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JA JESTEM

TYDZIEŃ III

Dzień 11.

(Mt 14,13-21 Pierwsze rozmnożenie chleba)

Wprowadzenie 1.
•

Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.

•

Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

•

Wyobraźmy sobie wielki tłum ludzi, chorych zmęczonych, głodnych, szukających
Jezusa. Zobacz w tym tłumie także siebie.

•

Prośmy w tej medytacji o odwagę przyjścia do Jezusa ze swoim cierpieniem, swoim
głodem.

•

Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

Ludzie szli pieszo. Droga była

długa, trudna i bardzo męcząca a oni prowadzili ze sobą chorych. Szli z nadzieją w sercu
Pragnęli spotkania z Nim. Chrystus wiedział, że potrzebują uzdrowienia. Zlitował się więc
nad nimi i uzdrowił ich. Jezus jest szczególnie obecny tam, gdzie człowiek cierpi i znajduje
się w potrzebie.

− Czy ja idę do Niego ze swoim cierpieniem, swoimi chorobami, swoim " głodem"?
− Czy wierzę, że On czeka na mnie, aby mnie uzdrowić?
Punkt 2. Troska uczniów.

Uczniowie też troszczą się o zmęczonych, głodnych ludzi.

Ten wielotysięczny tłum przez cały dzień słuchał nauczania Jezusa. Nie mieli jedzenia
a miejsce było pustynne. Uczniowie chcieli rozesłać ludzi do okolicznych wsi, aby zakupili
sobie żywności. To też była troska o potrzeby innych ludzi, ale uczniowie działali sami, nie
pytali Jezusa jak rozwiązać ten trudny problem.

− Popatrz na trudne sprawy, które stają przed tobą, czy rozwiązujesz je po swojemu, czy
szukasz wsparcia u Boga?
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Punkt 3. " Nie potrzebują odchodzić ; wy dajcie im jeść ! ".

JA JESTEM
Jezus widzi rozwiązanie

problemu zupełnie inaczej. "Wy dajcie im jeść". Wzywa uczniów do współpracy. Wasza
praca i Moja moc będą czynić cuda, ale tylko wtedy, gdy będą szły razem. Uczniowie jeszcze
nie pojmują potęgi Jego miłości, ale czynią to, co im mówi. Widzą efekt tej współpracy.
On rozmnażał chleb a oni rozdawali go głodnym.
Człowiek jest uzdolniony nie tylko do poznania i umiłowania Boga, lecz także
do współdziałania z Nim. Bóg chce przez nasze ręce przekazywać ludziom dary swojej
miłości.
On jest z nami – uzdrawia, karmi, wysyła do nas innych ludzi.

− Zobacz ludzi przez których Bóg okazał ci swoją miłość i troskę. Podziękuj za nich.
− Zobacz ludzi do których Bóg posyłał ciebie, aby im powiedzieć, że nie są sami w swoim
" głodzie "miłości, nadziei, wiary, w swoim cierpieniu.

•

Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy
"Ojcze nasz".

