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Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie dla Niego 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
swoje 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 schyliwszy się,
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie...”
Wszystko musi mieć swój „początek” – to Słowo zaprasza dziś do powrotu do początku
twojej drogi z Bogiem. Kiedy był początek? Jaki był? Bez tego początku nic by nie było.
Jakie osoby i wydarzenia były „na początku”?
„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą”
Bóg nigdy nie przychodzi bezpośrednio, ale zawsze używa pośredników, „wysłańców”,
którzy zapowiadają, przygotowują, pokazują, zapraszają. Za, którego wysłańca
powinienem szczególnie podziękować? Kto dziś jest takim posłańcem dla mnie?
„Ciągnęła do niego [do Jana] cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym
swe grzechy”
Jaki dziwny paradoks: wszyscy sami chcieli przyjść do wysłańca, żeby wyznać swoje
grzechy! Prawdziwe spotkanie z Bogiem na modlitwie otwiera serce na wyznanie
grzechów i wypowiedzenie ich, zabiera strach. O czym najtrudniej mi mówić i muszę
prosić Boga o pomoc żeby zabrał wstyd i strach? Poproś Go o to.
„Idzie za mną mocniejszy ode mnie”
Jakie to zdanie jest uwalniające! Za wszystkim co robię jest Bóg! Czy wierzę w to?
Szczególnie wtedy, gdy widzę swoje ograniczenia i słabość. Czy umiem wtedy
powiedzieć: „idzie za mną mocniejszy ode mnie?”

