Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
III TYDZIEŃ,

Dzień 2

Łk 5, 17-25

Modlitwa Proszę cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twego Boskiego Majestatu.
Obraz: Kilku mężczyzn pokonując przeszkody przynosi do Jezusa sparaliżowanego człowieka,
zobacz siebie w sytuacji sparaliżowanego
Prośba: O żywą wiarę, że Jezus jako Syn Boży ma moc przebaczenia twoich grzechów
1. Paraliż grzesznika
Zobacz człowieka, który jest całkowicie sparaliżowany i potrzebuje pomocy innych. Nie jest
w stanie sam przyjść do Jezusa, aby prosić o uzdrowienie. Widzi swoją tragiczna sytuację,
odczuwa niemoc ciała i wie, że sam sobie nie poradzi. Ale jego dramat jest znacznie głębszy.
Dopiero w spotkaniu z Jezusem ujawnia się jego prawdziwy paraliż. To grzech, który w swej
istocie jest takim paraliżem, śmiercią duchową wskutek odwrócenia się od Boga. Także twój
grzech sprawia, że sam nie jesteś w stanie zbliżyć do Boga. Czy masz świadomość tej sytuacji?
A może wolisz być z dala od Boga i przyzwyczajasz się do takiego stanu?
2. Pomoc sparaliżowanemu
Sparaliżowanemu człowiekowi pomogli inni ludzie. Jak wielka musiała być ich determinacja
skoro mimo natłoku tłumu znaleźli sposób aby dostać się do Jezusa. Weszli na płaski dach domu
i spuścili łoże z bezwładnym człowiekiem. Tylko dzięki ich wierze sparaliżowany mógł znaleźć
się przed Jezusem. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele zawdzięczasz wspólnocie Kościoła
a więc ludziom, dzięki którym możliwe stało się twoje zbliżenie się do Jezusa? Czy pamiętasz
o ludziach mocnej wiary, którzy prosili za ciebie? Teraz też modlą się (podczas rekolekcji)
pragnąc twojego spotkania z Jezusem. Przynoszą ciebie duchowo przed Niego wierząc, że ma
moc uwolnić od paraliżu czyli od grzechu.
3. Bóg przez Jezusa przebacza grzechy
Spróbuj usłyszeć słowa, które wypowiada Jezus „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Zauważ oburzenie faryzeuszów kwestionujących, że On może to uczynić. A przecież właśnie
Jezus jako Syn Boży ma moc odpuszczania grzechów. Aby pokazać faryzeuszom, że istotnie ma
taką władzę , uzdrawiając paralityka z paraliżu grzechu dokonuje również jego uzdrowienia
fizycznego. Wczujmy się w położenie człowieka, który słyszy słowa Jezusa „Wstań, weź swoje
łoże i idź do domu”. Jak wielka musiała być jego radość, kiedy odzyskał zdrowie i siły. Grzech,
który go paraliżował znikł jak śnieg pod promieniami słońca. Jaką wdzięczność odczuwał dla
Jezusa, jak bardzo czuł się wolny.
Czy wierzysz, że Jezus jako Syn Boży ma moc odpuszczenia twoich grzechów i uzdrowienia
zadanych przez nie ran. Grzechy paraliżują twoje życie, bo oddalają ciebie od Boga. Czy

Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
słyszysz, jak Jezus mówi: „odpuszczają ci się twoje grzechy”? Proś Jezusa o wiarę w Jego moc.
Zakończyć rozważanie rozmową z Panem o przebiegu mojej modlitwy.
Odmówić " Ojcze nasz "

