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(Mt 3, 1-12:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: (2) Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .  

(3) Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego 

na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.  

(4) Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. (5) Wówczas ciągnęły do 

niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. (6) Przyjmowano 

od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (7) A gdy 

widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił 

im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? (8) Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, (9) a nie myślcie, że 

możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.  

(10) Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które 

nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  

(11) Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz  

Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 

godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 

Świętym i ogniem.  

(12) Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym . 
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Upomnienia Jana 
 

 

 

„W owych dniach wystąpił Jan, przepowiadając na Pustyni Judzkiej tymi słowami: 

«Czyńcie pokutę, przybliżyło się bowiem królestwo Boże»”, itd. (Mt 3, 1n).  

 

 Należy dokładnie przyjrzeć się miejscu, treści 

przepowiadania, ubraniu i pokarmowi Jana.  

 

I to w taki sposób, aby ciągle pamiętać, że opisane wydarzenia nie tracą nic na 

prawdziwości, jeśli odczyta się sens duchowy, leżący u podstaw ich przebiegu. Albowiem 

dla przepowiadającego i miejsce było stosowne, i ubranie użyteczne, i pokarm należyty, 

ale w tych faktach ukryła się zapowiedź faktu przyszłego, a w nim samo działanie stało się 

przygotowaniem. 

Przychodzi więc Jan na Pustynię Judzką. Miejsce to jest pustynią nie z braku 

ludzi, lecz Boga, pozbawione mieszkania Ducha Świętego, a nie ludzi. Miejsce zatem 

przepowiadania świadczy o pustkowiu tych, do których przepowiadanie zostało 

skierowane. Ponieważ zbliża się królestwo niebieskie, dlatego Jan głosi pokutę, dzięki 

której następuje odwrócenie się od błędu i zerwanie z występkiem, a po wstydzie z 

powodu złego postępowania – postanowienie porzucenia grzechu. Nawołuje, aby Pustynia 

Judzka pamiętała, że przyjmie Tego, w którym jest królestwo niebios i że w przyszłości 

nie pozostanie pustkowiem, w którym jest królestwo niebios, jeśli tylko oczyści się z 

dawnych wad w pokutnym wyznaniu. 



 

 

Na pokarm wybrał sobie szarańczę, która unika człowieka i pierzcha, gdy odczuwa 

naszą bliskość; pokarm ten wskazuje oczywiście na nas, którzy unikamy wszelkiej 

rozmowy czy przebywania z prorokami, odskakujemy od nich niby skokami naszych ciał. 

Niestali wolą, nieużyteczni czynem, kłótliwi słowem, chwiejni postawą, obecnie staliśmy 

się pokarmem świętych, nasyceniem proroków, miodem leśnym, słodkim pokarmem przez 

nas wydobywanym nie z ula Prawa, lecz dostarczonym z pni drzew leśnych. 

Przepowiadając więc swoją naukę w takim usposobieniu, Jan nazywa przychodzących 

do chrztu faryzeuszy i saduceuszy „plemieniem żmijowym”, to jest, upomina ich, aby 

„starali się o godny owoc pokuty” i nie chełpili się, że „mają Abrahama za ojca, 

ponieważ Bóg może wzbudzić z kamieni synów Abrahama. Nieważne jest bowiem 

cielesne pochodzenie, lecz dziedzictwo wiary. Godność pochodzenia opiera się na 

konkretnych czynach, a duma przodków trwa w naśladownictwie ich wiary: diabeł 

niewierny, Abraham wierny; pierwszy bowiem stał się niewierny przez doprowadzenia 

człowieka do upadku, drugi natomiast został usprawiedliwiony przez wiarę (Rz 4, 9). Do 

tego stopnia więź pokrewieństwa zdobywa się obyczajami i życiem każdego z osobna, że 

ci, którzy uwierzą, stają się potomstwem Abrahama; ci natomiast, którzy nie uwierzą, 

przez niewiarę przemieniają się w synów diabła.  

Gdy zatem Jan nazywa faryzeuszy plemieniem żmijowym, upomina ich, aby nie 

chełpili się pochodzeniem od uświęconego praojca i przypomina im, że synowie 

Abrahama mogą być wzbudzeni z kamienia i skały; nakłania ich, aby przynosili godne 

owoce pokuty, aby ci, którzy zaczęli uznawać diabła ze swego ojca, stali się przez wiarę 

tymi, którzy zostali wzbudzeni z kamieni, synami Abrahama. 

 

Szata utkana z włosia wielbłądziego 

oznacza pielgrzymi strój przepowiadania 

proroczego, ponieważ po zdjęciu nieczystych szat 

zwierząt, do których jesteśmy podobni, głosiciel 

Chrystusa przyodziewa się w odzienie prorocze; 

zostaje uświęcone w nas wszystko, cokolwiek 

przedtem było zbrukane, bądź bezużyteczne.  

Obleczenie się zaś pasem oznacza skuteczne 

przygotowanie do każdego dobrego czynu, jako 

że przepasani jesteśmy wolą Chrystusa do 

wypełnienia każdego posłannictwa. 

 



„Siekiera przyłożona do korzeni drzew” świadczy o obecności w Chrystusie prawa 

wycinania i spalania nieowocujących drzew, to znaczy że przygotowuje się na dzień sądu 

ognia zagłady za niewierność.  

