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Wstań, weź swoją matę i chodź!
Jan 5,2–9a (tłum. Biblii Ekumenicznej)
Wstęp
Historia z Ewangelii Jana stanowi podstawę biblijną dla ŚDM organizowanego przez Zimbabwe.
Niniejsze studium biblijne podpowiada kilka kroków motywujących do zrozumienia tej historii
i Słowa Bożego na dziś.
Krok pierwszy: lektura historii biblijnej
Zachęć uczestników do otworzenia Biblii na Ewangelii Jana 5,2–9a. Kilkukrotna lektura tekstu
pod rożnymi kątami może wzbogacić rozmowę grupy. Moderator może zaproponować najpierw
lekturę indywidualną w ciszy. Następnie przeczytajcie tekst na głos i – jeśli jest taka możliwość
– uczestnicy powinni przeczytać różne wersje tekstu w poszczególnych wydaniach Biblii, które
znajdują się na spotkaniu.
Pozwól obecnym opowiedzieć tę historię własnymi słowami. A może uda się ją przedstawić
w formie dramy. Wymienione 4 rodzaje niesprawności i 1 uzdrowienie można wykorzystać do
ponownego opowiedzenia historii. Pozwól uczestnikom dodawać szczegóły, których w ich
odczuciu zabrakło lub zadawaj pytania prowadzące do wyjaśnienia szczegółów. Jeżeli jakieś
pytania odnoszą się do znaczenia danego fragmentu, zanotuj je i zasugeruj, by wrócić do nich po
zakończeniu tego etapu.
Krok drugi: zrozumienie historii
Poproś grupę, by w historii biblijnej zidentyfikowano 4 rodzaje niesprawności i 1 uzdrowienie,
następnie wykorzystaj ich odpowiedzi do ponownego jej opowiedzenia. Możesz uzupełnić ich
odpowiedzi w podsumowaniu.
1.
2.
3.
4.
5.

Kiedy wydarzyła się ta historia? (wiersz 1)
Gdzie się zdarzyła? (wiersz 2)
Kto w niej występuje? (wiersze 3, 5, 6)
W jaki sposób to się wydarzyło? (wiersze 6–9a)
Co się wydarzyło? (pozwól grupie odpowiedzieć własnymi słowami)

Podsumowanie:
To jest historia cudu. By poznać całą historię trzeba przeczytać tekst aż do 18. wiersza.
W dalszej części Jezus naucza. Cały rozdział opowiada o cudzie uczynionym podczas szabatu
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i o konflikcie, jaki on spowodował między Jezusem i uczonymi żydowskimi. Jednakże na
potrzeby programu ŚDM 2020 skupimy nasze stadium na interakcji, jaka pojawiła się między
Jezusem i mężczyzną chorym przez 38 lat.
Jezus udał się do Jerozolimy podczas święta żydowskiego. Sceneria tej historii jest dobrze
opisana w Ewangelii Jana w rozdz. 5. Przy bramie Owczej znajdował się basen, gdzie ludzie
z różnymi chorobami udawali się po uzdrowienie. W niektórych wersjach Biblii znajduje się
wyjaśnienie dotyczące uzdrowienia tych, którzy po raz pierwszy weszli do basenu po tym, jak
woda została poruszona przez anioła (werset 4).
Ludzie znajdujący się przy basenie wierzyli, że uzdrowienie jest w wodzie, dlatego człowiek
w tej historii właśnie od wody oczekuje uzdrowienia. Ponieważ sam nie był w stanie dostać się
do poruszonej wody, nie mógł zobaczyć, jak zostałby uzdrowiony. Tak więc czekał na swojej
macie na następną okazję. Co to spotkanie mówi o człowieku? Mężczyzna z tej historii wydawał
się samotny, nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc w uzdrowieniu, był ogarnięty rezygnacją
i bezsilnością. Być może to właśnie skłoniło Jezusa do zadania mu życiodajnego pytania: „Czy
chcesz być zdrowy?”.
Co to spotkanie mówi o Jezusie? Jezus działał z miłosierdziem, miłością, zrozumieniem i troską.
Jezus w swoim człowieczeństwie potrafił utożsamiać się z ludzkim cierpieniem. Jezus w swej
pokorze potrafił słuchać człowieka bez osądzania jego wymówek. Jezus dał temu człowiekowi
szansę.
Co to spotkanie mówi nam o Bogu? Jezus użył trzech czasowników, aby umożliwić
człowiekowi, który był chory przez 38 lat, doświadczenie miłości Boga: „Wstań! Zabierz swoją
matę i chodź”. Dialog Jezusa z tym człowiekiem może wyprowadzić nas poza fizyczne
uzdrowienie. Te trzy słowa mogą sugerować, że nie powinniśmy bać się działać, gdy usłyszymy
dźwięk słowa Bożego. Bóg proponuje nam, by podjąć kroki do osobistej i społecznej przemiany.
Krok trzeci: Słuchając Słowa Bożego / Boga dzisiaj
Słowo Boże ożywa dzisiaj w naszym własnym kontekście. Moderator powinien skierować
rozmowę na zastanowienie się, co ta historia może oznaczać w dzisiejszym kontekście grupy,
szczególnie w kontekście programu ŚDM 2020, który koncentruje się na pokoju i pojednaniu.
