożego, czyli Boga i człowieka.
Bóg bowiem pragnie, abyśmy sami chcieli być tym, kim On nas chce mieć. Byśmy sami
chcieli być Jego dziećmi, które kochają i wypełniają Jego wolę.
Jak żyć tym Słowem w tym miesiącu? Wypełniać wolę Bożą, czyli z cierpliwością
i oddaniem wykonywać wszystkie obowiązki dnia codziennego, to znaczy podejmować
walkę ze swoimi wadami i słabostkami, to znaczy dbać o czystość swoich intencji
i motywacji do działania, to znaczy być dobrym dla wszystkich ludzi, z którymi się stykamy
w życiu. Wypełniać wolę Bożą, to znaczy kochać: Boga ze wszystkich sił, a bliźniego jak
siebie samego. Miłość jest decyzją. A zatem czy chcesz? Czy chcesz troszczyć się o dobro
Boga i bliźniego? Czy chcesz być obecny bardziej w życiu Boga, w życiu wspólnoty do
której należysz? Czy chcesz być bardziej współodpowiedzialny za duszpasterstwo osób
żyjących w stanie wolnym? Czy znasz związane z tym obowiązki i chcesz być im wierny?
Panie pragnę kochać i wypełniać wolę Ojca Twojego i Ojca mojego. Pragnę swoją
zwykłą codziennością odpowiadać na Twoje wezwanie, aby być świętym.

„Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21)
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie… bądź wola Twoja - jako w niebie, tak i na ziemi…”
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