Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
KWIECIEŃ

Spotkanie biblijne/ Medytacja

W tym miesiącu zapraszamy do modlitwy fragmentem z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-13).

I.
II.

Na początku spotkania poproś Ducha Świętego o pomoc w rozważaniu Słowa
Bożego.
Przeczytaj fragment: Dz 2, 1-13a

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc
powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym
języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia
i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie,
i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii,
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici,
Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła
Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do
drugiego. «Upili się młodym winem» - drwili inni.









Zasiądź razem z Apostołami przy stole w Wieczerniku. Zobacz co tam się dzieje. Popatrz
na ich smutne twarze. Panuje klimat niepewności i lęku. Drzwi są zaryglowane. To
oznaka ich strachu.
Czego w moim życiu się boję? Jakie lęki przeżywam w tym momencie? Czy dostrzegam,
że strach mnie paraliżuje/zatrzymuje? W jaki sposób staram się walczyć z brakiem
odwagi w mojej codzienności?
Jezus posyła Ducha Świętego. Poczuj ożywcze tchnienie i ciepło ognia. Wiatr jest
znakiem mocy Boga. Jest też obrazem powietrza, bez którego nie możesz żyć. Ogień
Ducha Świętego burzy mury wrogości, nienawiści siłą miłości. Ogień Ducha wypala
wszystko, co stare i czyni nowego, duchowego człowieka. Niszczy także wszystkie lęki
i niepokoje i wnosi poczucie bezpieczeństwa.
Czy modlę się o wylanie Ducha Świętego w moim sercu? Który z siedmiu darów Ducha
Świętego jest mi dzisiaj szczególnie potrzebny? Czy pragnę, aby napełnił mnie darem
męstwa do walki z moimi lękami?
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III.

Zobacz przemianę jakiej dostąpili Apostołowie. Otwierają zaryglowane wcześniej drzwi
Wieczernika i wychodzą na zewnątrz. Towarzyszy im odwaga i radość głoszenia dzieł
Bożych.
Wróć do momentów, w których dałeś się poprowadzić Duchowi Świętemu. Byłeś
podobny do Apostołów. Przypomnij sobie sytuacje, w których dzięki Mocy z nieba
pokonałeś swój strach i lęk. Podziękuj za nie. Poproś, aby Duch Święty rozpalił Cię nową
odwagą i radością.
Tłum widzący przemienionych Apostołów różnie reaguje. Jest tam podziw, zdumienie,
ale i drwina. To nie zniechęca uczniów Chrystusa do składania świadectwa.
Jakie są moje reakcje na opinie ludzi? Czy nieprzesadnie przejmuję się opiniami innych
na mój temat? Czy nie zamykam się w sobie słysząc słowa krytyki czy drwin? Jakie
świadectwo daję Duchowi Świętemu? Czy jest to świadectwo dobrego życia –
zadowolonego, pełnego odwagi, nadziei, wychodzenia ku innym i radości?

Na koniec możesz pomodlić się słowami pieśni: „Przychodzisz Panie mimo drzwi
zamkniętych”.
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