A ponieważ wypełnienie Prawa uznano już za nieskuteczne do zbawienia, Jan pojawił 

się jako zwiastun dla tych, którzy przyjęli chrzest pokuty – zadaniem bowiem proroków 

było powstrzymywać ludzi od grzechów, właściwością zaś Chrystusa było zbawiać 

wierzących – dlatego Jan oświadcza, że udziela chrztu jedynie, by wyrażono skruchę, po 

nim natomiast przyjdzie potężniejszy, a on, Jan, nie będzie godzien powinności noszenia 

za nim jego butów. On powierzy apostołom zaszczyt głoszenia [Ewangelii] wszystkim, 

poprzez których „znakomite nogi otrzymają powinność zwiastowania pokoju Bożego” 

(Iz 52, 7).  

W Panu zatem określa czas zbawienia i sądu, mówiąc: „On was będzie chrzcił w 

Duchu Świętym i w ogniu”, ponieważ dla przyjmujących chrzest w Duchu Świętym 

pozostaje resztę udoskonalić ogniem sądu. „On ma w ręku – powiada – wiejadło, którym 

oczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę swoją w spichrzu, plewy zaś spali ogniem 

niegasnącym”. Zadaniem wiejadła jest oddzielanie ziarna od plew. Wskazanie, że w ręku 

Pana jest sąd oznacza, że ma on moc umieszczania w spichlerzu nieba swojej pszenicy, to 

jest doskonałych owoców wierzących, plewy zaś, to jest marność ludzi bezużytecznych i 

nieprzynoszących owoców. 

 

 Św. Cyprian 

 

Modlitwa i dobre uczynki 

 

 

Modlący się niech nie przychodzą do Boga z bezpłodnymi i gołymi prośbami. 

Nieskuteczna jest prośba, gdy zwraca się do Boga jałową modlitwą.  

Albowiem skoro drzewo niedające owocu bywa wycięte i w ogień wrzucone, tak                     

i mowa niedająca owocu nie może mieć zasługi u Boga, ponieważ nie jest zapłodniona 

żadnym uczynkiem. 

 Dlatego Pismo Święte poucza słowami: „Dobra jest modlitwa z postem                     

i z jałmużną” (Tb 12, 8).  

Albowiem Ten, który w dzień sądu ma oddać nagrodę za uczynki i jałmużny, także dziś 

dla przychodzącego na modlitwy z uczynkami jest łaskawym słuchaczem. 

 

 

 



 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Jan Chrzciciel (Mt 3, 1-12) 

 

 

ST: 2 Krl 1,8; Syr 48,10; Iz 40,1-11; Ez 36,25-27; Ml 3,23 

NT: J 1,29-34   **   Mk 1,2-8;  Łk 3,2-17 

KKK: św. Jan Chrzciciel, 523; Janowy chrzest nawrócenia,535; chrzest Chrystusa,535 

Lekcjonarz: 3,1-12; druga niedziela Adwentu (rok A) 

 

 

Jan Chrzciciel prowadził swą działalność nad rzeką Jordan, prawdopodobnie na 

południowym odcinku tej rzeki, który płynie przez Pustynię Judzką, wpadając zaraz potem 

do Morza Martwego. By tam dotrzeć, tłumy z Jerozolimy musiały wędrować około 

dziewiętnastu kilometrów wyboistym terenem, pośród gorącego, jałowego pustkowia. 

Można się zastanawiać, dlaczego Jan właśnie tam ustanowił siedzibę swego ruchu. 

By docenić Janową strategię przy wyborze tego miejsca, musimy najpierw zrozumieć, 

że Jordan był dla Żydów czymś więcej niż tylko rzeką:  

był potężnym symbolem nadziei i nowego życia. 

 

To nad Jordanem Bóg uczynił wielkie dzieła.  

 Tutaj uzdrowił z trądu Naamana Syryjczyka (2 Krl 5,1-14) i  

 uniósł proroka Eliasza do nieba w wozie ognistym (2 Krl 2,1-11). 

 Przede wszystkim zaś Bóg przeprowadził Izraelitów przez rzekę Jordan na 

koniec ich czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. 

Jordan reprezentuje zatem punkt kulminacyjny Wyjścia i symbolizuje wypełnienie 

Bożego planu doprowadzenia Izraela do ziemi Kanaan. 

Z Pustynią Judzką Żydzi wiązali bogatą symbolikę. Także to miejsce przypominało o 

Wyjściu, gdyż to właśnie na pustyni, w trakcie swej wędrówki do Ziemi Obiecanej, Izrael 

został ustanowiony Bożym ludem przymierza. 

Ponadto pustynia przywodziła na myśl nadzieje co do przyszłości Izraela, nadzieje na 

nowy Wyjście, poprzez które Bóg uratuje swój lud od jego obecnych oprawców, tak jak 

dawno temu wyzwolił go od faraona. 



Prorocy przepowiadali, że Bóg znów wyprowadzi swój lud na pustynię, by odnowić 

swoje z nim przymierze. 

Na przykład Ozeasz opisuje Boga, który z miłością pociągnie do siebie swój grzeszny 

lud, podobnie jak mąż zabiegający o niewierną żonę. To małżeńskie pojednanie między 

Panem i Izraelem nastąpi na pustyni: "Dlatego zwabię ją i wyprowadzę na pustynię, i 

przemówię do jej serca (...). W owym dniu zawrę z nimi przymierze (...) poślubię cię 

sobie na wieki" (Oz 2,16.20-21). 

