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Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu.
Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło CZTERECH. Nie mogąc z
powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez OTWÓR spuścili ŁOŻE, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak
mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”. Jezus poznał
zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych
sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«,
czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci:
Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i
wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.
Mk 2,1–12

Jezus rzekł do paralityI może dziś, w przeddzień Wielkiego Postu rozważmy
ka: »Synu, odpuszczają ci się tę scenę Ewangelii przez ten pryzmat (choć jest tu wiele szczetwoje grzechy«”
gółów i można głębiej Ją odczytać)
Bywa w naszym życiu
Wszyscy jesteśmy ludźmi sparaliżowanymi przez
tak, że kiedy my sami zapa- własne grzechy. Sami potrafimy się tylko przewracać. I do
damy na jakąś chorobę, al- tego jeszcze inni muszą odczuwać ciężar naszych grzechów.
bo dotyczy to kogoś z na- Bo to nie tak, że grzech to moja tylko sprawa. Inni też to
szych bliskich, kiedy dowia- odczuwają.
dujemy się, że mamy choroBiblia mówi, że niektóre konsekwencje grzechów są
bę zmierzającą do śmierci, przenoszone do CZWARTEGO pokolenia. Może tych
bo nowotwór stoi m naszym CZTERECH z Ewangelii to CZTERY pokolenia, które odciele otworem, zaczynamy czuwają jakieś grzechy z zamierzchłej przeszłości swego
się
buntować,
pytać: przodka. I może dlatego udają się do Jezusa, aby uwolnić
„dlaczego ja? dlaczego moja mama, tata, brat, siostra, bab- się od tego sparaliżowanego - od grzechowych dziadka,
cia, dziadek? za co?”. Dlaczego akurat mnie spotkało coś pradziadka, czy może ojca.
takiego?
Sam wiele razy modliłem się nad ludźmi, którzy dźwiCzujemy złość i zaczynamy dyskutować i spierać się z gali konsekwencje grzechów „ŁÓŻKOWYCH” swych rodziPanem Bogiem, a czasem nawet stawiać Mu warunki. Bo trud- ców. I widziałem, jak Jezus to uzdrawiał. Ale ważne było to,
no jest przyjąć Jego wolę. Trudno uwierzyć, że choroba może aby tego sparaliżowanego i leżącego na tym ŁÓŻKU człowiebyć potrzebna do uzdrowienia duszy.
ka przynieśli.
Paralityk miał szczęście. Dotarł do Jezusa, pomimo że
Dopiero spowiedź pozwala nam poczuć to, co być
dom, w którym nauczał Zbawiciel, był otoczony tłumem ludzi. może czuł tamten człowiek po uzdrowieniu – lekkość i pełUdało mu się to dzięki pomocy przyjaciół, którzy, nie zważając nię wiary. Tak…, bo podobnie, jak tych czterech ludzi wpuna przeciwności, chcieli mu pomóc. Niosąc sparaliżowanego ściło tego sparaliżowanego przez OTWÓR w dachu, tak ty,
człowieka, wierzyli, że Jezus go uzdrowi. Nie zawiedli się. To kiedy klękasz przed OTWOREM okienka konfesjonałoweich wiara spowodowała, że Jezus uzdrowił jego ciało i odpuścił go, to jakby czterech aniołów wpuszczało cię przez okno
mu grzechy.
dachu – gmachu przebaczenia w samo centrum miłosierAle co to ma do nas?
dzia Pana.
Życzę Tobie - kochany Czytelniku spotkania się z miAno ma… Bo sparaliżowany, to ktoś na tym świecie,
kto sam nie może chodzić…, bo ma kłodę, którą jest grzech, łosiernym Panem w OTWORZE okiennym konfesjonału, oddając Bogu ciężar, który po drodze nabyłeś.
a który to sprawia w życiu sztywność relacji.
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg odpuszcza grzechy
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja
dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na
pustkowiu. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie,
bo się Mną znudziłeś, Izraelu. Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów”.
Iz 43,18–19.21–22.24b–25

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.
Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
ocali go Pan w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi i nie odda w moc jego wrogów.
Refren.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną,
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!”.
Refren.
A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
aż po wszystkie wieki.
Refren.
Ps 41(40),2–3,4–5.13–14 (R.: por. 5b)

DRUGIE CZYTANIE
Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i
„nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic
Bożych, wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze
„Amen” Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i
który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha
w sercach naszych.
2 Kor 1,18–22

