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Słowa dzisiejszej Ewangelii: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe” rozumiemy jako pierwsze wyjaśnienie. Oto przyjęcie chrztu z rąk Jana 
oznaczać miało dobrowolne włączenie się Chrystusa we wspólnotę grzeszników, których 
przyszedł zbawić. Widać tu wielkie uniżenie się Zbawiciela i zapowiedź Jego misji. Ale 
najgłębszy sens tego wydarzenia nad Jordanem zawiera się w słowach: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Podczas chrztu w Jordanie, po wyjściu Jezusa 
z wody, objawia się Bóg. Otwarte niebiosa, zstąpienie Ducha Świętego pod postacią gołę
bicy oraz głos z nieba to trzy niezwykłe elementy tej teofanii -  objawienia się Boga. W ten 
uroczysty sposób zaczęła się publiczna działalność Jezusa z Nazaretu, nastąpiło ogłosze
nie, że jest On zapowiedzianym Mesjaszem -  Zbawicielem, obdarzonym pełnią Ducha 
Świętego. Jemu należy się posłuszeństwo, ponieważ On jest Synem Bożym.

Zatem widzimy, że chrześcijański chrzest jest zupełnie inny od chrztu Janowego i nie 
ma związku z przyjęciem go przez Jezusa. Tylko chrześcijański chrzest, ustanowiony przez 
Chrystusa po zmartwychwstaniu, gwarantuje zbawienie i daje udział w królestwie Bożym. 
Tylko obmycie dokonywane z woli Chrystusa w imię Trójcy Świętej uświęca człowieka, 
gładząc jednocześnie grzech pierworodny. Jest wszczepieniem w Chrystusa i Kościół oraz 
początkiem nowego życia. W skrócie tę różnicę wyrażają słowa Jana Chrzciciela: „Ja was 
chrzczę wodą -  [tylko wodą] -  On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Można jednak dostrzec w chrzcie Pana Jezusa zapowiedź naszego chrztu. Obecne są 
w tym wydarzeniu trzy Osoby Boskie, w których imię otrzymaliśmy chrzest. Woda otrzy
muje od Chrystusa moc uświęcania dusz. Duch Święty tak samo i na nas zstępuje, a każde
go ochrzczonego Bóg nazywa swoim umiłowanym dzieckiem. Przyjmującym chrzest rów
nież otwiera się niebo. Trzeba jednak pamiętać o poleceniu Boga, jakie wypowiedział 
objawiając swego umiłowanego Syna -  „Jego słuchajcie!” Być ochrzczonym to przyjąć 
Chrystusa za swego Pana, zaufać Mu i być posłusznym Jego słowom, to podporządkować 
swoje życie Jego przykazaniom i Jego woli.

Głosimy więc dzisiaj, że Jezus, narodzony w Betlejem, jest Synem Bożym. Wyznajemy 
Jego bóstwo. Dziękujemy za łaskę naszego chrztu. Uświadamiamy sobie konieczność życia 
zgodnego z przyjętym chrztem. Prosimy o dary Ducha Świętego, aby każdy z nas spełniał w 
świecie rolę świadka Chrystusa, który przyszedł zbawić wszystkich ludzi. Kończy się czas 
Bożego Narodzenia, czas dzieciństwa. Trzeba zacząć dorosłe życie z Chrystusem.

ks. Jerzy Witczak
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„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”

Mam wielki szacunek do praw ludzkich i ogromną sympatię dla uroczystych deklara
cji, które je strzegą. Zbyt wiele dzieci umiera z głodu, iluż ludzi jest uciśnionych przez 
dyktaturę, ileż ofiar terroryzmu! To wszystko zastanawia i obliguje nas do tego, by zawsze 
bronić praw ludzkich. Ale zachodzi pytanie: czy w chórze różnych organizmów i instytu
cji, które sprzyjają prawom ludzkim, należy usytuować jako jeden głos więcej Ewangelię
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Chrystusa? Czy obraz kościoła jest równoznaczny z instytucjami broniącymi praw ludz
kich i należy go umieścić na tej samej linii w działalności świata? Myślę, że nie. Kościół 
wnosi coś nowego i oryginalnego, jest zwiastunem i posłańcem Nowości, przekazicielem 
Ducha, który zostaje dany jako dar dla wszystkich ludzi. Nie może być, by słowo Boże 
było jedynie rubryką u stóp uroczystej Deklaracji, lecz ma być światłem, która je oświeca, 
solą, która je konserwuje, fermentem, który powoduje jej dojrzewanie. Jeżeli Ewangelię 
potraktujemy na równi, jako jeden z elementów praw ludzkich, grozi nam niebezpieczeń
stwo utraty prawdziwego ducha ewangelicznego.

