
Od zwątpienia do Zbawiciela

Wiara jest  pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie

widzimy. Tak wiarę zdefiniował autor Listu do Hebrajczyków. Ale co się dzieje, kiedy nie wiemy,

czego się spodziewać? Bo mieliśmy na coś nadzieję, ale ona się nie spełniła. Zwykle przychodzi

wtedy zwątpienie.

Mogą  nam  się  rodzić  wątpliwości,  kiedy  widzimy  chorych  ludzi.  Kiedy  obserwujemy

rozlew krwi.  Czy Bóg nie powinien jakoś zareagować? Zobaczymy dzisiaj  człowieka,  który co

prawda nie wypowiedział  takich wątpliwości.  Ale jego pytanie do Jezusa było zaskakujące.  Bo

świadczyło o tym, że nie był już taki pewien tego, co jeszcze niedawno sam z przekonaniem głosił.

Otwórzmy Ewangelię Łukasza 7:18-28:

Ewangelia Łukasza 7:18-28

18 I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim.

19 Wtedy Jan,  przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich,  posłał  ich do Pana i  kazał  go

zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?

20 A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem:

Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?

21 W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył

wzrokiem.

22 I  odpowiadając,  rzekł  im:  Idźcie  i  oznajmijcie  Janowi,  coście  widzieli  i  słyszeli:  Ślepi

odzyskują wzrok,  chromi chodzą,  trędowaci  zostają  oczyszczeni,  a  głusi  słyszą,  umarli  są

wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia.

23 A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.

24 A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na

pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?

25 Ale coście  wyszli  widzieć?  Czy człowieka w miękkie  szaty  odzianego? Oto ci,  którzy w

szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich.

26 Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka.

27 To jest  ten,  o którym napisano:  Oto posyłam posłańca mego przed tobą,  który przygotuje
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drogę twoją przed tobą.

28 Powiadam wam: Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz

najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego.

Pan Jezus  dalej  był  otoczony licznymi tłumami.  Tłumy towarzyszyły  Jezusowi  od Jego

kazania na równinie. Były z Jezusem, kiedy uzdrawiał sługę setnika. Były z Nim, kiedy wskrzesił

syna wdowy z Nain. I były z Nim teraz, kiedy przybyli do Niego uczniowie Jana.

Ci uczniowie przybyli  do Jezusa,  bo wieść o Jego cudach rozniosła się po całej  Judei i

okolicy.  Dotarła  też  do  Jana  Chrzciciela,  który  przebywał  wtedy w więzieniu.  I  posłał  swoich

uczniów  z  pytaniem  do  Jezusa.  Dzisiaj  zajmiemy  się  pierwszą  częścią  tej  historii.  Wymianą

wiadomości między Jezusem a Janem i późniejszym komentarzem Jezusa. Dalej jest jeszcze reakcja

tłumów, ale tym zajmiemy się za tydzień.

Bo dziś  chciałbym zwrócić naszą uwagę na powód pytania  Jana Chrzciciela.  Może nas

dziwić, że Jan zadał Jezusowi takie pytanie. Przecież sam ogłaszał, że Jezus jest Barankiem Bożym,

który gładzi grzechy świata. A teraz pytał Jezusa, czy naprawdę jest tym, na którego czekają. Na

przykładzie Jana możemy uczyć się, skąd bierze się zwątpienie w naszym życiu. I jaką odpowiedź

na zwątpienie daje  Pan Jezus.  Najpierw zobaczymy,  na czym polegało zwątpienie Jana.  Potem

odpowiedź Jezusa na zwątpienie. A na końcu obronę wątpiącego przez Jezusa.
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Zwątpienie Jana Chrzciciela

Zacznijmy od tego, gdzie znajdował się wtedy Jan Chrzciciel. Już w 3 rozdziale Ewangelii

Łukasza czytamy, że Herod Antypas wtrącił Jana do więzienia. Łukasz dodał tam, że Jan napominał

Heroda z powodu jego grzechów. Między innymi za to, że odbił żonę swojego brata Filipa, czyli

Herodiadę.  Herodiada  była  jednocześnie  córką  innego  brata  Heroda  Antypasa.  Więc  relacje

rodzinne były tam pokręcone. Powody, dla których Herod Antypas wtrącił Jana do więzienia podał

też historyk Józef Flawiusz. Józef Flawiusz napisał, że Herod obawiał się, że Jan wznieci rewolucję

i obali jego władzę. Jan faktycznie wzbudzał zainteresowanie i wielu było gotowych za nim pójść.

