
Dzielenie się Słowem – Mk 14,32-42 (6 NWP B)           22 III 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Marka

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja
tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I 
rzekł do nich:  Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do 
przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił:  Abba, 
Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, 
co Ty niech się stanie.

Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś 
czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało 
słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, 
gdyż oczy ich były zmorzone snem, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.

Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina, 
oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój 
zdrajca.

Uwagi do Ewangelii:

• narastające osamotnienie Jezusa (oddalenie się od uczniów – od Piotra, Jakuba i Jana – 
milczenie Ojca)

• ludzkie uczucia Jezusa: lęk (niepokój, trwoga), głęboki smutek

(metoda Jezusa na lęk: ufność i poleganie na Ojcu)

• sen uczniów: por. sen Jonasza w głębi okrętu (Jon 1,5)

• Syn Człowieczy będzie „wydany” 

II. Rozważaj: (1) Jak wygląda moja modlitwa? Jakie mam wobec niej oczekiwania? (że zawsze będę 
mieć „uniesienia” na modlitwie? że będzie iść jak z płatka?) Jak reaguję, gdy modlitwa mi nie idzie?
Trwam dalej czy zniechęcam się i rezygnuje?

(2) Co w mojej modlitwie jest najistotniejsze? Ilość odmówionych modlitw czy osobista relacja z 
Ojcem?

(3) Czy modlitwę traktuję jako sposób na przekonanie Boga do swoich własnych planów, czy 
pytanie o to, jaka jest wola Boża w danej sytuacji?

(4) Czy odnajduję się w doświadczeniu Jezusa bycia opuszczonym i niezrozumianym przez 
najbliższych?

III. Módl się:  - powierzaj Bogu swoje trudności
- dziękuj za swoje uczucia, jakie przeżywasz (również te trudne – to dar od Pana Boga w jakimś 
konkretnym celu!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- wysławiaj Boga, który objawia się w miejscu najbardziej bolesnym, dziękuj za doświadczenie Jego 
bliskości, proś o natchnienie do dobrych decyzji i o siłę do ich spełnienia
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem...


