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Drugie czytanie - z drugiego listu Piotra 3, 8 - 14
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest
jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was.
Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak
złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko
w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i
pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który
sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie
mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby
[On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoj

Niecierpliwosc ludzi i cierpliwosc Boga.
« Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno »
Dla Piotra, bardzo wazne wydaje sie nastepujace po tych slowach
zdanie « jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. »
Sa to slowa po ludzku trudne do zrozumienia. Zycie czlowieka uplywa pod
znakiem czasu. Tymczasem Bog, jest ponad czasem - On jest wieczny.
-

“Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których
będzie mieszkała sprawiedliwość.”
1.
Bog szanuje wolnosc czlowieka, wiec nigdy nie wprowadzi go sila do
swego Krolestwa. On zawsze cierpliwie czeka…
2.
Bog proponuje czlowiekowi wziecie udzialu w realizacji Jego planu
zbawienia wszystkich ludzi. Mozemy przyspieszyc nastanie Krolestwa…
•

“Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie
się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie,
będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z
Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję
się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku
narzekania”. (Iz 65, 17-19)
Kiedy Piotr pisze « Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi
winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i
staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego… » to znaczy: ‘juz teraz zyjcie
wartosciami Krolestwa i w ten sposob przyspieszycie Jego definitywne nastanie’.

Slowa, w ktorych Piotr opisuje nadejscie Dnia Panskiego, przypominaja
fragment z Proroka Malachiasza :
•

« Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy
wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A
dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie
w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak
tuczone cielęta. » (Mal 3, 19-20)
- Opis nadejscia tego Dnia, nie powinien nas niepokoic. Nie ma ludzi kompletnie
zlych czy calkowiecie dobrych. To, co jest w czlowieku zle, w Dniu Panskim
calkowiecie zniknie, spalone w ogniu Bozej Milosci. Nie musimy niczego sie obawiac
od slonca, ktorego promienie uzdrawiaja…

Ewangelia wedlug Marka 1 , 1-8
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka
Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił
się szarańczą i miodem leśnym. 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».

« Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. »
W tych kilku slowach, jest streszczone cale mysterium Jezusa: ten
Czlowiek jest Chrystusem, Synem Bozym, co znaczy, ze jest On jednoczesnie
krolem i Mesjaszem. Cala Ewangelia Marka rozwija i tlumaczy te slowa.
W czasach Jezusa, ewangelią nazywano oswiadczenia – zapowiedzi wielkich,
waznych nowin, takich jak narodziny krola czy wazne zwyciestwo militarne.
Przyjscie na swiat Jezusa i Jego zamieszkanie wsrod ludzi jest wielką Nowiną Ewangelią zapowiadajacą nastanie poczatku Krolestwa.

Mateusz, Marek, Lukasz i Jan nie napisali biografii Jezusa z Nazaretu ale Nowa
Ewangelie, ktora glosi Dobra Nowine :
Ten, ktorego od tak dawna oczekuje narod wybrany, przydszedl i nadal sens
naszemu zyciu i smierci, otwiera oczy niewidomym a uszy gluchym, przywraca sily
sparalizowanym…..
Marek, w przeciwienstwie do Mateusza i Lukasza, nie zaczyna swej Ewangelii od
narodzin Jezusa ale od nauczania Jana Chrzciciela.

« Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie
ścieżki! »
•
« Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną »
(Mal 3,1)
•
« Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej
drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. » (Wyj 23,20)

«Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił
się szarańczą i miodem leśnym. »
Te slowa opisuja rzaczywistosc pustyni. Jest to nawiazanie do drogi
przez pustynie narodu wybranego, gdzie zaczela sie jego historia zycia w
Przymierzu. Znaczy to, ze przyjscie Jana Chrzciciela, daje okazje do powrotu
na pustynie jako na miejsce spotkania z Bogiem. Przypomina tez o
wyzwoleniu z niewoli egipskiej.
Marek pokazuje, ze postac Jana Chrzciciela, przeprowadza nas z historycznego
Przymierza zawartego na Synaju do definitywnego jego wypelnienia w Jezusie
Chrystusie.

« odzienie z sierści wielbłądziej »
•

«Był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany
dokoła bioder». Wtedy zawołał: «To Eliasz z Tiszbe!» (2 Krl 1,8)
- Jan Chrzciciel jest przedstawiony jako nastepca Eliasza. W owczesnych
czasach powszechnie wierzono, ze Eliasz powroci, by zapowiedziec nadejscie
Mesjasza.

«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 czasach Jezusa, wchodzac do Jordanu trzeba bylo zdjac sandaly. Osobom
zamoznym towarzyszyli niewolnicy. To niewolnik rozwiazywal rzemyki i zdejmowal
sandaly swemu panu. Niektorzy rabbini mieli swoich uczniow. Jednak uczen
uwazany byl za “wyzszego ranga” niz niewolnik. Jesli wiec jakis rabin przychodzil nad
Jordan z uczniami i niewolnikiem to niewolnik, a nie uczen, zdejmowal mu sandaly.
“nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”
–
Jan Chrzciciel nie czuje sie godny byc uczniem Jezusa ani nawet Jego
niewolnikiem... Tymczasem do czasu spotkania z Jezusem nad Jordanem, to on
uwazany byl za waznego nauczyciela-rabbiego i wielu uczniow “chodzilo za nim”...
« Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
- Jan Chrzciciel widzi tu wypelnienie sie slow Proroka Joela: “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)
Jan Chrzciciel, jak kazdy prorok, nawoluje do nawrocenia. Tym, ktorzy
pragna zmienic swe zycie, proponuje udzielenie chrztu (tzw. chrzest Janowy).
Tlumaczy im, ze nie wystarczaja rytualne obmycia rak przed kazdym
posilkiem, jak domaga sie tego Prawo zydowskie, trzeba calemu zanurzyc sie
w wodzie, aby wyrazic w ten sposob decyzje oczyszczenia calego swego
zycia i calkowitego odwrocenia sie od kazdej formy idolatrii.
Jan zaznacza jednak wyraznie, ze jest ogromna roznica miedzy
chrztem, ktory on proponuje a tym, ktorego dokona Chrystus!
Chrzest Chrystusa zanurzy czlowieka w Duchu Swietym, calkowiecie
oczyszczajac i przemieniajac go:
•
Nie chodzi tu o czystosc taka, jak ja dzis rozumienmy – w sensie niewinnosci
czy czystosci duchowej – ale o czystosc w sensie chemicznym czyli bez mieszaniny.
Czyste serce to takie, ktore cale jest zwrocone ku Bogu, calkowicie odwrocone od
bozkow…
•
Nasze oczyszczenie nie jest naszym dzielem, nie mozemy go dokonac sami,
ono jest dzielem Boga. Do nas nalezy tylko pozwolic Bogu dzialac w nas i przyjac
Jego dary.

