
Dzielenie się Słowem – 24NZ B 13 VI 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Marka  (Mk 8,27-35)

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za 
kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie 
mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A 
mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, 
zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Uwagi do Ewangelii:
• Cezarea Filipowa (dzisiaj: Banias)– miejscowość na północnym skraju Izraela, wybudowane przez 

Filipa, syna Heroda Wielkiego ku czci Cezara; w pobliżu znajdowało się pogańskie sanktuarium 
greckiego bożka Pana

• „Mesjasz” pochodzi od hebr. Masziach, co oznacza „Namaszczony, Pomazaniec”; greckim 
odpowiednikiem jest Christos (od gr. chrio – namaszczać).

• w ST namaszczano królów, arcykapłanów, a także niektórych proroków do ich specjalnej misji 
nadanej przez Boga

• tajemnica Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa) zawiera się w Jego staniu się dobrowolną ofarą ludzkiej 
przemocy, aby objawić miłość Boga wolnego od jakiegokolwiek wykluczania, rywalizacji i przemocy

II. Rozważaj: (1) Jakie przejawy odrzucania innych, zabijania ich dostrzegam w swoim życiu? 
(choćby w myślach oceniających, pogardzających, porównujących się z innymi)

(2) Czy nie wyobrażam sobie Boga jako sprawnego i skutecznego mocarza, który zagwarantuje mi, 
że jeśli się tylko do Niego dołączę, to również przejdę przez życie sprawnie i odnosząc same 
sukcesy?

(3) Jakie elementy „starego życia” chciałbym jeszcze zachować sobie za wszelką cenę? (nawyki?, 
relacje z pewnymi osobami?, prawo do osądzania innych?, ………… )

III. Módl się:  - stań w obecności Boga; - otwieraj się na to, co On ma do przekazania
- powierzaj Bogu swoje trudności; 
- dziękuj za swoje uczucia i doświadczenia (również te trudne!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- przyjmuj zrozumienie, współczucie i miłość miłosierną, którą Bóg na Ciebie nieustannie wylewa
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem…



Z nauczania Kościoła:

Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka z 24 listopada 2013 r.
(O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie):

Lud dla wszystkich

223. Być Kościołem znaczy być Ludem Bożym, zgodnie z wielkim planem miłości Ojca. Oznacza to 
być zaczynem Bożym pośród ludzkości. Czyli głosić i nieść zbawienie Boże w ten nasz świat, który 
często jest zagubiony, potrzebuje odpowiedzi dodającej odwagi, dającej nadzieję, dodającej siły w 
drodze. Kościół powinien być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą 
się czuć przyjęci, kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni, aby żyć 
zgodnie z dobrym życiem Ewangelii. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html
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