Ten kontekst pomaga zrozumieć, dlaczego Jan wezwał ludzi do wyjścia na pustynię                 

i do przyjęcia chrztu w Jordanie. 

Takie wezwanie sygnalizowało, że wkrótce spełni się wszystko, na co Żydzi oczekiwali. 

W tym konkretnym miejscu rytuał chrztu był niezwykle symbolicznym aktem.  

Wzywając ludzi do 

 wędrówki,  

 zanurzenia się w rzece Jordan,  

 przyjęcia chrztu i  

 wejścia na powrót do Ziemi Obiecanej,  

Jan wzywał ich do odtworzenia historii Wyjścia. 

Takie działanie najprawdopodobniej miało sygnalizować, że wreszcie zbliża się nowe 

Wyjście. 

Nic dziwnego, że tak wielu ludzi z "Jerozolimy oraz całej Judei i całej okolicy nad 

Jordanem" (3,5) przybywało na pustkowie wokół Jordanu, by przyjąć chrzest od Jana. 

[3,1-3] 

Istotą prorockiego przesłania Jana jest wezwanie do nawrócenia, które to słowo w 

języku greckim oznacza zmianę myślenia lub nastawienia. 

W tradycji żydowskiej hebrajskie słowo określające nawrócenie oznacza "zawrócić" lub 

"powrócić". 

Jan wzywa do całkowitej przemiany myślenia i postępowania - stanowczej, 

fundamentalnej zmiany kierunku własnego życia. 

Tym sposobem Jan włącza się w tradycję starotestamentowych proroków, którzy 

wzywali Izraela do odwrócenia się od grzechu i powrotu do Pana.  

Za prorockim wezwaniem do nawrócenia kryje się przekonanie, że naród podąża drogą 

do zniszczenia i musi radykalnie zmienić swe postępowanie. 

 

 



Lecz Janowe wezwanie do nawrócenia ma jeszcze bardziej naglący charakter,  

Jan bowiem ogłasza coś, czego nie mógł obwieścić żaden prorok 

przed nim: bliskie jest królestwo niebieskie. 

Izrael staje w obliczu wyjątkowej okazji do nawrócenia, które ma się dokonać "teraz 

albo nigdy". 

Określenie "królestwo niebieskie" nie odnosi się do miejsca - na przykład miejsca 

zamieszkiwanego przez Boga i aniołów - ale do dynamicznego działania Boga 

jako władcy. 

Tylko Bóg by królem nad Izraelem i prorocy przepowiadali, że przybędzie jako król, 

ustanowi swe królowanie1  w Jerozolimie i przyniesie ziemi sprawiedliwość. 

Zatem proklamując, że "bliskie jest królestwo niebieskie", Jan ogłasza, iż obiecane 

królowanie Boga już wschodzi dla Izraela i dla świata (zob. Tło biblijne do wersetu 4,17 

na s. 57). 

 

Następnie Mateusz pokazuje, w jaki sposób nauczanie Jana na pustyni i ogłaszanie 

przezeń królestwa niebieskiego wypełnia proroctwo z Księgi Izajasza: 

Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu,  

Dla Niego prostujcie ścieżki (Mt 3,3; zob. Iz 40,3) 

 

W pierwotnym kontekście tego proroctwa głos na pustyni wzywa lud do przygotowania 

drogi Bogu, by powrócił do Jerozolimy, rozpoczął swe królowanie i objawił swą chwałę 

całej ludzkości (Iz 40,5.9-11). 

W tym proroctwie Mateusz stwierdza  coś niezwykłego o Janie Chrzcicielu. 

W historii Izraela Jan nie jest po prostu kolejną figurą prorocką: jest wielkim 

prorockim zwiastunem z czterdziestego rozdziału Księgi Izajasza, który ogłasza 

przyjście Boga i Jego królestwa. 

Mateusz wydaje się tu również sugerować coś niesamowitego o Jezusie. 

W czterdziestym rozdziale Księgi Izajasza głos na pustyni wzywa Izraela do 

przygotowania się na przyjście jego Boskiego Pana. Jeśli Jan  jest tym głosem na pustyni i 

wzywa lud do przygotowania drogi dla Jezusa, to pojawienie się Jezusa jest tu łączone z 

przybyciem do Izraela samego Boga. 

                                                           
1
 Greckie basileia oznaczać może zarówno "królestwo", jak i "królowanie" - przyp. red. nauk. 



[3,4-5] 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. 

Stwierdzając to, Mateusz nie tyle informuje nas o stylu ubierania się Jana Chrzciciela, 

ile podkreśla coś ważnego, jeśli chodzi o jego misję: jego powiązanie z Eliaszem, 

wielkim prorokiem ze Starego Testamentu, który znany był z noszenia podobnego stroju 

(2 Krl 1,8). 

To powiązanie z Eliaszem jest znaczące, Żydzi oczekiwali bowiem powrotu Eliasza 

przed nadejściem wielkiego "dnia Pańskiego" (Ml 3,23). 

Według proroka Malachiasza Eliasz zostanie posłany jako zwiastun mający 

przygotować drogę Bogu (Ml 3,1.23-24). Syrach zaś wyraził wiarę Izraela w powrót 

Eliasza, który uśmierzy gniew Boży i odnowi pokolenia Izraela (Syr 48,10). 