Dlatego Herod chciał zneutralizować Jana, którego postrzegał jako zagrożenie.

Według Józefa Flawiusza Jan trafił do więzienia w twierdzy Macheront. Było to na wzgórzu

na wschód od Morza Martwego. Nazwa tej twierdzy została nadana później i bierze się od ścięcia

Jana w tym miejscu. Bo moglibyśmy to przetłumaczyć jako „Twierdza Ścięcia”. Jan przebywał w

tym więzieniu już jakiś czas. Wiemy, że Jezus udał się do Galilei, kiedy usłyszał, że Jan Chrzciciel

został uwięziony. Od tego czasu działo się wszystko to, o czym w Ewangelii Łukasza czytamy już

po kuszeniu Jezusa. Czyli nauczanie w wielu synagogach w Galilei, liczne uzdrowienia, powołanie

Apostołów  i  kazanie  na  równinie.  O  tym  wszystkim  Jan  mógł  dowiadywać  się  tylko  za

pośrednictwem swoich uczniów. A od miejsca działalności Jezusa dzieliło go prawie 200 km. Więc

wymiana informacji nie była taka prosta.

Ale w 18 wersecie tego fragmentu widzimy, że uczniowie donieśli Janowi o wszystkim. Jan

dalej miał swoich uczniów. Nie wszyscy uczniowie Jana przyłączyli się do uczniów Jezusa. Jan

Chrzciciel pochodził z innych okolic. Dlatego część osób została przy nim, nawet jeśli uwierzyli, że

Jezus jest Mesjaszem.

Więc  Jan  usłyszał  o  wszystkim,  czego Jezus  dokonał.  W kontekście  chodziło  pewnie  o

ostatnie uzdrowienie sługi setnika i wskrzeszenie zmarłego. I wtedy Jan posłał do Jezusa dwóch

spośród swoich uczniów. Bo najwyraźniej miał jakieś wątpliwości co do Jezusa. Wersety 19-20:

Ewangelia Łukasza 7:19-20

19 Wtedy Jan,  przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich,  posłał  ich do Pana i  kazał  go

zapytać: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?

20 A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem:
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Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?

To wydaje się wręcz dziwne. Jeżeli pamiętamy opisy służby Jana Chrzciciela. Pamiętamy

jego kontakty z Jezusem. Jan powiedział przecież o Jezusie, że jest Barankiem Bożym, który gładzi

grzechy świata. Jan widział, jak Duch Święty zstąpił na Jezusa. Słyszał, jak głos z nieba mówił, że

Jezus jest umiłowanym Synem Boga. Co się stało, że teraz zadał takie pytanie?

Na pewno zmieniły się okoliczności jego życia. Przede wszystkim trafił do więzienia. I nie

chodzi o to, że obraził się przez to na Jezusa. Ale oczekiwał być może, że Jezus zrobi w Izraelu

porządek. Jan sam zapowiadał, że siekiera jest już przyłożona do korzenia. Że Mesjasz przyjdzie i

spali  plewy  w  nieugaszonym  ogniu.  Jan  znał  też  zapowiedzi  proroków  o  Mesjaszu.  Poza

miłosierdziem dla potrzebujących miał też zemścić się na bezbożnych. Więc mógł się zastanawiać,

dlaczego Jezus nie ukarał jeszcze Heroda. Dlaczego Jezus nie wyciągnął go z więzienia. Przecież

uciśnieni  mieli  być  wypuszczeni  na  wolność.  Pobyt  w  więzieniu  mógł  doprowadzić  Jana  do

przygnębienia.  A przygnębienie do zwątpienia.  Bo nie rozumiał,  w jaki sposób Jezus zamierzał

ustanowić swoje Królestwo.