Jeśli pojawiły się wcześniejsze pytania o znaczenie tej historii, proszę wprowadzić je teraz do
rozmowy.
„Zimbabwe doświadczyło przemocy politycznej przez wiele lat. A traumy i napięcia są nadal
żywe w społecznościach. W procesie pojednania mówi się, że musimy wybaczyć, ale samo
powiedzenie o tym nie sprawi, że tak się stanie. Musimy zaakceptować fakt, że zostaliśmy
zranieni i przejść przez proces uzdrawiania. Inni muszą przyznać, że zranili i pokazać, że jest im
przykro. Musimy słuchać siebie nawzajem. Pokój zaczyna się ode mnie i od ciebie. Składnikiem
pokoju jest miłość, a tam, gdzie jest pojednanie, przychodzi pokój” (wypowiedź członkini ŚDM
w Zimbabwe podczas warsztatów przygotowawczych w 2017 r.).
W kontekście historycznym Zimbabwe pokój i pojednanie mogą odnosić się do przezwyciężenia
traum wywołanych konfliktami zbrojnymi poprzez proces budowania pokoju. Kiedy w 2008 r.,
w związku z wyborami krajowymi, doszło do aktów przemocy, kobiety stały się celem ataków
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i były wykorzystywane. Prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pokuta, a nawet odszkodowania
to kroki podejmowane zazwyczaj przez komisje zajmujące się dochodzeniem do prawdy
i pojednania. Narodowe pojednanie polityczne może przynieść społecznościom pokój
i bezpieczeństwo. Jednocześnie kościoły i organizacje społeczne mogą również rozwijać swój
własny proces budowania pokoju umożliwiający ofiarom przezwyciężenie traum, podnoszenie
świadomości społecznej w celu zapobiegania przemocy lub promowanie organizowania
warsztatów na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności.
Jak postrzegamy tę historię oczami Jezusa? Cud i przemiana w historii biblijnej są
symbolizowane przez matę. Mata była miejscem, które człowiek obłożył swoimi wymówkami,
nawet jeśli szukał uzdrowienia. Po spotkaniu z Jezusem mata stała się symbolem
przypominającym to uzdrowienie.
Jezus upoważnia nas do tego, byśmy stali się dobrymi ludźmi, czyniąc coś dla przemiany, którą
oferuje nam Bóg – by powstać i podnieść naszą matę, niezależnie od tego, co może ona
oznaczać dla nas, i ruszyć przed siebie. Jezus upoważnia nas, abyśmy wybrali uzdrowienie,
byśmy stali się pełnią, być może fizycznie, psychicznie, duchowo i społecznie. Kiedy stajemy
się całością, pełnią, jesteśmy pojednani z Bogiem, z nami samymi, z naszą wspólnotą. Kiedy
jesteśmy pojednani, możemy naprawdę kochać, a kiedy naprawdę kochamy, jesteśmy w stanie
pójść w kierunku pokoju. Więc „Wstań! Weź swoją matę i chodź”.
Utwórzcie małe grupy, by zastanowić się nad następującymi kwestiami:
1. Jaki jest kontekst, w którym żyjesz Ty lub Twoja wspólnota, w którym musisz usłyszeć
zmieniające życie pytanie Jezusa – „Czy chcesz być zdrowy?”. Na przykład –
w kontekście przemocy – pytanie może zostać przeredagowane jako „Czy chcesz żyć
w pokoju?”.
2. Jakie istnieją przeszkody lub wymówki, które nie pozwalają na transformację? Na
przykład – w kontekście przemocy – jakie są wymówki, aby nie budować pokoju
i pojednania?
3. Zmotywuj swoją grupę do ustalenia, co by oznaczały w twoim kontekście słowa:
„Wstań! Weź swoją matę i chodź!”. Następnie porozmawiajcie o działaniach/krokach,
które ty lub twoja wspólnota może podjąć w odpowiedzi na słowa Jezusa – „Wstań! Weź
swoją matę i chodź!”. Aby kontynuować ten przykład pomyślcie, co należy zrobić, aby
kochać, pogodzić się i żyć w pokoju w rodzinie, miejscu pracy, Kościele, wspólnocie lub
narodzie?
Jeśli to możliwe, daj grupie czas na zgłoszenie odpowiedzi w formie dramy opartej na słowach
Jezusa: „Czy chcesz być zdrowy?” i „Wstań! Weź swoją matę i chodź!”. W tej chwili
w rozmowie, drama nie powinna być powtórzeniem historii biblijnej, ale przedstawieniem tego,
jak te dwa wyrażenia można zastosować w swoim kontekście miłości, pokoju i pojednania – czy
to w rodzinie, w miejscu pracy, w Kościele, we wspólnocie czy w narodzie.
Zakończenie modlitwą:
Boże Pokoju, modlimy się, aby wszyscy wiedzieli, że pomimo różnic politycznych, religijnych
i społecznych musimy kochać, pojednać się ze sobą i mieć pokój. Modlimy się o pojednanie
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rozbitych domów, o to, by kobiety żyły w bezpieczeństwie i o to, by wspólnoty były otwarte na
budowanie pokoju. W imię Księcia Pokoju – Jezusa. Amen.
Tłumaczenie: Monika Polkowska
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