Pojawienie się zatem na pustyni Jana, odzianego jak Eliasz, było dla Żydów znakiem, 

że odgrywał on rolę długo oczekiwanego Eliasza. Przygotowującego ich na przyjście Pana. 

Faktycznie, sam Jezus później wprost powiązał Jana Chrzciciela z tymi nadziejami na 

powrót Eliasza: "A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść" (11,14; 

zob. też 17,13). 

Lecz biblijne podobieństwa między Janem i Eliaszem są głębsze niż tylko sposób 

ubierania się.  

 Obaj prorocy skonfrontowali nikczemnych królów z ich grzesznością i byli 

za to prześladowani. 

 Obaj przygotowywali drogę innej figurze prorockiej, która przyszła po nich. 

Posługa Eliasza została przekazana prorokowi Elizeuszowi, który oczyścił 

trędowatego (2 Krl 5,1-19), wskrzesił dziecko (2 Krl 4,32-37) i rozmnożył chleb, by 

nakarmić tłumy (2 Krl 4,42-44). 

Podobnie Jan Chrzciciel: był zwiastunem jeszcze większego proroka, Jezusa, który 

również uzdrowił trędowatego (8,2-4), wskrzesił dziecko (9,23-250 i rozmnożył chleb, by 

nakarmić tłumy (14,15-21; 15,32-38). 

 

Być może najbardziej 

znaczącym ogniwem 

łączącym Jana i Eliasza jest 

miejsce, gdzie ich działalność 

osiągała swe punkty 

kulminacyjne: rzeka Jordan. 

 



 

 

Eliasz przekazał swą posługę Elizeuszowi nad Jordanem, tuż przed tym, jak został 

uniesiony do nieba w wozie ognistym (2 Krl 2,6-14). Teraz, wieki później, Jan pojawia się 

jako prorok nad tą samą rzeką, ubrany jak Eliasz i wzywający ludzi do nawrócenia. I tutaj 

nad Jordanem Jan, tak jak Eliasz, przekaże swą posługę temu, który przychodzi po nim, 

Jezusowi Chrystusowi (3,13-17). 

 

[3,6] 

Słowo "chrzest" (baptizo) dosłownie oznacza "zamoczenie" lub "zanurzenie". 

Żydzi przystępujący do chrztu Janowego mogli dostrzec jego podobieństwo z innymi 

zwyczajami żydowskimi, które mogły mieć pewien wpływ na kształt tego rytuału. Jednak 

niektóre znaczące rozbieżności wskazują, że chrzest Janowy był jego własną, odrębną 

praktyką. 

Żydzi znali na przykład rozmaite obrzędy związane z wodą, mające na celu zachowanie 

rytualnej czystości. Praktykowano je regularnie i odnosiły się one do nieczystości 

rytualnej, zgodnie z tym, jak definiowała ją Tora (np. Kpł 12-15). 

Jednak chrzest Janowy był pojedynczym, ostatecznym aktem nawrócenia i odnosił się 

do grzechów danej osoby, nie do nieczystości rytualnych. 

Pewną analogią mogą być tu rytualne obmycia praktykowane przez wspólnotę                           

z Qumran, żydowską sektę żyjącą na Pustyni Judzkiej, niedaleko od miejsca, w którym 

chrzcił Jan. Podobnie jak w ruchu zapoczątkowanym przez Jana, rytuały z Qumran łączyły 

w sobie rytualne obmycie z wewnętrznym zobowiązaniem, by żyć czysto w oczach 

Bożych. Jednak inaczej niż w przypadku chrztu Janowego, obmycia z Qumran były 

częścią normalnego trybu życia wspólnoty, nie zaś jednorazowym, ostatecznym aktem. 

Trzecim możliwym źródłem chrztu Janowego mogła być żydowska praktyka chrztu 

prozelitów: rytualnego oczyszczenia nawracających się na judaizm nie - Żydów, mającego 

symbolizować odrzucenie grzesznych dróg i zobowiązanie się do przyjęcia żydowskiego 

sposobu życia. 

Choć nie jest pewne, czy ta praktyka była stosowana już w czasach Jana Chrzciciela, 

rytuał przyjęty przez Jana wydaje się zawierać w sobie ten sam rodzaj radykalnego 

odrzucenia poprzedniego sposobu życia, jaki prezentowali nawracający się na judaizm nie 

-Żydzi. 

Jeśli Jan w swym chrzcie nawiązuje do chrztu prozelitów, to wymagałby od całego 

Izraela, by nawrócił się jak członkowie innych narodów. 



Takie przekonanie jest zgodne z wezwaniem skierowanym przez Jana do Żydów (3,9), 

by nie zakładali, że ich etniczna tożsamość jako potomków Abrahama gwarantuje im 

udział w Bożej rodzinie przymierza. 

Jak wyjaśnia F.F. Bruce, "Jeśli chrzest Janowy stanowił rozszerzenie chrztu prozelitów 

na lud wybrany, to chrzest ten, podobnie jak nauczanie Jana, oznaczał, że nawet 

potomkowie Abrahama muszą (...) wejść (...) poprzez nawrócenie i chrzest, dokładnie jak 

muszą to robić nie Żydzi
2
. (...) 