Nie uznał jednak, że w związku z tym to nie ma sensu. Albo że dał się nabrać. Zwrócił się z

pytaniem do samego Jezusa. Nie stwierdził, że to nie wypada. Że to będzie głupio wyglądać. Bo

przecież  sam mówił  Żydom,  że  Jezus  jest  tym,  na  którego  czekali.  Dlatego jeśli  mamy jakieś

wątpliwości, przychodźmy z nimi bezpośrednio do Boga. Prośmy w modlitwie o zrozumienie, jeśli

nie  rozumiemy  czegoś  w  Jego  planie.  O  większą  wiarę,  tam  gdzie  trudno  pogodzić  nasze

okoliczności  z  tym,  co  wiemy  o  Bogu.  Szukajmy  odpowiedzi  w  Biblii.  Słowo  Boże  jest

wystarczające do tego, żeby wiedzieć, jak żyć w każdych okolicznościach. Ale czasem po prostu

tego jeszcze nie rozumiemy. Albo trudno nam to przyjąć. I stąd może brać się nasze zwątpienie.

Szukajmy też pomocy u dojrzałych braci i sióstr. Nie wstydźmy się pytać i prosić. Janowi też mogło

być trochę głupio. Przecież to Jan ogłaszał Jezusa Mesjaszem.
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Odpowiedź Jezusa na zwątpienie

Zobaczmy, jak Pan Jezus odpowiedział Janowi. Wersety 21-22:

Ewangelia Łukasza 7:21-22

21 W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył

wzrokiem.

22 I  odpowiadając,  rzekł  im:  Idźcie  i  oznajmijcie  Janowi,  coście  widzieli  i  słyszeli:  Ślepi

odzyskują wzrok,  chromi chodzą,  trędowaci  zostają  oczyszczeni,  a  głusi  słyszą,  umarli  są

wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia.

Widzimy,  że  przed  odpowiedzią  na  pytanie  Jezus  uczynił  wiele  cudów.  Dzięki  temu

uczniowie Jana  rzeczywiście  mogli opowiedzieć o tym, co sami widzieli.  Jezus nie odpowiedział

jednak na pytanie wprost. Nie powiedział:  tak, jestem tym, który miał przyjść. Odpowiedź Jezusa

była lepsza. Każdy może powiedzieć, że jest kimś wielkim. Jezus wskazał na dowody tego, że jest

tym, który miał przyjść. 

 Odpowiedź Jezusa odnosi się do zapowiedzi z Księgi Izajasza. W kilku miejscach Izajasz

zapowiadał, że Mesjasz będzie robił takie rzeczy. To nie było dla Jana nic nowego. Jan znał te

zapowiedzi. Sam cytował proroka Izajasza. Ale Izajasz zapowiadał, że Mesjasz ogłosi nie tylko rok

łaski.  Mesjasz  miał  też  ogłosić  dzień  pomsty.  Najwyraźniej  Jan  oczekiwał,  że  dzień  pomsty

powinien już nadejść. I to mogło zasiać w nim pewne wątpliwości. Ale to napięcie wynikało z

niezrozumienia misji Jezusa. Mimo że to Jan prorokował o nadejściu Królestwa Bożego. Ale to nie

oznaczało,  że rozumiał w pełni, jak ono nadejdzie. O takim niezrozumieniu swojego przesłania

pisał później w liście Apostoł Piotr. 1 Piotra 1:10-11:

1 Piotra 1:10-11

10 Zbawienia  tego  poszukiwali  i  wywiadywali  się  o  nie  prorocy,  którzy  prorokowali  o

przeznaczonej dla was łasce,

11 Starając  się  wybadać,  na  który  albo  na  jaki  to  czas  wskazywał  działający  w  nich  Duch

Chrystusowy,  który  przepowiadał  cierpienia,  mające  przyjść  na  Chrystusa,  ale  też  mające

potem nastać uwielbienie.
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To, że ktoś był prorokiem, nie świadczyło jeszcze, że rozumiał wszystko, co przepowiadał.

Jan mógł mieć swoje przypuszczenia, w jaki sposób Jezus ustanowi Królestwo. Nie różnił się w

tym pewnie od najbliższych uczniów Jezusa. Oni też mieli co do Jezusa inne oczekiwania. Dopiero

po zmartwychwstaniu zaczęli rozumieć, co się wydarzyło. Ale najpierw Jezus musiał otworzyć im

oczy.  Bo jeszcze  po śmierci  Jezusa mówili,  że  oni  się  spodziewali,  że  Jezus  odkupi  Izraela.  I

rozpaczali, że teraz już nic z tego nie będzie. Nie rozumieli, że swoją śmiercią Jezus zrobił to, na co

oni stracili właśnie nadzieję.

Jan Chrzciciel  też mógł tracić nadzieje,  kiedy siedział  w więzieniu i  groziła mu śmierć.

