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Pokora jest lepsza

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa, który udaje si? nad Jordan, aby przyj?? chrzest
z r?k Jana Chrzciciela. Jan chrzci? wod?, a woda by?a symbolem oczyszczenia, którego Jezus
akurat nie potrzebowa?. Bóg jednak, aby uleczy? szkody naszej pychy, stale si?
uni?a?. Stwórca ?wiata, sta? si? stworzeniem. Narodzi? si? w stajence, przyj?? chrzest razem z
grzesznikami, by? wy?miany i opluty, by? zabity na krzy?u. Jednak, „Kto si? uni?y b?dzie
wywy?szony”. To Bo?e prawo realizowa?o si? krok po kroku w ?yciu Jezusa. W stajence
k?aniali Mu si? królowie, nad Jordanem otwar?o si? nad Nim Niebo, po Golgocie
zmartwychwsta? i nas zbawi?.
Chrzest Pa?ski sta? si? okazj? spotkania i wspólnego mocnego do?wiadczenia najwi?kszych
postaci Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Jan i Jezus widz? razem Ducha ?wi?tego
zst?puj?cego w postaci go??bicy i s?ysz? s?owa Ojca potwierdzaj?ce Bosko?? Jezusa: „Ten
jest mój Syn umi?owany, w którym mam upodobanie”. Po tym pierwszym i ostatnim spotkaniu,
Jan i Jezus jakby w Bo?ej sztafecie, przekazuj? sobie zadanie g?oszenia Królestwa Bo?ego.
Teraz ka?dy idzie dalej w promieniu w?asnej woli Bo?ej: Jan do wi?zienia Heroda aby przyj??
koron? m?cze?stwa, a Jezus na pustyni?, aby przygotowa? si? poprzez post i modlitw? do ?ycia
publicznego. Chrzest Pa?ski jest te? pod tym kontem bardzo wymownym znakiem. Ko?czy si?
Stary i rozpoczyna si? Nowy Testament.
Chrzest Pa?ski jest okazj?, aby stara? si? na nowo zrozumie? znaczenie, warto?? i cel
naszego chrztu. Kiedy spoczywali?my jeszcze w ramionach rodziców, równie? i my, tak jak
Jezus, zostali?my ochrzczeni nie tylko wod?, ale i Duchem ?wi?tym. Oczyszczeni od grzechu
pierworodnego, zostali?my w??czeni do Chrystusa, jako cz?onkowie Jego cia?a, którym jest
Ko?ció?. Od tego czasu, ka?dy z nas nie jest tylko zwyk?ym cz?owiekiem, lecz równie?
chrze?cijaninem. Chrze?cijanin to szlachetne imi?, które jednak obowi?zuje. By?
chrze?cijaninem znaczy na?ladowa? Jezusa w mi?o?ci, równie? w tej mi?o?ci, która si?
uni?a. Ch?tnie czynimy co? dobrego, ale z uni?eniem samego siebie mamy przewa?nie
trudno?ci. Nieraz w codziennym ?yciu spotykamy sytuacje, które wymagaj? ma?ego poni?enia,
a jednak nas kosztuj?. Kto? zwraca nam uwag?, kto? nas krytykuje, kto? nas poucza. Wtedy
budzi si? nasza duma.
Pami?tam jak si? we mnie gotowa?o, kiedy w czasie zmywania talerzy kto? chcia? mi pokaza?,
?e mo?na to robi? lepiej. Jak kto? mo?e lekcewa?y? moje umiej?tno?ci zmywania
talerzy? Odpowiednio reagowa?em. Och, nie tak! Jezus by? pokorny i ?agodnego serca, a
znakiem pokory jest równie? uczy? si? od drugich. Wspania?ym przyk?adem mi?o?ci, która
potrafi si? uni?a?, by?a Matka Teresa z Kalkuty. Kiedy cz?owiek plu? jej w twarz, mówi?a mu:
„To owszem dla mnie, teraz prosz? da? co? dla ubogich”. S? to wielkie rzeczy.
W dniu Chrztu Pa?skiego odnawiajmy nasz? gotowo??, by Go na?ladowa? równie? w pokorze,
bo duma jest czasem dobra, ale pokora jest lepsza.
Ks. Roberto
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