
 

     

 Niedziela Chrztu Pańskiego  12   I   2020 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 3, 13-17 

 
 

 

 

(13) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 

niego. (14) Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie? (15) Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 

wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (16) A gdy Jezus został 

ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 

Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. (17) A głos z nieba mówił:  

 

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Nauka chrztu Chrystusa 
 

Chrystus zostaje oświecony, zostańmy oświeceni wraz z Nim; Chrystus zostaje w wodzie 

zanurzony, zejdźmy razem z Nim, abyśmy razem też zostali wywyższeni. Zostaje 

ochrzczony Jezus.  

Czy tylko tyle? Czy nie musimy i innym szczegółom pilnie się przypatrzeć:  

           kim On jest, a kto Mu udziela chrztu i w jakiej chwili?  

On, bez zmazy, ochrzczony przez Jana, i to w chwili, kiedy zaczyna czynić cuda? 

Co mamy stąd poznać i czego się nauczyć? Najpierw się oczyścić, być pokornym i głosić 

naukę w doskonałości wieku tak duchowego, jak cielesnego. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 20 

 



Jezus poddaje się oczyszczeniu, a ty gardzisz oczyszczeniem? 

Przez Jana – a ty buntujesz się przeciw swojemu heroldowi? On wystąpił w trzydziestym 

roku życia, a ty – przed puszkiem na brodzie pouczasz starców albo wierzysz, że mógłbyś 

pouczać, nie mając powagi, którą nadaje ci wiek lub może nawet obyczaje?  

Potem Daniel i różni inni, i młodzi sędziowie przytaczani są dla przykładu. Wszak każdy, 

kto źle postępuje, gotów jest do swej obrony.  

Lecz w Kościele nie jest regułą to, co rzadko się zdarza, skoro jedna jaskółka nie stanowi 

wiosny, ani jedna linia – geometry, ani jedna żegluga – morskiego żeglarza. Zresztą Jan 

chrzci, Chrystus przychodzi do niego, może aby uświęcić i Chrzciciela, z pewnością zaś, 

aby w wodzie pochować całego starego Adama; przedtem jednak i ze względu na nich – dla 

uświęcenia Jordanu, aby jak [Chrystus] był duchem i ciałem, tak przez Ducha i wodę 

uświęcił.  

Chrzciciel nie dopuszcza, Jan się spiera. „Ja powinienem przez Ciebie być 

ochrzczony” – mówi Jan Chrystusowi, lampka – słońcu, głos – Słowu, przyjaciel – 

Oblubieńcowi, najwyższy ze wszystkich zrodzonych, który podskoczył na powitanie                   

w żywocie matki adorowanemu w żywocie, poprzednik i mający poprzedzać – zjawionemu 

i mającemu się zjawiać.  

„Ja powinienem przez Ciebie być ochrzczony” – dodaje. I dla Ciebie! Wiedział 

bowiem, że ma być ochrzczony przez męczeństwo, albo jak Piotr, że nie tylko nogi ma mieć 

umyte.  

„A Ty przychodzisz do mnie”. I to są słowa prorocze, gdyż wiedział, że jak po Herodzie 

Piłat będzie działał, tak za jego przewodem pójdzie na śmierć Chrystus. 

I cóż na to Jezus? „Pozwól na razie”, gdyż taki był porządek zbawienia. Wszak wiedział, 

że wkrótce po tym Nim będzie chrzcił Chrzciciela... 

Ale Jezus wychodzi też z wody, gdyż podnosi ze sobą świat i widzi otwierające się 

niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i swoich potomków, jak i raj płomiennym 

mieczem.  

I Duch daje świadectwo Boskości, gdyż przybiega do równego; i daje się słyszeć głos z 

nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo; i jako gołębica, gdyż czci ciało, 

ponieważ i ono przez przebóstwienie jest Bogiem, choć daje się widzieć jako ciało.  

A zarazem w odległej przeszłości gołębica zwykła zapowiadać koniec potopu. Jeśli zaś 

według wielkości i wagi ocenisz Boskość, i dlatego Duch jest dla ciebie mały, że ma postać 

gołębicy, o, ty człowiecze drobiazgowy w największych sprawach, pora ci wobec tego 

lekceważyć i królestwo niebieskie, ponieważ jest porównane z ziarnkiem gorczycy; pora ci 

wynieść ponad majestat Jezusa – Jego wroga, ponieważ ten jest nazwany wielką górą, i 

Lewiatanem, i królem tego, co żyje w wodzie, a Jezus – barankiem, i perłą, i kroplą, i tym 

podobnie. 



