Chrzest Pański 10 stycznia 2021
Drugie czytanie - z pierwszego listu Swietego Jana 5,1-9
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego,
który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy,
że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem
miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie
są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł
przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje
świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci
trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże
więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
-

Jan pisze do wspolnoty chrzescijan, ktora jest troche zagubiona, slyszy bowiem
czesto wypowiedzi roznych ludzi (czesto sekt) o osobie Jezusa i nie potrafi zglebic
Jego misterium.

-

Klucz do zrozumienia czytaneo dzis fragmentu listu Jana, znajduje sie w
poprzednim rozdziale, w ktorym Jan przestrzega przed sektami :
« Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z
Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (…) Oni są ze
świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha. « ( 1 J 4, 1-6)

« Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego
otrzymał. »
-

W rozddziale piatym, Jan probuje « uzbroic », przygotowac swych braci na
spotkania z sektami. Tlumaczy, ze w wierze chrzescijanskiej wystarczy uwierzyc,
ze Jezus jest Mesjaszem ; w przeciwienstwie do sekt, gdzie trzeba najpierw
przejsc droge tajemniczej inicjacji.

-

Dla Zydow, niemozliwym do przyjecia jest Wcielenie Syna Bozego i
bluznierstwem, sadzenie, ze Jezus z Nazeratu jest Synem Boga. Ponadto ksiega
Powtorzonego Prawa wyraznie tlumaczy, ze skazany na smierc jest przeklety
przez Boga….Dlatego Jan tlumaczy, ze w Jezusie Chrystusie, daleki i
transcendentny Bog, stal sie bardzo bliski…
•

« głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą
Bożą i mądrością Bożą. » ( 1 Kor 1,23-24)

•

« Wielu bowiem pojawiło się na świecie
zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus

przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem
i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie
utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście
otrzymali pełną zapłatę. » (2 Kor 1, 7-8)

•

« Po
tym
poznajecie
Ducha
Bożego:
każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus
przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest
duch Antychrysta, który - jak słyszeliście nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. » (1
Kor 4,2-3)

« Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko
w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej
bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. »
-

« przyszedł przez wodę i krew” : to znaczy, ze nie mozna mowic tylko o pelnym
Chwaly zdarzeniu Chrztu Jezusa i milczec o upokorzeniu Go na Krzyzu…Duch
Swiety byl obecny w obu tych zdarzeniach ! Mowia o tym slowa « Trzej bowiem
dają świadectwo ».

« przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ
jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. »
-

Tym swiadectwem jest Zmartwychwstanie Jezusa.
•

“Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną
pewnością, że tego Jezusa, którego wyście
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
“ (Dz 2, 36)

Ewangelia - wedlug Marka 1, 7-11
I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i
przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

-

Chrzest Jezusa w Jordanie jest pierwszym wydarzeniem w Jego publicznej
dzialalnosci. Po raz pierwszy jest tez tu mowa o Trojcy Swietej.

Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym».
-

Jan Chrzciciel, zapowiadajac rychle nadejscie Mesjasza, nie wie jeszcze, ze
chodzi o Jezusa z Nazaretu.

-

Slowo chrzcic znaczy zanurzac.

-

W ten sposob Jan Chrzciciel zapowiada nadejscie Mesjasza, nawiazujac do slow
proroka Joela i Izajasza:
•

« I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą
mieli widzenia. Nawet na niewolników i
niewolnice wyleję Ducha mego w owych
dniach. » (Jl 3,1-2)

•

« I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na
niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni
Pańskiej. » (Iz 11,2)

•

« Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie
namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by
zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę;” (Iz 61,1)

“W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie»
-

Tytul “Syn” byl nadawany kazdemu nowemu krolowi, w dniu jego sacry. Jest tez
synonimem tytulu krola-Mesjasza. Scena chrztu Jezusa w Jordanie, jest
ceremonia Jego sacry krolewskiej.

-

“Syn umiłowany” nawiazuje do slow Izajasza: “Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój
na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.” (Iz 42,1)

Dlaczego Jezus prosi Jana o chrzest skoro jest bez grzechu ?

1. Poniewaz pragnie byc blisko swego ludu, pragnie byc jednym z nich...w ten
sposob ukazuje tez swoja solidarnosc z grzesznikami...To wlasnie w czasie obrzedu
chrztu, Bog Ojciec nazywa Go Synem i slysza to obecni...
2. Chrzest nie koncentruje sie na grzechu ale na historii Milosci Boga i
czlowieka...jest zanurzeniem w Duchu Swietym !
« W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na siebie. »
* « Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił -przed Tobą skłębiły się góry... » (Iz 63,19)
–

Rozdarte niebo wskazuje na to, ze nie istnieje juz przepasc miedzy ziemia i
niebem....ktora powstala niegdys w ogordzie Edenu.... Komunikacja Boga z
jego ludem zostaje przywrocona...Bog na nowo daje sie poznac...Jezus staje
na czele nowej ludzkosci, tej, ktora daje sie prowadzic Duchowi Swietemu.

* « Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to,
by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi. « (Rz 8,29)
* « W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie. « (Mk 1,10)
–

Kilka lat pozniej, zaslona w Swiatyni Jerozolimskiej, symbolizujaca niebiosa bo
oddzielala czesc ludzka od Boskiej, rozdarla sie w chwili smierci Jezusa na
krzyzu...

* « Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego
znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. » (Gal 1, 19-20)