Odpowiedź Jezusa miała mu pokazać, że wszystko idzie zgodnie z planem. Że Jezus trzyma się

tego,  co  było  zaplanowane.  Jezus  nie  wyjaśnił  jednak  Janowi,  jak  dokładnie  ma  wyglądać

ustanowienie Bożego Królestwa. Właściwie odpowiedział Janowi tym, co Jan już wiedział. Bo znał

mesjańskie zapowiedzi. I wiedział, że Jezus robi te rzeczy. Ale Jezus nie wyjaśnił, że nie wszystkie

proroctwa wypełnią się w czasie Jego pobytu na ziemi.

Bóg nie daje nam wszystkich odpowiedzi. Daje nam tylko to, czego potrzebujemy. Jezus

potwierdził Janowi, że jest tym, na którego czekają. Ale nie wyjaśnił wszystkiego, co pewnie mogło

go zastanawiać. Na koniec dodał jeszcze to, co widzimy w wersecie 23:

Ewangelia Łukasza 7:23

A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.

To wygląda wręcz paradoksalnie,  kiedy zestawi się to z poprzednim wersetem. Jak ktoś

miałby się zgorszyć kimś, kto robi takie rzeczy? Ale Pan Jezus był świadomy, że wiele osób miało

wobec Niego zupełnie inne oczekiwania. Te słowa świadczą, że służba Jezusa będzie gorsząca dla

wielu osób. Że wielu złoży w Nim swoją nadzieję, ale potem się zawiodą. Zawiodą się, bo liczyli na

coś, czego Bóg wcale nie obiecał.

Myślę, że to nie miało być napomnienie dla Jana. Miało raczej potwierdzić, że Królestwo,

jakie przynosi Jezus, przychodzi na innych zasadach. I będą one zaskakujące nawet dla tych, którzy

na nie czekają. Będzie wielu, którzy tego nie zrozumieją. To było ostrzeżenie, żeby nie odrzucać

Jezusa przez błędne przekonanie o Jego misji. Wielu oczekiwało, że Mesjasz wyzwoli Izraelitów

spod rzymskiej okupacji. A misja Jezusa polegała na wyzwoleniu z niewoli grzechu.

23  werset  jest  takim  dodatkowym  błogosławieństwem  w  Ewangelii  Łukasza.

Przechodziliśmy  już  przez  cztery  błogosławieństwa  i  cztery  biady.  Tutaj  mamy  bonusowe
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błogosławieństwo. Drogą do bycia błogosławionym jest to, żeby nie zgorszyć się Jezusem. A to

nam sugeruje, że Jezus jest i będzie gorszący dla ludzi poza Kościołem. Że w nauczaniu Jezusa są

rzeczy, które oburzają nienawróconych ludzi.

Nam dziś łatwiej patrzeć na to, bo mamy cały Nowy Testament. Rozumiemy, że Królestwo

Boże nie panuje w ziemski sposób. Nie potrzebuje pałaców, a tron tego Królestwa jest w niebie. I

tam, po prawicy Ojca, zasiadł Jezus po wniebowstąpieniu. Ale my dzisiaj też pewnie mamy jakieś

oczekiwania  co  do  ponownego  przyjścia  Jezusa.  Wyobrażamy  sobie  jakoś  wypełnienie  się

Objawienia Jana. Nie Jana Chrzciciela, tylko tego Apostoła. Ale są pewnie takie rzeczy, których

dobrze nie rozumiemy. I możemy mieć w związku z tym oczekiwanie, że świat będzie szedł w

takim lub  innym kierunku.  Że  pewne  wydarzenia  świadczą  o  bliskości  przyjścia  Jezusa.  Albo

przeciwnie,  że musimy jeszcze poczekać.  W historii  było sporo grup, które ogłaszało ponowne

przyjście Jezusa. A potem przeżywali rozczarowanie. Nie dlatego, że zawiodło ich Słowo Boże. Ale

zawiodła ich własna interpretacja.

Wśród nas nie ma pewnie osób, które przepowiadały przyjście Jezusa na konkretny dzień.

Ale też możemy mieć niewłaściwe oczekiwania związane z naszym życiem tu i teraz. Niektórzy

nauczają, że powinniśmy oczekiwać nieba na ziemi. Że skoro modlimy się „bądź wola twoja jako w

niebie tak i na ziemi”, to na ziemi powinno być tak jak w niebie. A w niebie nie ma chorób czy

niedostatku. I ludzie utrzymywani są w przekonaniu, że choroby czy ubóstwo są dziełem szatana.

