
   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem 
znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypeł-
nić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przy-
kazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie naj-
mniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypeł-
niać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. (Mt 5, 17-19)

   (Por. Rz 3,31; Rz 10,4; Łk 16,17; Jk 2,10)

• Wsłucham się w stanowcze słowa, które wypowiada Jezus. Po-
myślę, że zwraca się do mnie osobiście. Chce mnie uwrażliwić na 
Boże Prawo i na wierność w życiu Słowem.

• Słowo zostało dane po to, aby je wypełniać. Najbardziej spełnia 
się w Jezusie (w. 17). Jeśli przylgnę do Niego, nauczy mnie wierne-
go wypełniania Bożego słowa. On pragnie być moim słowem. O co 
chciałbym Go prosić?

• Uświadomię sobie, że ilekroć czytam Boże Słowo, tylekroć do-
tyczy ono mnie osobiście. Chce wypełnić i przemienić moje życie. 
Czy jestem na nie otwarty?

• Czy wierzę, że Słowo Boże jest wypowiedziane dla mnie osobi-
ście? Jakie miejsce zajmuje słowo w moim życiu, w rozeznawaniu 
powołania?

• Jezus zapewnia, że każde słowo, które zostało wypowiedziane 
przez Boga, spełni się (w. 18). Bóg jest słowny i wierny danym obiet-
nicom. Jakie doświadczenia budzi we mnie to zapewnienie?

• Jezus przestrzega mnie przed uchylaniem któregokolwiek z Bo-
żych przykazań i przed uczeniem takiej postawy innych (w. 19). Co 
Jezus mógłby dzisiaj powiedzieć o mojej wierności przykazaniom? 
Poproszę Go, aby zbadał kondycję mojego serca i sumienia.

• W oczach Jezusa jestem wielki wtedy, gdy wypełniam Jego Słowo 
i odważnie uczę tego innych. Wielkość, o której mówi Jezus, będzie 
trwała wiecznie (w. 19). Co dla mnie jest najważniejszym kryterium 
wielkości. W czym jej szukam?

• Czy jest we mnie odwaga i pragnienie życia Bożym Słowem? Jak 
wygląda moje świadectwo we wspólnocie i w rodzinie? W serdecz-
nej modlitwie będę powtarzał: „Jezu, rozpalaj mnie Twoim słowem”!
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