5 Niedziela Zwykła - 2009.02.08
Numer 155

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i, ująwszy ją za rękę, podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i
całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim
On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej
Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Mk 1,29–39

Jak pisałem w poprzednim numerze, zło nie chce być oświecone, bo
jest mrokiem, ciemnością. Nie chcę
tu nikogo straszyć, ale obecnie przygotowuję konferencje o złu, i czytając
Biblię, wizje mistyków i świadectwa,
zdaję sobie z tego sprawę, że piekło i
rozpacz wieczna istnieją, a tylko Bóg
jest światłością.
Zresztą w tym świętym Słowie
czytamy dzisiaj, że Jezus „wiele złych
duchów wyrzucił”. Tak. W jednym mieście było wiele osób
opętanych. I nie jest tak tylko napisane, by podkręcić atmosferę
i nadać dreszczyku temu wydarzeniu, ale to Słowo jest Prawdą.
Że Biblia mówi, ż tak jest. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że są demony, i że tylko Jezus Chrystus może człowieka
uwolnić i uszczęśliwić.
Sam Jezus o tym powiedział: „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia” (J 8,12). A więc kto nie idzie z Nim,
tylko po ścieżce zła, ten idzie w ciemności. I mówił Chrystus o
potępionych: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
(Mt 22,13).
W piekle może być straszna ciemność, czarna jak smoła. Bywałem czasem głęboko w jaskiniach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i było ciemno, ale w piekle jest totalna
ciemność, której nie można sobie wyobrazić i panuje wszędzie.
Pismo mówi o tej ciemności w Psalmie 88,7: „Umieściłeś
mnie w najgłębszym dole, w ciemnościach, w głębinach”.

Jest też zapewne głośno, krzykliwie. Jak w wielu miejscach w Biblii, gdzie demony wychodzą z opętanych z potwornym krzykiem: „duch nieczysty zaczął opętanego targać i z
głośnym krzykiem wyszedł z niego. Aż wszyscy się zdumieli,
tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest?”. Tak… Wszyscy
byli zdumieni, tak krzyczał ten demon. Dlaczego się zdumieli?
Bo aż takiego krzyku nigdy nie słyszeli. Jeśli ktoś z Was był
kiedyś w szkole na przerwie i słyszał krzyczące dzieci, to wie
jak dokuczliwe to jest. Chociaż zatykasz uszy i tak jest głośno.
(ja nieraz noszę watę w uszach… a i tak jest mi głośno…) A w
piekle? Nie można tego znieść! Te dźwięki są tak przenikające,
że nie można od nich uciec. Nie ma tam Bożej obecności, więc
strach, udrękę i ciemność trzeba znosić samemu.
Ap 16,10: „A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli
ludzie z bólu swoje języki”.
Już starczy, ale sami czytajcie Biblię. To nie są żarty.
Szatan zrobi wszystko, by o tym nie mówić o piekle, by się
nie ujawniać, dlatego Wam wyjaśniam. I piszę to również z
tego powodu, że ludzie nie wierzą, że to miejsce istnieje.
PS. Ciekawe… Właśnie teraz, gdy ten wers pisałem
przewróciła mi się na biurku świeczka i wosk wylał mi się na
blat i klawiaturę komputera... Wiem, że zło robi wszystko, by o
tym nie pisać i nie znosi światła Bożego, ale jak pisze Św. Paweł w liście do Filipian: „zabiegajcie o własne zbawienie z
bojaźnią i drżeniem”. (Flp 2,12)
Jezus Chrystus przychodzi dziś do ciebie ze swoim
Słowem pełnym mocy. Dodaje ci sił do przeciwstawiania się
złu. Tylko On jest światłością, więc pozwól Mu, by cię
oświecił, gdyż Bóg nie chce Cię utracić...
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Marność życia ludzkiego
Czytanie z Księgi Hioba
Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on
dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: »Kiedyż zaświta i wstanę?«. Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że
dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.
Hi 7,1–4.6–7

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
Refren.
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.
Refren.
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej
woli, to tylko spełniam obowiązki szafa rza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje
Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich,
aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby
pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
1 Kor 9,1–-19.22–23