Że dziecko Boże powinno być od nich wolne, bo na ziemi ma być tak jak w niebie. W niebie Jan

Chrzciciel  nie siedziałby w więzieniu.  Nie zostałby ścięty.  A jednak tego doświadczył.  Ale był

błogosławiony,  bo ostatecznie nie  zgorszył  się  Jezusem. Trudne okoliczności  są  często tym, co

pokazuje, że gorszy nas prawda Bożego Słowa. Kiedy nie układa się po naszej myśli, wtedy może

nam się nie podobać Boży plan.
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Obrona wątpiącego przez Jezusa

Dalsza część tego fragmentu jest  komentarzem Jezusa na temat Jana.  Wygląda to,  jakby

Jezus chciał bronić reputacji Jana Chrzciciela. Po pytaniach uczniów Jana, ludzie mogli pomyśleć,

że Jan miał chwiejną wiarę. Jezus zadał więc kilka pytań, które miały wyprowadzić ich z takiego

przekonania. To prawda, że Jan mógł być rozczarowany, że Jezus nie zrobił pewnych rzeczy. Ale

wynikało to bardziej z braku zrozumienia. Postawa Jana była inna niż ludzi, którzy rzeczywiście

zgorszyli się Jezusem. Bo wielu takich Jezus spotkał na swojej drodze. Ludzi, którzy nie chcieli

poznać  prawdy.  Oburzali  się  tym,  że  Jezus  nie  pasuje  do  ich  wyobrażeń.  Jan  Chrzciciel  nie

reagował w taki sposób. Jan zwrócił się w swoim zwątpieniu do Jezusa.

Spójrzmy na wersety od 24 do 26:

Ewangelia Łukasza 7:24-26

24 A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na

pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?

25 Ale coście  wyszli  widzieć?  Czy człowieka w miękkie  szaty  odzianego? Oto ci,  którzy w

szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich.

26 Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka.

Pan Jezus zadał te pytania już po odejściu uczniów Jana. Kierował je do tłumu, który z Nim

był. Jezus mówił je do ludzi, którzy kiedyś zostali ochrzczeni przez Jana.

Tak jakby Jezus chciał im przypomnieć, kim jest ten, który siedzi teraz w więzieniu. Że nie

jest  jakimś  słabym,  zdezorientowanym  człowiekiem.  Bo  jeszcze  wszystkiego  dokładnie  nie

rozumie. To jest człowiek, który miał bardzo zaszczytne zadanie. I zrealizował je zgodnie z Bożym

planem. Ludzie nie przychodzili na pustynię oglądać chwiejącą się trzcinę.

Jezus nie miał na myśli tylko tego, że ludzie nie szli oglądać roślin na wietrze. Jest to pewna

przenośnia. Może oznaczać po prostu to, że Jan nie był chwiejny jak trzcina na wietrze. Trzcina na

wietrze poddaje się temu, jak zawieje wiatr. Powiedzielibyśmy, że taka osoba tańczy jak jej zagrają.

Że nie ma kręgosłupa moralnego. A Jan Chrzciciel był wierny Bożemu powołaniu. Ludzie nie szli

słuchać Jana, bo mówił to, co było miłe dla uszu. Jan nie uchylał się od głoszenia niewygodnych

rzeczy. Właśnie dlatego trafił do więzienia. Więc nie był chwiejącą się trzciną.
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Ale trzcina na wietrze mogła być też zręcznym nawiązaniem do Heroda Antypasa.  A to

dlatego,  że  ten  władca  bił  monety,  na  których  był  symbol  trzciny.  W  wielu  krajach  władcy

umieszczali na monetach swój wizerunek. W Izraelu prawo mojżeszowe hamowało władców przed

umieszczaniem siebie na monetach. Dlatego trzcina stała się symbolem Heroda Antypasa. A to on

rządził na tym terenie. Podaję to jako ciekawostkę. Nie jestem pewien, czy należy to odczytywać w

ten sposób. Ale pasowałoby to do kolejnego wersetu. Bo jest tam mowa o królewskich szatach.

Byłyby to wtedy dwa pytania, które w jakiś sposób nawiązują do Heroda, który uwięził Jana.

