SPOTKANIE 4: Uzdrowienie w mocy Jezusa
MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ
Panie mój i Boże! Ty jesteś Panem historii i Panem historii mojego życia.
Proszę Cię teraz o Twojego Ducha Świętego, ażebym w Jego mocy mógł
spojrzeć na historię mojego życia i na moje oczekiwania przez pryzmat Jego
światł a. Dziękuję Ci za dar pamięci i proszę: wzbudź wspomnienia wydarzeń
w moim życiu, które oddalił y mnie od Ciebie, z których robię Ci potajemnie
wyrzuty lub też te, które spycham do podświadomości. Chcę w tym
momencie otworzyć moje serce na Twoje mił osierdzie. Chcę powrócić
do Ciebie z daleka i na nowo przyjąć Twoją bliskość jako dar. Przyjmij mnie
w swoje ramiona i odbierz ode mnie wszelki brak zaufania do Ciebie.
Jesteś tak wielki, że mi pozwalasz wybaczyć Ci, iż dopuścił eś tak wiele
spraw, których nie rozumiem. Nie anulujesz historii mojego życia, lecz
czynisz mój ból Twoim bólem.
Panie Boże, Ty wiesz, ile strachu, wściekł ości, gniewu i pogardy
nagromadził o się we mnie. Udziel mi sił y przedstawienia Ci tych uczuć,
abyś mógł je uleczyć i przemienić. Wiem, że chcesz dla mnie więcej
szczęścia i zdrowia, aniżeli sam mógł bym tego pragnąć.
Proszę Cię, przeniknij teraz w te sfery mojego życia i gł ębiny mojej duszy,
które nie są jeszcze wypeł nione mocą Twojego wybaczenia. Wyrzekam się
pokusy: uporządkowania mojego świata uczuć bez Ciebie; przenoszenia
moich negatywnych uczuć na innych i zwalczania ich u nich;
usprawiedliwiania się przed sobą i innymi oraz szukania powodów, by nie
musieć im przebaczać.

Fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy
Dzień 1 - Mk 5,25-34 (pragnienie uzdrowienia)
Kobieta żyjąca przez lata w chorobie i poczuciu bezsilności uznaje
Jezusa za jedynego, który jest w stanie jej pomóc. Wierzy w Jego moc
uzdrowienia. Pragnie uzdrowienia. Dlatego czyni krok wiary podchodząc
do Niego i dotykając Go, powierzając Mu całą siebie w wymiarze
cielesnym, emocjonalnym i duchowym.
Dzień 2 – Mk 2,1-12 (uzdrowienie duchowe – odpuszczenie grzechów)
Największą chorobą człowieka jest grzech. Tylko Jezus ma władzę
odpuszczania grzechów. Ponadto, On już zapłacił za wszystkie moje
przewinienia. Więc mogę być wolny. On mnie nie oskarża, ale czeka
bym przyszedł do Niego i oddał Mu całą swoją grzeszność i zostawił Mu
ją. Nie wracał pamięcią do grzechów już Mu oddanych. Wyznał grzechy
zatajane dotychczas na spowiedzi. Przeżywał sakrament pokuty jako
spotkanie z Jego miłosierdziem, w ufności a nie lęku.
Dzień 3 - Mk 9,14-29 (uzdrowienie duchowe – uwolnienie)
To zły duch pragnie zniewolenia człowieka. Przychodzi dziś podstępnie
do człowieka przez propozycje zdrowia (bioenergoterapia, homeopatia,
reiki), znajomości przyszłości (astrologia, numerologia, karty Tarota,
wróżbiarstwo, horoskopy, senniki), zapewnienia powodzenia (talizmany,
magia, okultyzm) powodując skrycie zniewolenie człowieka. Wolność w
Chrystusie domaga się świadomego odcięcia od tych praktyk.
Dzień 4 - Mt 18,21-35 (uzdrowienie wspomnień)
Uzdrowienie wewnętrzne dokonuje się przez przebaczenie. Chrystus
bardzo wyraźnie uczył, że nie ma pojednania z Bogiem bez pojednania z
ludźmi. Czy jest w Tobie gotowość przebaczenia wszystkim Twoim
winowajcom, także Twoim nieprzyjaciołom? Jeśli nie, proś o tę łaskę
Chrystusa. Spróbuj zobaczyć w tym duchu całe swoje dotychczasowe
życie. Oznaką przebaczenia jest zdolność modlitwy za krzywdziciela.
Dzień 5 – Mk 6,53-56 (uzdrowienie fizyczne)
Uzdrowienie w mocy Jezusa dokonuje się przez wiarę. Nie tylko w
czasach biblijnych. Współcześnie również. I dziś Chrystus pragnie
uzdrawiać człowieka w każdym wymiarze. Również fizycznym. Wierzysz
w to? Zawierz Bogu swoje choroby.
Dzień 6 – Iz 52,13 - 53,12 (proces uzdrowienia)

Kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa prorok Izajasz przepowiedział
Jego zbawcze dzieło. Będziemy odkupieni poprzez Jego cierpienia.
Popatrz na krzyż. Popatrz na wiszącego tam i krwawiącego Chrystusa –
umierającego za nas. Spotkaj się z Nim w Jego cierpieniu, oddając Mu
hołd i dziękczynienie. W Jego ranach jest nasze zdrowie.
Dzień 7 – Ps 103 (dziękczynienie za życie)
Oznaką uzdrowienia wewnętrznego
a jednocześnie środkiem
prowadzącym do niego jest zdolność dziękczynienia Bogu za każdą
chwilę życia, za całą jego historię, za wszystkie wydarzenia (także te
trudne, upadki, cierpienia…). To historia Twojego zbawienia! „Zawsze się
radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie.
Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was.”
(1 Tes 5,16-18)