[3,7-8] 

Mateusz przedstawia dwie grupy, które odegrają znaczącą rolę w życiu Jezusa: 

faryzeuszów i saduceuszów. Ich obecność nad Jordanem wskazuje, że przywódcy 

żydowscy czuli potrzebę zbadania tego nowego ruchu, jaki pojawił się na pustyni. 

Nie wydaje się, by odczuwali potrzebę nawrócenia i przyjęcia chrztu, Mateusz bowiem 

opisuje ich jedynie jako przychodzących do chrztu, w przeciwieństwie do tłumów, 

które rzeczywiście "przyjmowały (...) chrzest" od Jana, "wyznając swoje grzechy" (3,6). 

Przywódcy religijni przychodzili jako śledczy, nie jako szczerzy pokutnicy chcący 

uczestniczyć w ruchu zapoczątkowanym przez Jana. 

To dlatego Jan zwraca się do nich tak surowo, nazywając ich plemieniem żmijowym 

i pytając ich retorycznie: kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? - tak jakby faryzeusze i saduceusze pragnęli być częścią pokutującego tłumu!
3
. 

Jan ostrzega, że zbliża się "dzień gniewu" (np. So 1,15; 2,2-3; Ml 3,19) - czas udręki                

i sądu Boga, który nadejdzie, jak głosili prorocy, gdy historia wejdzie w swą końcową 

fazę. Tylko ci, którzy szczerze odpokutują za grzechy, unikną gniewu tego sądu. 

 

[3,9] 

Następnie Jan precyzyjnie wskazuje główny powód, dla którego faryzeusze                               

i saduceusze nie pokutują: nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy 

za ojca". 

Wielu Żydów było przekonanych, że ich tożsamość etniczna - ich biologiczne 

pochodzenie od Abrahama - zapewnia im członkostwo w rodzinie przymierza z Bogiem                  

i ochroni ich od potępienia w dzień sądu. 

Jan wykazuje głupotę takiego przekonania. W królestwie, które ogłasza Jan, członkowie 

ludu Bożego będą wyróżniać się nie etnicznym pochodzeniem, ale szczerym 

nawróceniem. 

                                                           
2
 F.F. Bruce, The Time is Fulfilled 

3
 R.T.France, The Gospel of Matthew 



Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 

Ci, którzy się nawracają - niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie etniczne - 

mogą stać się prawdziwymi synami Abrahama, członkami rodziny Bożego przymierza. 

Ci Żydzi, którzy sądzą, że ich biologiczne pochodzenie od Abrahama zwalnia ich od 

radykalnego nawrócenia i czyni nietykalnymi w obliczu Bożego sądu, mają fałszywe 

poczucie bezpieczeństwa. 

Faryzeusze i saduceusze mogą się określać mianem dzieci Abrahama, lecz ponieważ nie 

chcą pokutować za swe grzechy wraz z resztą ludu zgromadzonego nad Jordanem, z 

perspektywy duchowej są przeciwieństwem tego, za co się uważają. 

Jan ostro nazywa ich nie synami "Abrahama", lecz potomstwem "żmijowym" - który to 

obraz wykorzystany jest do opisania niegodziwości faryzeuszów w wersetach Mt 12,34                

i 23,33 i który w innych miejscach Biblii łączony jest z Szatanem (Ap 12,9; 20,2; zob. Rdz 

3; Mdr 2,24). 

[3,10] 

By opisać sąd czekający tych, którzy się nie nawrócą, Jan sięga do bolesnych obrazów. 

W pismach prorockich wyobrażenie wyciętego drzewa często odnosi się do Bożego 

sądu nad pogańskimi narodami (np. Ez 31,12; Dn 4,11). 

Teraz Jan w zaskakujący sposób wykorzystuje ten obraz, by opisać sąd Boży nie nad 

wrogami Izraela, lecz nad jego przywódcami religijnymi. 

Wrzucenie drzew w ogień było innym symbolem sądu, podczas gdy siekiera (...) 

przyłożona do korzenia drzew dramatycznie wyobraża nie tyle wycięcie 

nieprzynoszących owocu gałęzi, ile upadek całego drzewa - co kryje w sobie przesłanie              

o nieuchronnie zbliżającym się końcu tych, którzy się nie nawrócą
4
. 

[3,11-12] 

Następnie Jan zwraca się do tych, którzy przybyli rzeczywiście przyjąć chrzest, 

informując ich o dwóch rzeczach. 

Po pierwsze, Jan deklaruje, że nadchodzi ktoś, kto jest mocniejszy od niego. 

Stwierdza nawet: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. Spośród wszystkich 

zadań, jakie słudzy wykonywali dla swego pana w starożytnym świecie 

śródziemnomorskim, najbardziej poniżające wiązały się z dotykaniem jego stóp. Później 

od żydowskich uczniów oczekiwano, że będą dla swego rabbiego wypełniać wszystkie 

zadania, jakie wykonywaliby słudzy - poza zdejmowaniem mu sandałów
5
.  
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Jednak, co niezwykłe, Jan Chrzciciel stwierdza, że nie jest godzien wykonać dla Jezusa 

nawet tej najbardziej podstawowej czynności. 

Po drugie, Jan przeciwstawia swój chrzest temu, którego będzie dokonywał mający 

nadejść, chrzczący Duchem Świętym i ogniem. W Starym Testamencie Duch i ogień 

były związane z oczyszczeniem. Żydzi mieli nadzieję na to, że w przyszłości nastąpi 

oczyszczające wylanie Ducha (Iz 32,15; 44,3; Ez 39,29; Jl 3,1-2).  

