
Dzielenie się Słowem – 26NZ B 27 IX 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Marka  (Mk 9,38-48)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i
zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodził za nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby 
kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym 
wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja 
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż 
z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Uwagi do Ewangelii:
• obecny fragment następuje bezpośrednio po drugiej zapowiedzi męki i zmartwychwstania Jezusa 

(poprzednia niedziela)

• tak, jak po pierwszej zapowiedzi męki Szymon Piotr zawiódł, próbując odciągnąć Jezusa od Jego 
planu („Idź za mną, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym co ludzkie – Mk 8,33), tak teraz
zawodzi Jan: chciał zabronić komuś wypędzania złych duchów w imię Jezusa, bo nie chodził za nimi

(Jan zmienia zasadę naśladowania Jezusa na naśladowanie uczniów!)

• dopiero co Jezus pouczył swoich uczniów o zasadzie służby i otwartości na drugiego (obejmując 
ramionami dziecko – Mk 9,37), a Jan już zapomniał i o jednym, i o drugim (!)

• Jezus: ktokolwiek działa w imię Jezusa należy pozwolić mu działać, a nie wykluczać ze wspólnoty, bo 
nie spełnia jakichś arbitralnych kryteriów; należy włączać, a nie wykluczać (por. EV 88)

II. Rozważaj: (1) Wobec jakich osób rodzi się we mnie zazdrość? Czy cieszę się z osiągnięć, 
sukcesów swoich współpracowników, członków rodziny, członków wspólnoty religijnej (w parafi, 
poza parafą...)?

(2) Jaki lęk kryje się za moją zazdrością i niechęcią do osób, którym dobrze się układa? 
Czego się boję?

(3) Jakie okazje do grzechu wciąż toleruje w moim codziennym życiu, chociaż widzę, że wciągają 
mnie one w pułapkę i prowadzą do złości na samego/samą siebie?

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):

„Tak” dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa

88. Ideał chrześcijański będzie zachęcał zawsze do przezwyciężenia podejrzenia, stałej nieufności, 
obawy przed inwazją ze strony innych, postaw obronnych, jakie narzuca nam dzisiejszy świat. Wielu
stara się szukać ucieczki przed innymi w swojej prywatnej wygodzie lub w ścisłym kręgu 
najbliższych, albo wyrzeka się realizmu społecznego wymiaru Ewangelii. Ponieważ, podobnie jak 
niektórzy, chcieliby Chrystusa czysto duchowego, bez ciała i krzyża, tak też zamierzają utrzymywać 
relacje międzyludzkie za pośrednictwem sofstycznych aparatów, ekranów i systemów, które mogą 
dowolnie włączyć i wyłączyć. Tymczasem Ewangelia zachęca nas zawsze, by podejmować ryzyko 
spotkania z twarzą drugiego człowieka, z jego fzyczną obecnością stawiającą pytania, z jego bólem 
i jego prośbami, z jego zaraźliwą radością, stale ramię w ramię. Prawdziwa wiara w Syna Bożego, 
który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od przynależności do wspólnoty, od służby, od 
pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie zachęcił nas do rewolucji czułości. 

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