Czemu  miałoby  służyć  to  powiązanie  Heroda  i  Jana?  W  ten  sposób  Jezus  mógłby

powiedzieć ludziom, kim jest nie tylko Jan. Mógłby też wyjaśnić kim jest On sam. Bo zaczęło się

przecież od pytania, czy Jezus jest tym, który ma przyjść. Więc ten komentarz Jezusa też może

służyć wyjaśnieniu tego słuchaczom. Takie zagadkowe zestawienie Heroda i Jana mogłoby pokazać

tożsamość Jezusa. Że Jezus przyniesie Królestwo nie z tego świata. Że ani Jezus ani Jego ludzie nie

chodzą we wspaniałych szatach. Bo nie tylko Jan mógł oczekiwać, że Jezus ustanowi takie ziemskie

królestwo. Wielu uczniów Jezusa uważało, że taki jest cel Mesjasza.

Powtarzam, nie wiem, czy to nawiązanie do Heroda było intencją Jezusa. Może symbol

trzciny nie miał odnosić się do Heroda. Ale faktem jest, że taki symbol był na monetach, które były

znane słuchaczom Jezusa. Więc mogli to w ten sposób połączyć. Ale jeśli nie, to pozostaje nam to

mniej skomplikowane znaczenie. Czyli to, że Jan Chrzciciel nie był chwiejnym człowiekiem. I nie

ubierał się jak ludzie, którzy żyją w królewskim pałacu. To mało powiedziane. Miał odzienie z

sierści wielbłąda i skórzany pas wokół bioder. To nie brzmi jak życie w przepychu. Więc tłumy nie

szły na pustynię oglądać ludzi ubranych w miękkie szaty.

Jan był kimś więcej niż tylko prorokiem. Jan nie tylko zapowiadał przyjście Mesjasza. Jan

miał przywilej przedstawić Mesjasza Bożemu ludowi. Był też więcej niż prorokiem, bo sam był

zapowiadany  przez  proroka  Malachiasza.  Widzimy  to  też  w  kolejnych  słowach  Jezusa.

Przeczytajmy dwa ostatnie wersety, 27 i 28:

Ewangelia Łukasza 7:27-28

27 To jest  ten,  o którym napisano:  Oto posyłam posłańca mego przed tobą,  który przygotuje

drogę twoją przed tobą.

28 Powiadam wam: Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz

najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego.
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Jan  miał  szczególną  rolę,  którą  zapowiedział  już  prorok  Malachiasz.  To  jego  słowa

zacytował  tutaj  Jezus.  Pokazują  też  one,  że  Jan  był  więcej  niż  prorokiem.  Jan  miał  zadanie

przygotowania drogi dla Boga. Zanim król przybył do jakiegoś miejsca, pojawiał się tam człowiek,

który przygotowywał drogę. Usuwał wszelkie przeszkody albo wyrównywał ścieżkę. Kimś takim

był Jan Chrzciciel.

Pan Jezus powiedział o nim jeszcze, że był największym z wszystkich ludzi. Bo to oznacza,

powiedzenie, że był największym, który urodził się z kobiety. Jak to rozumieć? I jak rozumieć, że

najmniejszy w Królestwie będzie większy od Jana Chrzciciela? Na pewno nie chodzi o to, że Jana

Chrzciciela nie będzie w Królestwie Bożym. Bo będzie. Chodziło tu o podkreślenie różnicy między

Starym Przymierzem a Królestwem Bożym.  Bo lepiej  jest  żyć  w Królestwie  Bożym niż  tylko

zapowiadać jego przyjście. Więc bardziej chodziło o porównanie Jana jako proroka z ludźmi, którzy

będą w Królestwie. Jest ogromna różnica w pozycji ludzi przed i po zmartwychwstaniu Jezusa.

Wcześniej  Boży plan był zamglony i  niewyraźny. Dostęp do Boga był ograniczony miejscem i

wymagał ludzkich pośredników. Ofiara Jezusa usunęła te bariery. Najmniejszy członek Kościoła

jest  większy  od  największego  ze  świętych  Starego  Testamentu.  Ale  te  różnice  nie  będą  miały

znaczenia w wieczności. One były i są wyraźne  na ziemi dla tych, którzy żyją już w Królestwie

Bożym. Bo doświadczamy przez to większych przywilejów niż sam Jan Chrzciciel. Uczestniczenie

w Królestwie jest lepsze niż samo ogłaszanie Królestwa.

