TEMAT: CHCĘ MIEĆ DOBRY WZROK
1. Przeczytaj fragment Ewangelii wg Św. Jana:
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”(…). On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a
inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili
więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus
uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał.
Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu” (…). Jezus (…) spotkawszy
go [ponownie] rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to
jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który
mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. (J 9,1-41).
2. Pomyśl:
Niezwykle trudne jest życie człowieka niewiadomego, zwłaszcza, jeśli nie widzi od urodzenia. Człowiek niewidomy nie może cieszyć się oglądaniem otaczającego go świata, kochanych osób, kwitnących krokusów i budzącej się do życia przyrody. Takiego właśnie człowieka spotyka Jezus i lituje się
nad nim. Uzdrawia go i przywraca mu wzrok. Lecz Jezus chce uzdrowić nie tylko cielesne oczy niewidomego. On chce, by również oczy jego serca zostały uzdrowione. Bowiem od ślepoty fizycznej o
wiele gorsza jest ślepota duchowa. Oczy serca mogą utracić wzrok poprzez lęk, przemoc, grzech.
I wówczas widzimy siebie, innych ludzi i świat w sposób negatywny, patrzymy ponurym spojrzeniem,
z którego przemawia głęboki smutek, a czasem nawet niechęć i nieżyczliwość.
3. Zadania:
a) Zastanów się kto tak naprawdę jest niewidomy: czy ten człowiek, któremu Pan Jezus przywraca
wzrok fizyczny, a jeszcze bardziej wzrok duchowy - bo rozpoznaje w Jezusie oczekiwanego Mesjasza, czy też faryzeusze, którzy twierdzili, że widzą a naprawdę żyli w duchowych ciemnościach, nie uznając Jezusa jako Mesjasza?
b) W czasie słuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=aBZ1u93tDa0
napisz kilka przykładów ślepoty duszy oraz leków na nią
c) I dla podsumowania zapraszam Cię do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=XJNeACUSIigzrobić.

Zadanie przy wieczornym pacierzu:
Zastanów się: jak to jest z Twoim wzrokiem duchowym, czy zawsze dobrze widzisz? Czy zawsze dobrze
widzę w swoim sercu, co jest dobre a co złe?

