Spotkanie synodalne
9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji
Dz 1, 15-26
Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób,
tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty
zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali
Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze,
niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły
wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców
Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
Napisano bowiem w Księdze Psalmów:
Niech opustoszeje dom jego
i niech nikt w nim nie mieszka!
A urząd jego niech inny obejmie!
Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan
Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został
wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak
się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego
wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu
sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja.
I został dołączony do jedenastu apostołów.
(Inne fragmenty do wykorzystania: Dz 15, 1-35)

Propozycja rozważania
Jezus przed odejściem do domu Ojca powiedział: „nie zostawię was sierotami”.
Mówił o obietnicy i umocnieniu z nieba, o Duchu Świętym. Po zesłaniu Ducha Świętego
oczywistym stało się, że teraz On zajmie niejako miejsce Chrystusa i to On będzie
kierował poczynaniami uczniów. Odtąd każda decyzja dwunastu opierała się na
rozeznawaniu połączonym modlitwą do Ducha Świętego.
Ludzie Kościoła na różnych szczeblach wpadają jednak w pułapkę naturalizmu i
przeceniania swego intelektu zajmującego miejsce Bożego Ducha. Pojawia się
planowanie zamiast rozeznawania. Dlatego dziś na drodze uczniów winien znaleźć się
niejeden wieczernik, miejsce obmyślania strategii działania i podejmowania decyzji.
Jezus zanim wybrał dwunastu modlił się całą noc. Uczniowie wybierając Macieja, czy
dobierając sobie towarzyszy na ewangelizację modlą się do Ducha Świętego.
Oby wołanie do Ducha Świętego i modlitwa o rozeznanie była stałą praktyką i
pierwszym narzędziem w odkrywaniu woli Boga szczególnie w czasach zamętu.

Pytania synodalne
W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co Duch
Święty mówi przez całą naszą wspólnotę.
 Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji?
 W jaki sposób nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całej
wspólnoty parafialnej?
 Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to
realizujemy w praktyce?
 Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość
rozliczenia?
 Jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym?
Modlitwa wiernych
Znając dobroć naszego Ojca, który jest w niebie, prośmy Go z ufnością.
1. Módlmy się o to, abyśmy byli ludźmi uczciwymi, o dobrze uformowanym sumieniu.
2. Módlmy się o światło Ducha Świętego, abyśmy godnie podejmowali różnego rodzaju
decyzje dla dobra innych ludzi.
3. Módlmy się o wzrost duchowy w naszym życiu i jak najlepszym wypełnianiu zadań
wypływających z chrztu świętego.
Własne wezwania….
Panie, Ty nas uczysz właściwego spojrzenia na sprawy tego świata i dostrzegania na
drodze ku wieczności ludzi wokół nas. Wysłuchaj naszych modlitw, jeżeli taka jest
Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

