
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Marka:

Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im przysłuchiwał,
gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im
odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich
przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: “Słuchaj, Izraelu, Pan,
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją
mocą”. Drugie jest to: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział,
bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego». MK 12, 28-32



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Można zaryzykować, że to najtrafniejsze zdanie tego fragmentu
Ewangelii. Żadne inne tak celnie nie pokazuje, dlaczego faryzeusze i
uczeni nie umieli dogadać się z Jezusem. Mistrz idzie krok dalej –
pokazuje rozwiązanie. Mądry uczony diagnozuje problem, nawet jeśli
nie zdaje sobie z tego sprawy.
Z całą pewnością faryzeusze potrafili podać wyjaśnienie przykazań,
które przywołał Jezus, jednak nie zadawali sobie trudu, dlaczego je
wyjaśniają.
Pewien mądry papież zadał kiedyś młodzieży na krakowskich Błoniach
pytanie: „Co to znaczy budować na skale?”.

MK 12, 28-32



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „rozprawiali między sobą”

Dyskutowali z Jezusem! Jak mogli? Z nauczycielem, cudotwórcą,
uzdrowicielem… Jak równy z równym, a nawet z pozycji eksperta.
Jezus na to pozwalał. Nie dlatego, że mężnie znosił nietakt.
Czasami dobrze z Jezusem podyskutować, pospierać się, może
nawet pokłócić… Ważne, by pozostać w tej rozmowie gotowym do
słuchania.
Wiele wskazuje na to, że Jezus wcale nie był grzecznym dzieckiem,
które nie przysporzyło rodzicom żadnego zmartwienia.

MK 12, 28-32



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „Pierwsze jest: “Słuchaj” […]”

Trochę już przyzwyczailiśmy się do kościelnych wstępów. „Zaprawdę,
powiadam wam”, „To mówi Pan”, „Bracia”, „W imię Ojca, i Syna, i
Ducha Świętego”, „Jezus powiedział do swoich uczniów”. Teksty, które
znamy na pamięć, w których błędy wyłapiemy nawet wtedy, gdy
podczas Mszy świętej myśli uciekną gdzieś indziej.
Panie Jezu, nie daj nam przestać słuchać, nie daj znieczulić się na to, co
słyszymy tak często, że nie słuchamy. Nie pozwól, żeby kiedykolwiek
podczas Mszy świętej umknęły nam słowa „Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie
i pijcie”, „Oto Baranek Boży”.

MK 12, 28-32



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „Słuchaj, Izraelu”

Izraelu. Umiłowany ludu. Narodzie Wybrany. Ty, którego chroniłem
potężną ręką i wyciągniętym ramieniem. Ty, którego
przeprowadziłem suchą nogą przez Morze Czerwone. Na krótką
chwilę porzuciłem ciebie, lecz z miłością ogromną przygarnę cię.
Kościele. Ludu Boży. Boża budowlo. Winnico wybrana. Ty, dla
którego zszedłem na ziemię. Ty, za którego ofiarowałem
Umiłowanego Syna. Ty, którego prowadzę od lat i jestem gotów
przebaczyć każdy grzech.
Mówi Pan. Czasem w kościele. Zawsze w Kościele, nawet jeśli
spotykasz się z Panem sam na sam. MK 12, 28-32



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „Pierwsze jest: “[…] Będziesz miłował Pana” […] Drugie jest to: 

“Będziesz miłował bliźniego” […]”

Dlaczego w takiej kolejności? Przecież święty Jan napisze: „kto nie miłuje
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”?
Dlatego że Bóg jest ważniejszy od bliźniego? Tak, jest ważniejszy, choć nie
znaczy to, że kiedykolwiek będzie „rywalizował” z miłością bliźniego.
Pierwsze jest to, które lepiej nauczy mnie kochać. Kiedy popatrzę na miłość
swoją czy bliźniego, wzór może być różny. Kiedy popatrzę na miłość Boga,
zobaczę Miłość najwyższej próby. Gdy będę ją naśladował, o miłość
bliźniego nie będzie trudno.
Od kogo uczę się kochać?

MK 12, 28-32


