Rekolekcje Radiowe Wiara wymaga decyzji

Dzień 3.

Tydzień III, dzień 3

Mt 12, 9-14

Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: «Czy wolno uzdrawiać w szabat?» Lecz On im odpowiedział:
«Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze
czynić». Wtedy rzekł do owego człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i stała się znów
tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób
Go zgładzić.


Stojąc w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża



Wzbudźmy intencje prosząc aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny,
były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.



Wyobraźmy sobie spotkanie Jezusa z faryzeuszami w synagodze.



Prośmy w tej medytacji o łaskę godnego oddawania czci Bogu.



Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego

Punkt 1. Czy wolno uzdrawiać w szabat?
Szabat był dniem odpoczynku nakazanym przez Boga. Cotygodniowe świętowanie związane było z przerwaniem codziennych prac i oddawaniem czci Stwórcy. Należało dokładnie przestrzegać przepisów obrzędowych, które wskazywały, co można a czego nie
wolno czynić.
Jezus zostaje skonfrontowany z sytuacją, w której czyniąc dobro, może zostać oskarżony
o naruszenie świętości tego dnia. „Czy wolno czynić to co dobre w dniu świątecznym, czy
tylko to, co zgodne z nakazami?”– pyta faryzeuszy, przywołując obraz ratowanej owcy,
która wpadła w dół.
Czym jest dla mnie odpoczynek niedzielny? Co jest ważne?
Punkt 2. Wolno w szabat dobrze czynić
Autentyczne znaczenie szabatu Jezus wyjaśnia swoim czynem. Ożywiając w dniu Pańskim martwą rękę człowieka, objawia Bożą chwałę i moc. Stawia na pierwszym miejscu
dobro człowieka. Pokazuje, że praktyka zachowywania szabatu nie jest wyłącznie systemem obowiązków. Uznaje za dozwolone czynić w szabat coś dobrego.
Zawsze jesteśmy wystawieni na pokusę fałszywego interpretowania Prawa Bożego, jeśli
skupiamy się głównie na tym, co wolno a czego nie należy czynić. Bóg pozostawił wolności człowieka rozpoznawanie i podejmowanie tego, co jest słuszne i dobre. Drogowska-
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zem jest Jezus, który uzdalnia nas do czynnej miłości Boga i ludzi także w dniu świątecznym.
Na co poświęcam w niedzielę czas wolny?
Punkt 3. Trzeba usunąć Jezusa
Dla faryzeuszy najbardziej było bulwersujące, że Jezus swobodnie interpretuje przepisy
dotyczące świętowania. Jego słowa odczytano jako atakowanie świętości szabatu. Dlatego zawiązano spisek, aby Go usunąć.
Tymczasem Jezusowi chodziło o wskazanie sensu oddawania czci Bogu. Swoim czynem
ujawnił, że Bóg nie jest tym, który pozbawia ale Tym, który daje. Bóg, który wychodzi do
człowieka i daje Siebie, przekracza reguły, nakazy i zakazy.
Istotna treść szabatu znalazła realizację w dniu Pańskim – niedzieli. Walka o świętowanie tego dnia ma ogromne znaczenie dzisiaj. Wiąże się z wysiłkiem, aby nie usuwać Boga
sprzed oczu, tylko uczestniczyć w Eucharystii, celebrując dzień zmartwychwstania Chrystusa.
Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz"
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