Więc sedno tkwi w powstaniu Kościoła już po zakończeniu służby Jana. Mamy dostęp do

pełni Bożego objawienia.  Najsłabszy członek Kościoła  może rozumieć sprawy, których Jan nie

potrafiłby wyjaśnić. I na tym polega nasza przewaga nad Janem Chrzcicielem z tamtego czasu.

Choć w tym momencie to on ma lepiej. Bo Jan jest już w domu Ojca.
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Podsumowanie

Nawet najmocniejszym zdarza się wątpić. Czasem okoliczności naszego życia wykraczają

poza nasze zrozumienie. Ale Pan Jezus nie skreślił Jana w takich okolicznościach. Za to, że prosił o

potwierdzenie, czy Jezus jest Mesjaszem. Ale Jezus nie odpowiedział mu też wprost. Jezus wskazał

na swoje cuda. Bo o tożsamości Jezusa świadczyły Jego dzieła. Prorocy zapowiadali, że Mesjasz

będzie uzdrawiał i głosił ewangelię ubogim. Ale zapowiadali też, że przyniesie dzień pomsty. Sam

Jan  Chrzciciel  głosił,  że  siekiera  jest  już  przyłożona  do  korzenia.  Że  Mesjasz  spali  plewy  w

nieugaszonym ogniu. Więc spełniała się na razie tylko część zapowiedzi. A Jan mógł być żywo

zainteresowany tym, żeby Pan Jezus  zaczął  uwalniać uciśnionych.  Bo uchroniłoby go to  przed

ścięciem.

Jan słusznie zwrócił się w swoim zwątpieniu do Jezusa. Niech i nasze zwątpienie prowadzi

nas bliżej Boga. Prośmy Go o umocnienie naszej wiary. Żeby Bóg pomógł nam tam, gdzie tej wiary

brakuje. Szukajmy odpowiedzi w Słowie Bożym. Tam mamy wszystko, co potrzebne, żebyśmy byli

gotowi do każdego dobrego dzieła. Ale to nie oznacza, że znajdziemy odpowiedź na każde nasze

pytanie. Pan Bóg nie musi nam wszystkiego wyjaśniać. Pan Jezus nie powiedział Janowi więcej niż

Jan już wiedział.  Już na początku tego fragmentu czytamy, że Jan słyszał o cudach Jezusa. Jan

wiedział też, że Jezus głosi dobrą nowinę. Ta odpowiedź brzmiała jak zapewnienie, że Jezus wie, co

robi.  Jezus  powiedział  też,  że  ludzie  będą  się  Nim gorszyć.  Bo wiele  osób  ma  wobec  Jezusa

niewłaściwe oczekiwania. Błogosławieni są tylko ci, którzy nie zrażą się do Jezusa.

Chwilowe zwątpienie Jana nie przekreśla tego, co zrobił. Właściwie to miejsce, w którym

się znajdował, świadczyło o jego wierności. Bo trafił do więzienia, dlatego że nie był chwiejny w

przekonaniach. Wypełnił swoje powołanie pomimo od konsekwencji. Słowa Jezusa podkreślają, że

Królestwo Boże nie jest z tego świata. Ani Jezus ani Jan Chrzciciel nie żyli w przepychu ani w

pałacach. Nie używali też wojska, żeby uratować swoje życie. Jan przyszedł przygotować drogę

przed Jezusem. Głosił, że zbliża się Królestwo Boże. Wzywał ludzi, żeby się opamiętali. I trafił na

takiego, który się tym zgorszył. Wtrącił go do więzienia, a później ściął mu głowę. Pan Jezus też

ogłaszał nadejście Królestwa. Też wzywał ludzi do opamiętania. I trafił na ludzi, którzy się Nim

zgorszyli. Ale to nie były ich porażki. Wszystko było zgodnie z planem. Bo Królestwo Boże nie jest

z tego świata. Jezus sam powiedział, że gdyby było, to Jego słudzy walczyliby, żeby nie wydać Go

Żydom.
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A my możemy dziękować Bogu, że żyjemy w takim czasie. Jesteśmy w lepszym miejscu niż

był Jan Chrzciciel. Nie tylko dlatego, że on był w więzieniu. Ale mamy dostęp do pełni Bożego

objawienia. A najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan był w tamtym czasie. I za to

Bogu niech będą dzięki. Amen.
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