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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO -  111 1998

Bóg ma w nas upodobanie

1. Wymowa chrztu Chrystusa

Spiesznym  krokiem  oddaliły się od nas św ięta B ożego  Narodzenia. M inęły świąteczne 
uroczystości, odw iedziny rodzinne, przyjacielskie. W yjechali goście. D ziec i ju ż  w róciły  
do szkoły. Rozbieram y pow oli choinki. Ż ycie idzie naprzód. I my też. N ikt z  nas nie m oże  
zatrzymać lat i dni naszego życia.

R ów nież liturgia K ościoła odsłania nam nowe tajemnice. W  niedzielę dzisiejszą odbiega
my już od Betlejem , od szopki, od  pasterzy, od mędrców i przybywamy nad Jordan na chrzest 
Chrystusa. Tam nas prowadzi dzisiejsza Ewangelia. Chrystus ma już 30 lat. K ończy ukryte 
życie. Opuszcza rodzinny dom  i udaje się nad Jordan do swego wielkiego poprzednika, św. Jana 
Chrzciciela. Jan w zyw a ludzi do nawrócenia i pokuty. Woła: „Przygotujcie drogę Panu, pro
stujcie ścieżki dla N iego” (Łk 3,4). Ludzie w yznają grzechy i przyjmują chrzest.

I oto Chrystus staje z grzesznikami -  staje w  kolejce do chrztu. W łaściwie to chrztu nie 
potrzebuje. Jansię wzbranianawetzudzieleniem chrztu, ale spełnia życzenie Chrystusa W  czasie 
chrztu Chrystusa dzieją się przedziwne rzeczy. Otwiera się niebo i Duch Święty w  postaci gołę
bicy zstępuje na Chrystusa. W szyscy słyszą glos z n ieba: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w  Tobie 
mam upodobanie” (Łk 3,22). A  w ięc Chrystus zostaje przedstawiony ludziom przez Ojca. 
Wcześniej przedstawiła go pasterzom, mędrcom ze W schodu Jego Matka. A  tu sam Ojciec 
z nieba zaświadcza, że przyjmujący chrzest jest jego umiłowanym Synem

Przyj ęcie chrztu połączone z  przyj ęciem  m ocy D ucha Św iętego i świadectwem  Oj ca było  
zapoczątkowaniem publicznej działalności Chrystusa. Jezus w yszedł z  Jordanu, by nauczać 
i czynić w szystkim  dobrze. M ów ił dziś o tym  św. Piotr: „W iecie, co  się działo w  całej Judei, 
począw szy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z  Nazaretu, którego 
B óg  namaścił Duchem  Świętym  i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając w szyst
kich, którzy byli pod w ładzą diabła, dlatego, że B ó g  był z N im ” (D z 10,37-38).

A  w ięc Jezus z  Nazaretu od  sam ego początku sw ego działania był żyw ą Ewangelią, 
czynam i i słowam i g łosił Ojca, który Go posłał. W ypełnił słow a zapowiadane przez proro
ka Izajasza: „ N ie będzie w ołał ni podnosił głosu, nie da się słyszeć krzyku sw ego na dw o
rze. N ie złam ie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka w  nikłym  płom yku” (Iz 42, 2-3).

Takim był na ziem i Syn B oży! Zaw sze oddany człow iekow i, zaw sze dobrze czyniący.

2. Wymowa naszego chrztu

Chrzest Chrystusa i to, co po nim  nastąpiło, każe nam dzisiaj pom yśleć o naszym  chrzcie 
i o naszym  życiu  jako ochrzczonych ludzi. Jesteśmy ochrzczeni, nam aszczeni św iętą p ie
częc ią  D ucha Świętego. W  sakramencie chrztu św. przyjętym  w  im ię Trójcy Przenajświęt
szej B ó g  O jciec przez Chrystusa w  Duchu Świętym  czyni nas dziećm i B ożym i, braćmi 
Jezusa i świątynią D ucha Świętego. C złow iek  w ięc będący jedynie stworzeniem  B ożym , 
dostępuje w  sakramencie chrztu św. niezw ykłego w yniesienia, staje się uczestnikiem  b o 
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skiej natury, przez łaskę darmo daną. To w  czasie twego chrztu D uch Święty zstąpił na ciebie 
i Ojciec N iebieski też powiedział: „To jest Syn mój umiłowany, w  tobie nam upodobanie”.