Wszystko tu może zarazić się powierzchownością. Jeżeli mamy doświadczenie, że coś tak 
wzniosłego jak wiara przemienia się tylko w pobożność polegającą na powierzchownym trzy
maniu się litery prawa (tzw. dewocja), to nie może nas dziwić, że przestrzeganie praw ludzkich 
się degeneruje i przy braku ducha prawa te bardziej służą smutkowi i śmierci niż szczęściu 
i życiu. I tak na przykład, należne prawa rodziców mogą skazywać synów na przedwczesną 
śmierć (antykoncepcja, aborcja, domy dziecka...), a prawa synów mogą doprowadzać rodzi
ców do spychania ich na margines życia (eutanazja, domy starców...). Prawo do inicjatywy 
prywatnej może tworzyć bezrobocie i uciemiężenie pracowników, a prawo państwa do kory
gowania tego zła może być przyczyną okrutnych dyktatur, które zniewalają obywatela. Podob
nie z innymi prawami; na przykład, prawo nauczyciela może szkodzić osobowości ucznia, 
a prawa dzieci mogą pozbawiać nauczycieli radości, optymizmu i aktywności. Przykładów nie 
należy szukać daleko. My sami mamy doświadczenie różnych praw, które dotykająi zakłócają: 
nasz spokój, nasze dobre imię, naszą radość życia, nasze zasoby finansowe. I na pewno zawsze 
wtedy znajdzie się ktoś również poraniony z powodu naszych należnych nam praw.

Co w takim przypadku robić? Zachować równowagę? Równowagę praw, władzy, 
wolności... Wolność jednego kończy się tam, gdzie rozpoczyna się wolność drugiego. 
Sądzę, że właśnie ten punkt widzenia powinien być terenem ograniczającym pole działa
nia polityków i prawników. Oby było jak najwięcej ludzi szlachetnych, którzy poświęcają 
się właśnie temu zadaniu ograniczania tego działania. Ale nawet oni wszyscy nie mają 
władzy odpuszczania grzechów świata, lecz jedynie regulowania i zmniejszania ich efek
tów. Dlatego też, nie możemy sytuować Jezusa i Jego Ewangelii na tym samym poziomie.

Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Jeżeli postać Jezusa histo
rycznego jest dla nas zbyt odległa, to przekonuje nas o tym świadectwo ludzi, którzy żyją 
duchem Jego Ewangelii; na przykład matka Teresa z Kalkuty; z ilu swoich praw zrezygno
wała, począwszy od prawa do założenia własnej rodziny, dla życia świata? Albo św. Jan 
Bosko i cała rzesza świętych, którzy ukrzyżowali swoje życie na rzecz praw ludzi bied
nych, dzieci, starców, odrzuconych, ludzi z marginesu społecznego.

