Rozważanie Ewangelii wg św. Marka we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”
Rozdział 9
Każdego dnia na początku pomódl się do Ducha Świętego, aby pomógł Ci w rozważaniu
wybranego tekstu, aby Cię prowadził. Pomódl się do Jezusa „Rabbuni, żebym przejrzał”, abyś
zobaczył Go, takim jakim jest, abyś zobaczył siebie.

Propozycje do rozważań:
- Przeczytaj jeszcze raz fragment „Przemienienie Jezusa”. Wsłuchaj się uważnie w słowa „To
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Jezus pragnie, abyś Ty także miał jak najbliższą
relację z Ojcem. Wejdź na górę, aby zobaczyć niebo otwarte i usłyszeć: „ Ty jesteś moją córką
umiłowaną”, „Ty jesteś moim synem umiłowanym”. Niech te słowa będą przez cały dzień
Twoją nieustanną modlitwą; poczuj, że jesteś w kochających ramionach Ojca, w każdej
sytuacji, w której dzisiaj się znajdziesz...
-Bóg, jako Stwórca, objawia się we wszystkim. Niech kolejny dzień będzie zauważaniem
Jego obecności w każdym napotkanym człowieku, w każdym miejscu, które odwiedzasz, w
pięknie tego świata... Czy widzisz Jego działanie we wszystkim, co Cię dzisiaj spotyka? Dzisiaj
niech Twoją modlitwą będzie Psalm 150.
-Przeczytaj Mk 9,14-29. Jakże mała jest nasza wiara, chociaż już tak długo idziemy za
Jezusem! Ale jednak przyprowadzamy do Niego naszych chorych prosząc o ich uzdrowienie...
I tak jak ojciec epileptyka jesteśmy świadomi, że my także potrzebujemy
uzdrowienia...Módlmy się dzisiaj słowami: „Jeśli możesz, zlituj się nad nam i pomóż nam”,
oraz „ Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!”.
- Przeczytaj Mk 9,30-32. Po raz drugi słyszymy zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Uczniowie wciąż „nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.” A Ty? Czy nie boisz się stawiać
pytań Jezusowi, kiedy nie rozumiesz Jego planów? Chłopiec chory na epilepsję został
uzdrowiony, ponieważ jego ojciec miał odwagę rozmawiać z Jezusem ... Powiedz dzisiaj
Jezusowi, czego nie rozumiesz...
- Przeczytaj Mk 9,33-41. Spór uczniów o pierwszeństwo stał się punktem wyjścia dla
nauczania Jezusa w Kafarnaum na temat prawdziwej wielkości a także zazdrości. „Jeśli ktoś
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. „Kto bowiem
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Podziękuj dzisiaj Jezusowi za wszystkie charyzmaty,
którymi obdarza swój Kościół.
- Przeczytaj Mk 9,42-50. Aby głosić Ewangelię, uczeń Jezusa musi najpierw sam nią żyć; aby
nie gorszyć innych, musi walczyć ze swoimi grzechami. Uczeń Jezusa musi stracić życie, aby je
zachować (por. Mk 8,34-35)... Panie, coraz trudniej iść za Tobą...
Na zakończenie każdego dnia podziękuj Bogu za Jego obecność w rozważanym słowie
i odmów modlitwę: Ojcze nasz…

