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Jezus naucza jako mający władzę
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali
się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek
opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty BoŜy”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego’’. Wtedy duch nieczysty zaczął go
targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak Ŝe jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś
nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.
Mk 1, 21–28

W dzisiejszym spotkaniu z człowiekiem opętanym
przez ducha złego, demon wyznaje: „Wiem, kto jesteś:
Święty BoŜy”. Jest to prawie Ŝe odruchowa reakcja na bliskie spotkanie świata zła z czystym BoŜym dobrem. Dlaczego? Bo w takim spotkaniu zło czuje się zagroŜone.
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić”.
Zło jest jak cień. On znika gdy pojawia się światło.
„Przyszedłeś nas zgubić” oto płacz zła, płacz ciemności
z powodu nadchodzącego światła. Jezus Chrystus przychodzi na ziemię, by usunąć ciemności. Wszystko, na co padnie Jego światło, zamienia się w światło. A jeśli wszystko,
to równieŜ twoje zło, grzechy, wady i braki, twoje zniechęcenie i relacje z ludźmi… Po prostu to wszystko, co jest
ciemną stroną twojego Ŝycia.
Jak księŜyc, który nie jest źródłem światła, świeci
jednak, gdy sam oświecony zostanie przez słońce. Tak i
kaŜdy, kto zwróci się do Boga, odbija w swoim wnętrzu
Jego światło, stając się światłością dla otoczenia. A jeśli
kaŜdy, to równieŜ i TY…

MoŜe to jest powodem dzisiejszego smutku ludzi i
poczucia pustki i niedowartościowania, Ŝe siedzimy w domach, w blokach przy ekranie i nie mamy czasu, by popatrzeć
w niebo. (a przecieŜ właśnie tam mamy spędzić „troszkę” więcej czasu, niŜ 65 lat… :-)
Chcesz odczuć, Ŝe jesteś kimś, kim interesującym dla
Boga, i to bez potrzeby polowania na wysokie stanowiska i
stołki w celu dowartościowania swojego istnienia? To po prostu popatrz dziś w niebo na księŜyc a odczujesz, Ŝe Pan się
tobą naprawdę zajmuje.
Bo nawet „niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk
Jego nieboskłon obwieszcza” (Ps 19,2).
Owszem…, zło nie chce być oświecone, bo pod
wpływem światła ono samo znika, ujawnia się w nim tylko
to, co od Boga pochodzi, a więc to, co jest dobre, to, za
czym się ukrywa. Jak cień ukrywa się za czymś, co przysłania światło, tak zło ukrywa się za dobrem, którego nie
chce odnieść do Boga. Gdyby się zgodziło na odsłonięcie,
okazałoby się, Ŝe wszystko, co posiada i czym się posługuje,
otrzymało od Stwórcy. A przecieŜ szatan został strącony z
nieba za pychę – za koncentrowanie innych i siebie na sobie.

Bo po cóŜ by Pan stworzył słońce i księŜyc, jak nie
po to, by nawet one wskazywały nam Boga? W Psalmie 8,
w czwartym i piątym wierszu jest napisane: „Gdy patrzę na
Twe niebo, dzieło Twych palców, księŜyc i gwiazdy, któreś Ty
utwierdził: czym jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz, i czym - syn
człowieczy, Ŝe się nim zajmujesz?” I autor mówi o tym, by
PATRZEĆ na niebo, i KSIĘśYC i gwiazdy, bo to jest Jego
Dalszy ciąg tematu Ewangelii o światłości Pana i Jego
niebo i księŜyc. Dlaczego mamy patrzeć? PoniewaŜ patrząc, mocy, oraz o ciemności piekła w następnym numerze.
człowiek zdaje sobie sprawę, Ŝe Bóg się nim naprawdę ZAJ- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski
MUJE.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg obiecuje zesłać proroka
MojŜesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: »Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech juŜ nie widzę tego wielkiego ognia,
abym nie umarł«”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włoŜę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaŜę. Jeśli ktoś nie będzie
chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zaŜądam zdania sprawy. Lecz
jeśli który prorok odwaŜy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.
Pwt 18, 15–20
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.
Refren.
Ps 95

DRUGIE CZYTANIE
MałŜeństwo i celibat
Bracia: Chciałbym, Ŝebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezŜenny
troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto
wstąpił w związek małŜeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać Ŝonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamęŜna i dziewica
troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąŜ, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać męŜowi. Mówię to dla waszego poŜytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po
to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
1 Kor 7, 32–35