Zwłaszcza w trzydziestym  szóstym rozdziale Księgi Ezechiela idea wody i ducha 

powiązana zostaje z moralną i duchową odnową ludu Bożego: "pokropię was czystą 

wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy (...) dam wam 

serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza (...). Ducha mojego chcę tchnąć 

w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań"                    

(Ez 36,25-27). 

Analogicznie do tego prorocy przepowiadali, że ogień wypali to, co złe i oczyści 

pokutujący lud (Iz 4,4; Za 13,9; Ml 3,2-4). Zatem Jan, podczas gdy sam sprawuje rytuał 

wyrażający nawrócenie, równocześnie głosi tego, który nadchodzi po nim i będzie chrzcić 

"Duchem Świętym i ogniem" - co wskazuje na oczyszczający efekt, jaki będzie miał 

chrzest sprawowany przez tego ostatniego, "czyniąc faktycznym ten powrót ludu Bożego 

do świętości, który Janowy chrzest wodą mógł jedynie symbolizować"
6
. 

Duch i ogień były wiązane w Starym Testamencie także z sądem Bożym
7
 - które to 

skojarzenie pasuje do surowych ostrzeżeń Jana z poprzednich wersetów (wersety 7-9) oraz 

do metafory pszenicy oraz plew z wersetu 12.  

Chłopi zanosili swoją pszenicę na miejscowe klepisko, gdzie poddawana była 

omłotowi, podczas którego ziarna podrzucano w powietrze za pomocą podobnej do 

widelca szufli, nazywanej wiejadłem. Cięższe ziarno upadło na ziemię, skąd je zbierano, 

by je przechowywać, podczas gdy lżejsze, niejadalne plewy, które wywiewał wiatr, 

zabierano i spalano. 

Obraz ten symbolizuje to, że podczas sądu - który jest tu pośrednio wyobrażony jako 

żniwa - Bóg zbierze opuszczonych z Izraela jak dobre, ciężkie ziarna pszenicy, które 

zostały zebrane z klepiska, i usunie z Izraela wszelkie zło, które zostanie spalone jak 

plewy. 
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Rozważanie i zastosowanie praktyczne (3,1-12) 

 

Słowa Jana Chrzciciela przypominają nam o tym, jak potężna jest moc 

chrześcijańskiego chrztu. 

Janowy chrzest nad Jordanem służył jako istotny, widzialny wyraz osobistej pokuty 

przygotowującej na przyjście Mesjasza. Niemniej Jan przyznał, że jego chrzest niknie przy 

tym, który ofiarowuje Chrystus: "Tan, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie 

(...). On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" (3,11). 
 

 Co sprawia, że chrzest ofiarowany przez Chrystusa jest tak potężny? 

 

Nadaje on tożsamość, której sami nigdy nie bylibyśmy w stanie zdobyć. Poprzez chrzest 

Bóg darmowo przebacza wszystkie nasze grzechy i napełnia nas Duchem Świętym, 

czyniąc nas swymi dziećmi - którego to stanu nie moglibyśmy osiągnąć własnymi 

staraniami (KKK, 1262, 1265). 
 

Chrzest daje nam też siłę do życia w sposób, którego sami w sobie nie potrafilibyśmy 

prowadzić. Chrzest Duchem Świętym nie wyraża jedynie pragnienia, by lepiej żyć; on 

rzeczywiście zmienia daną osobę, jednocząc jej duszę ze śmiercią i zmartwychwstaniem 

Chrystusa, wypełniając ją Jego boskim życiem, by miała siły do życia i działania zgodnie      

z ponagleniami Ducha Świętego (KKK, 1227, 1262, 1265). 
 

Napełniony Duchem Chrystusa, chrześcijanin może zacząć kochać nie własną upadłą, 

samolubną miłością, lecz boską miłością Chrystusa, przezwyciężającą jego słabości. Jak 

stwierdził św. Paweł: "teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adwentowa droga 

Maryi 
Idąc z Maryją do domu Elżbiety 

 

 

 



Czym byłoby nasze świętowanie Bożego Narodzenia – wcielenia Chrystusa, 

Syna Bożego, gdybyśmy nie przypomnieli roli Tej, która Go urodziła? 

 

Kiedy w tym kontekście myślimy o Maryi, niemal natychmiast mamy przed oczami dwa 

ewangeliczne epizody: zwiastowanie i nawiedzenie.  

 Czy można zapomnieć o odwiedzinach anioła, który zapowiada narodziny 

Dziecka mającego odziedziczyć tron króla Dawida?  

 Czy można zapomnieć przepiękną odpowiedź Maryi: „Niech mi się stanie 

według słowa twego” (Łk 1,38)?  

 I czy można zapomnieć Magnificat, pełną uniesienia pieśń chwały, jaką 

wyśpiewała Maryja odwiedzając swoją krewną, Elżbietę? 

Jednak pomiędzy tymi dwoma spotkaniami miało miejsce coś jeszcze – Jej pierwsza 

adwentowa wędrówka. Pismo Święte mówi nam, że po odejściu anioła Maryja „wybrała się 

i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu 

Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1,39-40). 

Pokonanie tej drogi, o długości 150 km, zajęło Maryi przypuszczalnie około tygodnia. 

Samotnie wędrując przez góry, miała sporo czasu na modlitwę i refleksję.  

