Rozważanie Słowa Bożego
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!"
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: "I wy tak
niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go
nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie
potrawy za czyste.
I mówił dalej: "Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". (Mk 7, 14-23)

Propozycje do rozważań
1. Jezus mnie woła i mówi „Słuchaj”. To postawa priorytetowa, do której Bóg w Biblii wzywa człowieka. Uważne
słuchanie Boga prowadzi dalej – do zrozumienia i wreszcie do wypełniania Jego Woli. Słowo Boga jest Święte,
Prawdziwe, Nieomylne, więc we mnie powinna być postawa całkowitego zaangażowania – „słuchanie sercem”.
2. Co do nas dociera? – do naszego umysłu, wyobraźni, nawet jakie posiłki jadamy? Czy nie zaśmiecamy naszych serc
i umysłów bezwartościowymi filmami, treściami z internetu, gazet, hałaśliwą muzyką, itd…. To wszystko wpływa na
nas i ma swoje konsekwencje!
3. „Z wnętrza, z serca człowieka pochodzą złe myśli – przewrotność, zazdrość, pycha, głupota, …… „Dochodzimy do
wniosków, że słuchanie Boga, przebywanie w dobrym środowisku, wybór dobrego filmu, książki, czas modlitwy
będzie nas kształtował według Bożego planu.
4. Zrób Rachunek Sumienia podczas Adoracji Pana Jezusa – jak to wszystko wygląda w moim życiu?
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