B ó g  sobie nas upodobał. B ó g  na ciebie spojrzał w  czasie chrztu św. i powiedział: A gniesz
ko, Elżbieto, Robercie, Marku -  tyś jest m oim  dzieckiem  umiłowanym, w  tobie mam upodo
banie. Chcę cię m ieć dla siebie na wieki.

N ie pamiętasz zapewne tego szczególnego momentu. A le jest na ziemi to szczególne miej
sce, na którym woda chrztu św. spłynęła po twojej głowie. B ył kiedyś kapłan, który tego doko
nał. D ziś m oże się już zestarzał, albo już nie żyje. B ył to szczególny moment twego życia.

3. Nasza odpowiedź na łaskę chrztu

Stoi przed nami ważne pytanie: co  się stało po naszym  chrzcie? co  się dokonało po 
tw oim  chrzcie? Już w iesz, co  czynił Chrystus po sw oim  chrzcie: „przeszedł przez życie  
dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich”. Czy żyjesz m ocą chrztu św.? Co robisz dlaB oga?  
Co robisz dla ludzi? Ty um iłowany przez B oga. Ty, w  której B ó g  ma upodobanie. M asz żyć  
ew angelicznie, życiem  głosić Chrystusa.

N asze życie toczy się w  trudnym czasie! Tyle obaw, brak pieniędzy, podw yżki, różne 
zagrożenia: utraty pracy, czy  wystarczy grosza, czy dam radę? A  tamten to się obłowił! 
A  mnie nie wychodzi!

Każdy czas jest dobry, odpowiedni, by dobrze czynić, by żyć E w angelią  by stawać się 
świętym. W  każdym  czasie można być dobrą m atką dobrym mężem, dobrą córką dobrą 
teściową. B óg  ci powiedział naprawdę: w  Tobie mam upodobanie; powiedział ci to w  czasie 
twego chrztu. D latego bądź dobrym dzieckiem  Boga. N ie zaw iedź Jego zaufania i miłości. 
Oby i o tobie ktoś powiedział albo napisał: „przeszedł przez życie dobrze czyniąc”.

ks. Ignacy Dec

2. NIEDZIELA ZWYKŁA -  18 I 1998

Kana uczty niebiańskiej

1. Język miłości oblubieńczej

Dzisiaj dużo rzadziej słyszy się słowa: oblubieniec, oblubienica. Prawie nie używane jest 
i wyrażenie: m iłość oblubieńcza. M oże jest to skutek stechnicyzowanego języka, który niemal 
wszystko sprowadza do procesu, zależności, układu, współpracy. Taki język częściej mówi 
o wielorakich stosunkach międzyludzkich, przy jednoczesnym  zapominaniu o san y  eh  ludziach. 
Ale i inny język jest niebezpieczny -  język sentymentalny. Jest on jakby ciągle niezaspokojony, 
stale -  nawet obsesyjne -  szukający współczucia. Język, który raczej nie nazywa, ale pr/ede 
wszystkim rozmazuje całą rzeczywistość wtapiając wszystko w  doznawanie i przeżywanie.

Przezwyciężając te dwie skrajności: nadm iem ość języka technicznego, suchego, ostre
go oraz języka rozgoryczonego, zaw iedzionego, przegranego -  zatrzymajmy się przy ję z y 
ku św iętych Ksiąg. A  kluczem  otwierającym  świat biblijnego języka niech będzie ta wyrzu-