Spróbujmy towarzyszyć Jej duchowo w tej drodze i zastanowić się, o czym mogła w tym 

czasie myśleć. 

 

▌ ROZWAŻANIE BOŻYCH OBIETNIC 

 

Oczywiście nie wiemy na pewno, o czym wówczas myślała Maryja, wiemy jednak, że 

„zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).  

Możemy przypuszczać, że wiele czasu rozmyślała nad tym, co się Jej przydarzyło, 

usiłując zrozumieć sens słów usłyszanych od anioła. Mogła więc rozważać swoją niełatwą 

sytuację. Przecież anioł zapowiedział, że pocznie Syna, jeszcze zanim zamieszkali razem               

z Józefem jako małżeństwo. 

Odpowiedziała „tak”, chociaż mogło to oznaczać dla Niej utratę Józefa, i była 

zdecydowana dalej powtarzać to „tak”, bez względu na konsekwencje.  

Z pewnością prosiła Boga o to, by mogła pełniej zrozumieć wyjątkowe powołanie, które 

właśnie przyjęła. 

 



▌ MAGNIFICAT 

 

Kiedy Maryja dotarła już do celu i pozdrowiła Elżbietę, z Jej serca wypłynęła przepiękna 

modlitwa uwielbienia i chwały, Magnificat (Łk 1,46-55). Ta pieśń chwały była owocem Jej 

adwentowej drogi, wszystkiego, co Bóg pozwolił Jej zrozumieć w tym czasie. 

Na początku Maryja ogłasza, że Jej dusza wielbi Pana, a duch raduje się w Bogu 

Zbawcy (Łk 1,46-47). Jest przepełniona radością i ufnością, chociaż Jej życie dopiero co 

zostało przewrócone do góry nogami. Nieplanowana ciąża grozi Jej zerwaniem małżeństwa 

z Józefem, a nawet ukamienowaniem. Mimo to dosłownie tryska z Niej radość.  

 Dlaczego Maryja była tak radosna? 

Ponieważ przekonała się naocznie, że Bóg wypełnia obietnice dane Izraelowi.  

Kiedy brzemienna Elżbieta przywitała Ją jako „Matkę mojego Pana” (Łk 1,43), dla 

Maryi był to znak, że słowa anioła były prawdą, a Boże zbawienie jest już bardzo blisko!  

Być może w tym momencie przyszły Jej na myśl słowa jednego z psalmów: 

„Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela” (Ps 98,3). 

Rozradowała się wiernością Pana, który „ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na 

miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom” (Łk 1,54-55). Przeczuwała, że Jej 

Syn, który był właśnie tym „Panem”, wypełni odwieczną obietnicę mówiącą, że Bóg 

wybawi Izraela. 

Maryja rozradowała się również tym, że Bóg działa w zaskakujący sposób, że Jego 

królestwo przychodzi przez słabych, a nie potężnych i możnych. Była świadkiem tego, z 

jaką arogancją uciskają lud Boży rzymskie władze. Widziała, jak ich żołnierze przemocą                   

i groźbami zaprowadzają w Izraelu swój porządek. Z pewnością słyszała niejedno                             

o paranoicznym i zbrodniczym królu Herodzie. 

 A tymczasem Bóg wybrał Ją, ubogą dziewczynę z Galilei, aby poniżyć pysznych, a 

wywyższyć pokornych (Łk 1,51.52). Maryja przeczuwała, że Bóg dokona tego za 

pośrednictwem Jej Syna. 

Podobnie jak Izajasz oraz wielu innych proroków, także Maryja zdawała sobie sprawę, że 

Bóg szczególną miłością obdarza pokornych: „Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, 

lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym” (Iz 57,15). Wiedziała, że głodni i 

uciemiężeni są szczególnie bliscy Jego sercu. Jej radość płynęła więc także stąd, że Bóg 

wejrzał na Jej „uniżenie” (Łk 1,48), a Jej Syn, wypełniając Boże obietnice, przyniesie 

pociechę potrzebującym. 

 

 



Pieśń Maryi jest modlitwą podziwu i zachwytu nad tym, że Boże zbawienie jest 

ofiarowane wszystkim – biednym  czyni różnic pomiędzy ludźmi. Nie faworyzuje możnych 

ani nie gardzi ubogimi – jak niekiedy uważano w Jej czasach. Bóg kocha nas wszystkich 

równie mocno. Pomaga pysznym, ucząc ich przyjmować w darze łaskę, na którą nie mogą 

zasłużyć o własnych siłach, a małym i pokornym objawia głębię swojej miłości, która leczy 

rany. 

 

▌ OBIETNICE, KTÓRE TRWAJĄ 

 

Podobne myśli musiały przechodzić przez głowę Maryi także dziewięć miesięcy później, 

kiedy wraz z Józefem podróżowała do Betlejem. Kiedy wreszcie tam dotarli, byli po prostu 

jeszcze jednym ubogim małżeństwem z Galilei, którego większość ludzi nie zauważała.              

Co gorsza, nikt też nie chciał ich przyjąć, nikt nie chciał okazać im zrozumienia ani 

współczucia. Tam, w Betlejem, jeszcze bardziej uwidoczniło się to, że należą do ubogich i 

małych tego świata.  