Jest interesujące, że to samo słowo aramejskie „lalia” służy do oznaczenia zarówno 
sługi jak i baranka. Tego słowa użył św. Jan Chrzciciel dla nazwania Jezusa. Ewangelista, 
pisząc w języku greckim, optuje za pojęciem „baranka”. Ale to wszystko jedno: Sługa jest 
prowadzony jak Baranek na rzeź, obciążony grzechami świata i dlatego jest uwielbiony, 
a w jego ranach jest nasze zdrowie. On Baranek Boży gładzi grzech świata, biorąc go na 
swoje barki: „ Umierając zniweczył śmierć naszą a zmartwychwstając dał nam życie ” (pre- 
facja II Modlitwy Eucharystycznej). Apokalipsa św. Jana w dużej mierze jest pieśnią chwały 
na cześć zabitego baranka zamienionego przez Boga w lwa, którego zwycięstwo wyzwala 
naród uciemiężony z mocy zła.
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Niech ONZ kontynuuje swoją misję cywilizacyjną proklamując prawa ludzkie, lecz Ko
ściół niech dostosowuje swoją misję do wyższego, nadprzyrodzonego poziomu, gdzie wyła
niają się zbawcze plany Boga wobec ludzkości. Duch Jezusa niechaj dalej tworzy, gdziekol
wiek istnieje ród ludzki, w jakimkolwiek zakątku naszej planety, głosząc i aktualizując kenozę 
Jezusa, który „Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił same
go siebie przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,6-7). Sługi, nad którym pada dziś jak błogosławień
stwo słowo Izajasza: „Tyś jest sługąw którym się chlubię, Ciebie uczynię światłością narodów, 
aby Moje zbawienie sięgnęło aż po krańce ziemi”. Chwalebne prawo do odkrywania obrazu 
syna Bożego jest szczytem Praw. Nie pochodzi z deklaracji praw ONZ, lecz z Ducha, który jest 
dany w Kościele. Jego uroczyste proklamowanie rozpoczęło się w Kazaniu na Górze.

ks. Andrzej Tomko
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Światło na oświecenie pogan

1. Jak wielkim darem jest, kiedy człowiek ujrzy chrześcijaństwo jako światło dla swo
jego ducha! Kiedy zrozumie naukę Jezusa z Nazaretu nie tylko jako jedną z wielu religii, 
nie tylko jako system wierzeń i wskazań moralnych, ale właśnie jako „światło na oświece
nie pogan”. Szczególnie ważne staje się to w naszych czasach.

Wielu krytyków chciałoby widzieć w naszej wierze „ciemnotę”, a może nawet -  jak to 
określali -  „ciemnogród”. W takiej sytuacji częściej powinniśmy przypominać sobie, że 
Pan Jezus uczy nas kroczenia w świetle. Uczy nas, jak rozpraszać duchowe mroki. Według 
Ewangelii tam, gdzie pojawia się wiara chrześcijańska, tam pojawia się światło. „Lud, 
który siedział w ciemnościach, ujrzał światło wielkie” (Mt 4,16).

Z duchowego punktu widzenia, ktoś do kogo prawda Ewangelii jeszcze nie dotarła, 
jest pogrążony w ciemności. Choćby był niezwykle nawet wykształcony, choćby miał 
wiele bogactw -  jeśli nie został przez Boga „oświecony” za pomocą nauki Ewangelii -  
pozostaje w mroku. Mrokiem tym jest egzystencja zamknięta na przestronne obszary du
chowe, ciasno stłoczona w doczesnej perspektywie wyznaczonej przez rytm zarabiania 
i rozrywki, a w końcu przez nieunikniony kres życia, który jawi się jako wstąpienie w nie
przeniknione ciemności. W takie właśnie poglądy, pełne mrocznej desperacji lub krótko
wzrocznej egzaltacji przemijającą chwilą, Jezus Chrystus rzucił swoje światło. „Przysze
dłem ogień rzucić na ziemię, i jakże pragnę, aby zapłonął!”.

2. Dlaczego jednak nasza wiara pozostaje tak mało atrakcyjna dla wielu ludzi poszu
kujących dziś prawdy? Nazywamy ją  „światłem”, wiemy, jak wielu ludzi nie posiadając 
tego blasku pozostaje w duchowym mroku - i spostrzegamy, jak do światłości nie czują 
się wcale pociągnięci. Może nawet wręcz przeciwnie! Powodów może być zapewne 
wiele, ale jednym z nich jest anty świadectwo dawane przez brak jedności wyznawców 
Chrystusa. Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy modlił się o jedność wśród swoich 
wyznawców, a my od wielu stuleci z wielkim tylko trudem i bardzo opornie poddajemy 
się duchowi tej modlitwy.


