
Dzielenie się Słowem – 9NZ B 3 VI 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Marka  (Mk 2,23-3,6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze 
zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie 
wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i 
poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i 
jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn 
Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi 
go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno 
w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy 
spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do 
człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób 
Go zgładzić.

Uwagi do Ewangelii:
• Dlaczego przykazanie dotyczące szabatu?

Stary Testament zawiera dwie listy dziesięciu przykazań: w Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21. Przykazanie dot. 
świętości szabatu uzasadnione jest nieco inaczej w obu przypadkach:

a) Wj 20,11:  W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

 (→ naśladowanie Boga)

b) Pwt 5,15: Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg 
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. 

(→ przestroga przed pokusą nadmiernej aktywności)

• Oz 6,6:  Miłości pragnę, nie krwawej ofary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (por. Mt 9,13; 
12,7) → przykazania, Prawo, mają prowadzić do relacji z Bogiem i drugim człowiekiem;  nie są celem
samym w sobie

II. Rozważaj: (1) W jakich sytuacjach wciąż stawiam przepis, przykazanie, prawo przed troską o budowanie 
relacji?

(2) Czy zdarza mi się, że „w dobrej wierze” próbuję przekonać kogoś do jakiegoś przykazania? (lub osądzam 
kogoś, że go nie przestrzega?)

(3) Z czego robię rachunek sumienia (codzienny/przed spowiedzią): z zachowywania przykazań i przepisów 
czy z tego, jaka była moja miłość Boga i bliźniego?

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…



Fragmenty adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka z 19 marca 2018 r.
(O powołaniu do świętości w świecie współczesnym):

58. Wiele razy, wbrew impulsom Ducha Świętego, życie Kościoła zamienia się w eksponat muzealny
lub dostępny dla niewielu. Dzieje się tak, gdy niektóre grupy chrześcijańskie przywiązują nadmierną
wagę do zachowywania pewnych własnych norm, zwyczajów lub stylów. W ten sposób często 
dochodzi do ograniczenia lub tłumienia Ewangelii, poprzez pozbawienie jej właściwej sobie 
urzekającej prostoty i smaku. Jest to być może subtelna forma pelagianizmu, ponieważ zdaje się 
podporządkować życie łaski niektórym strukturom ludzkim. Dotyczy to grup, ruchów i wspólnot. 
Wyjaśnia to również, dlaczego tak często zaczynając od intensywnego życia w Duchu Świętym, w 
końcu stają się one skamieniałe... lub zepsute.

(…)

61. Innymi słowy, w gęstej dżungli przykazań i przepisów, Jezus tworzy wyłom, który pozwala 
rozróżnić dwa oblicza, ojca i brata. Nie przekazuje nam dwóch dodatkowych formuł ani dwóch 
przykazań. Przekazuje nam dwa oblicza, a raczej jedno, oblicze Boga, które odzwierciedla się w 
wielu innych. Bowiem w każdym bracie, szczególnie w najmniejszym, słabym, bezbronnym i 
potrzebującym, obecny jest obraz Boga. Rzeczywiście, na końcu czasów, z odpadków tego kruchego
człowieczeństwa, Pan ulepi swoje ostatnie dzieło sztuki. „Co pozostaje, co jest wartością w życiu, 
jakie bogactwa nie zanikną? Z pewnością dwa: Pan i bliźni. Te dwa bogactwa nie zanikną!”.

(...)

106. Nie mogę nie wspomnieć o tym pytaniu, jakie zadawał sobie św. Tomasz z Akwinu, kiedy 
zastanawiał się, które z naszych działań są najwspanialsze, które uczynki zewnętrzne najlepiej 
ukazują naszą miłość Boga. Odpowiedział bez wahania, że są to uczynki miłosierdzia wobec 
bliźniego[92], bardziej, niż akty kultu: „Zewnętrzne ofary i dary, jako sposób wyrażenia czci, nie są 
składane Bogu jakoby On ich potrzebował, lecz Bóg chce tego dla nas, byśmy w ten sposób 
wyrabiali w sobie oddanie się Bogu, oraz dla zaspokojenia potrzeb naszych bliźnich. Dlatego 
miłosierdzie, wyrażające się pomaganiem potrzebującym, jest ofarą Bogu bardziej miłą, bo 
bardziej bezpośrednio odnosi się do potrzeb bliźnich”[93]. 

(por. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, 30,4 oraz ad 1.)
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