Kiedy nadszedł czas narodzin Jezusa, wszystko, co mieli, to przygotowane wcześniej 

pieluszki, skromna stajnia w grocie, siano i żłób. Dla Maryi było zapewne zrozumiałe, że 

Ten, który miał wywyższyć pokornych, przyszedł do nas w najpokorniejszy z możliwych 

sposobów. Musiało to być dla Niej pociechą w tych trudnych okolicznościach.  

W twarzy maleńkiego Jezusa potrafiła dostrzec odwieczną wierność Boga. 

Dostrzegała ją także później, gdy Jej Syn zaczął głosić dobrą nowinę ubogim, a wolność 

więźniom i uciśnionym (Łk 4,18). Pomyślmy tylko, co czuła, widząc jak On uzdrawia 

chorych, wyrzuca złe duchy i głosi Boże przebaczenie wszystkim ludziom. 

Wyobraźmy Ją sobie wreszcie jeszcze później, pod krzyżem Jej Syna. Jako Matka 

przeżywała straszliwy ból, widząc, co dzieje się z Jej Dzieckiem. Widziała, z jaką pokorą 

Jezus szedł na śmierć. Słyszała, jak wołał: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23,34), których to 

słów być może sama Go nauczyła. 

Wiedziała, że Jej Syn oddaje życie za wszystkich. Że podnosi każdego człowieka, 

zgiętego pod jarzmem grzechu. Wyniesiony wysoko na krzyżu, Jezus pokonał grzech, który 

trzymał nas wszystkich w niewoli. Tam, wypowiadając słowa przebaczenia, uwolnił nas od 

ciężaru naszych win. Wypełnił Bożą obietnicę zbawienia ludzkości. 

 

 

 

 



▌ HISTORIA  MARYI  NASZĄ  HISTORIĄ 

 

Pieśń Maryi jest pieśnią Kościoła, naszą pieśnią. 

Jest pieśnią każdego, kto doświadczył niepojętej dobroci i łaskawości Boga.                    

Chociaż sama Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, wyśpiewuje ona pieśń 

każdego człowieka, który stając twarzą w twarz ze swoim grzechem, odkrył Boga 

miłosierdzia i przebaczenia; Boga, który ujmuje się za nami i oczyszcza nasze sumienia. 

 Jest to pieśń każdego, kto zaczyna widzieć, że Bóg kocha go osobiście i bezwarunkowo, 

jako indywidualną osobę. „Bóg mnie wybrał. Pomimo mojego grzechu i słabej wiary On 

mnie kocha i widzi we mnie wartość. O tak, duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawcy!”  

Nie tylko pieśń Maryi jest naszą pieśnią, ale także Jej życie było zupełnie 

zwyczajne, podobne do naszego. 

Mieszkała w małej mieścinie, a Jej dni wypełnione były praniem, gotowaniem, troską o 

rodzinę. Podobnie większość z nas przeżywa kolejne dni, wypełniając swoje codzienne 

obowiązki i starając się żyć w pokoju z ludźmi, którzy nas otaczają. 

Ale w tej swojej zwyczajności Maryja odegrała istotną rolę w Bożym planie. Za każdym 

razem, kiedy pełniła uczynki miłości, kiedy okazywała cierpliwość i miłosierdzie innym, 

kiedy się modliła, przez swoje słowa i czyny wychowywała swego Syna, pomagając Mu 

zrozumieć wyjątkową misję, jaką otrzymał od Ojca. 

Podobnie i my, gdy modlimy się w rodzinie, gdy reagujemy miłosierdziem zamiast 

obrazą, gdy dajemy, zamiast tylko brać, możemy mieć wpływ na innych. Wnosimy 

obecność Jezusa do naszych domów i miejsc pracy. Za każdym razem, gdy wywyższamy 

Pana, a zwłaszcza, gdy pokornie dzielimy się swoją wiarą z innymi, przyczyniamy się do 

przemiany świata. 

 

▌ DROGA Z MARYJĄ 

 

Przez swoją pieśń radości i wdzięczności Maryja uczy, że  

każdy z nas, nawet najmniejszy, może 

nieść Chrystusa światu. 

 



Spróbuj więc w tym Adwencie towarzyszyć duchowo Maryi w Jej drodze. Podziel się z 

Nią tym, co ci sprawia radość. Pomyśl, za jakie wydarzenia swego życia masz ochotę 

wywyższać Pana, i uwielbiaj Go razem z Maryją. 

Zastanów się też, jak możesz naśladować Jej pokorę w swoich relacjach rodzinnych, 

wśród znajomych, w pracy czy w parafii. 

Podziel się tym wszystkim z Maryją, a potem posłuchaj tego, co Ona ma ci do 

powiedzenia. Niech Jej słowa zapisane w Piśmie Świętym, przykład Jej życia, a także Jej 

„tak” dane Bogu pomogą ci rozradować się w Jezusie, naszym Zbawicielu. ▐ 

 

 
Studium Biblijne                               

Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020 
 
 
 

1. Terminy spotkań: 

 
 14 grudnia 2019 roku; 

 4 stycznia 2020 roku – opłatek; 

 18 stycznia 2020 roku. 

  

 

2.  Tematyka zajęć w dniu 14 grudnia 2019 roku: 

 

 

  9.00-10.30: ks. dr Piotr:  

 

„Księga Psalmów – główne idee teologiczne”; 

 

 11.30-13.00: dr Tomasz Bąk:   

 

„Listy św. Jana Apostoła ”.  

 


