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

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed
Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział:
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź,
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek”

Panika. Jezus odchodzi. Nie mam Go już na wyciągnięcie ręki, muszę
powalczyć o możliwość kontaktu z nim.
Każdy nowy etap w życiu wnosi niepewność, czy wszystko, co mieliśmy
dotychczas, będziemy potrafili przy sobie utrzymać. Żeby znalazło się w
naszym życiu miejsce na coś nowego, trzeba będzie z czegoś zrezygnować,
czegoś mieć mniej lub korzystać z tego rzadziej.
Żeby nie stracić czegoś cennego, trzeba w takiej sytuacji bardziej się o to
postarać. Młodzieniec mógł bać się utraty Jezusa albo utraty tego, co będzie
musiał poświęcić, żeby mieć Go dalej przy sobie.
Z czego jestem gotów zrezygnować, żeby powalczyć o miejsce dla Jezusa?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „co mam czynić […] Znasz przykazania”

Pytam o to, co doskonale wiem. Dlaczego?
Bo odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Odpowiedź nie prowadzi do
rozwiązania.
Wiele twierdzeń w matematyce udało się sformułować dlatego, że
dotychczasowe nie dawały rozwiązań, chociaż powinny. Te, które już
mieliśmy, pokazywały jedynie, którą drogą nie dojdziemy do właściwego
wyniku. Czasami wystarczała podpowiedź ucznia czy studenta, który miał
mgliste pojęcie o zagadnieniu, ale wolny, nieobciążony teoriami umysł
pozwolił mu znaleźć właściwą drogę.
Warto czasem zadać proste pytanie i pójść zwyczajną drogą.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj”

Młodzieniec mógł mieć pokusę, by zostawić swój dom w dobrych rękach i dać
sobie możliwość powrotu, gdyby droga z Jezusem nie okazała się dość
atrakcyjna.
Możliwość powrotu miałby przed oczami w każdej chwili, w której pojawiłyby
się trudności. W czasie sporów z faryzeuszami. Przy każdym napomnieniu. W
drodze na krzyż. W ciszy kilkudziesięciu godzin po śmierci Jezusa. W
niepewności po Wniebowstąpieniu. W obliczu prześladowań i męczeństwa
głosiciela Ewangelii. Mógłby myśleć, że wróci i będzie bardziej szczęśliwy.
Małżeństwo i kapłaństwo polegają między innymi na tym, że dla drugiej
osoby zostawia się coś na zawsze, bez możliwości powrotu.

MK 10, 17-22



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „Potem przyjdź”

Dekoracja wnętrz to zajęcie dla tych, którzy postawili już fundamenty,
zbudowali dom, podłączyli, co trzeba i pomalowali pomieszczenia.
Młodzieniec postawił solidne fundamenty, zbudował piękny dom, podłączył,
co trzeba, pomalował wnętrza, a nawet je udekorował. Jego wspaniała
posiadłość wymagała wiele troski. Zabierała ona tyle czasu, energii i
zaangażowania, że nie pozwalała na poważne zajęcie się czymkolwiek innym.
W szczególności nie było miejsca, by w domu zamieszkał ktoś jeszcze.
Jezus to wiedział i dał młodzieńcowi czas na uporządkowanie domu. Nie
nałożył presji czasu. Powiedział jedynie, że trzeba mieć mniej.
Co należałoby wynieść z mojego domu, żebym mógł pójść za Jezusem?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „odszedł zasmucony”

Trzeba posiadać bardzo dużo, żeby ze smutkiem przyjąć wskazówkę, która
prowadzi do spełnienia mojego najgłębszego pragnienia.
Takie sytuacje pozwalają mi ocenić, co rzeczywiście jest dla mnie
najważniejsze.
Ta rozmowa ma otwarte zakończenie. Młodzieniec odszedł zasmucony, ale
nie wiemy, dokąd poszedł, co zrobił z majątkiem, czy wrócił do Jezusa.
Dzięki temu historia, choć pozostawia niepewność, wypełniona jest
nadzieją. Być może słowa Jezusa musiały trochę popracować w mężczyźnie,
żeby je wypełnił.
Od nas również Jezus nie wymaga, żebyśmy byli idealni już na początku
drogi. MK 10, 17-22