 Św. Chromacjusz z Akwilei 

 

Wielka tajemnica zawarta w niebiańskim chrzcie 

 

W dniu dzisiejszym, jak to słyszeliśmy w czasie czytania Pisma  Świętego, Pan nasz                  

i Zbawca został ochrzczony w Jordanie, dlatego też nie jest to mała uroczystość, lecz 

wielka, największa.  

Gdy bowiem Pan nasz raczył dać się ochrzcić, Duch Święty przybył w postaci gołąbki, 

ukazał się nad Nim i usłyszano głos Ojca mówiący:  

„Ten jest Syn mój umiłowany, w którym sobie upodobałem” (Mt 3, 17). 

O, jak wielka tajemnica zawiera się w niebiańskim chrzcie! Z nieba słychać głos Ojca, 

Syn jest widziany na ziemi. Duch Święty ukazuje się w postaci gołąbki. Nie ma bowiem 

prawdziwego chrztu ani prawdziwego odpuszczenia grzechów tam, gdzie nie ma prawdy o 

Trójcy Świętej, ani też nie można udzielić odpuszczenia grzechów tam, gdzie nie wierzy się 

w Trójcę doskonałą.  

Chrzest Kościoła jest tylko jeden i raz tylko go się udziela; można tylko raz się zanurzyć 

i stać się czystym i nowym: czystym – bo uwalnia od brudu grzechów, nowym – bo 

powstaje do nowego życia po odrzuceniu starego grzechu. A to obmycie przez chrzest czyni 

człowieka bielszym ponad śnieg, oczywiście nie skórą cielesną, lecz przez blask umysłu                  

i czystość duszy. 

Otworzyły się więc niebiosa w czasie chrztu Pana, aby pokazać, że przez chrzest 

odnowienia stanęło otworem dla wiernych królestwo niebios, według słów Pańskich:  

„Kto nie odnowi się z wody i Ducha Świętego, nie wejdzie do królestwa niebios”                

(J 3, 5). Wchodzi więc ten, kto się odrodził, kto nie lekceważy zachowywania chrztu; a                     

z drugiej strony – nie wchodzi ten, kto się nie odrodził. 

Ponieważ jednak Pan nasz przyszedł, aby dać nowy chrzest dla zbawienia rodzaju 

ludzkiego i na odpuszczenie wszystkich grzechów, raczył dać się ochrzcić nie po to, aby 

złożyć swoje grzechy, bo grzechu nie popełnił, ale aby uświęcić wody chrztu dla 

zniszczenia wszystkich grzechów tych, którzy wierzą, i aby zostali przez chrzest odrodzeni. 

On więc dlatego został ochrzczony w wodach, abyśmy wszyscy obmyli się ze wszystkich 

grzechów. 

On zanurzył się w wodzie, abyśmy zostali oczyszczeni z brudu win; On przyjął kąpiel 

odrodzenia, abyśmy się odrodzili z wody i Ducha Świętego. Tak więc chrzest Chrystusa jest 

obmyciem win naszych, jest odnowieniem życia prowadzącego ku zbawieniu. 



 Słuchaj, jak to wykazuje sam apostoł: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w 

Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3, 27).  

I dodaje: „Zostaliście razem z Nim pogrzebani przez chrzest zanurzający nas w 

śmierci po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych” (Rz 

6, 4).  

Przez chrzest przeto umieramy grzechowi, ale z Chrystusem dzielimy życie: jesteśmy 

pogrzebani dla dawnego życia, lecz zmartwychwstaniemy dla nowego życia; zrzucamy błąd 

starego człowieka, lecz przyodziewamy się w odzienie nowego człowieka. Wypełnił przeto 

Pan również w chrzcie wszelką sprawiedliwość: dlatego chciał zostać ochrzczonym, 

abyśmy i my zostali ochrzczeni; dlatego przyjął kąpiel odnowy, abyśmy i my odrodzili się 

dla życia. 

Tak więc Jan ochrzcił Pana i Zbawiciela naszego, lecz raczej on został przez Chrystusa 

ochrzczony: Jezus bowiem uświęcił wody, Jan zaś przez wodę został uświęcony; Pan dał 

łaskę, Jan ją przyjął; Jan odrzucił grzechy, Jezus je odpuścił, ponieważ Jan był człowiekiem, 

a Jezus Bogiem.  

Bo tylko Bogu właściwe jest odpuszczanie grzechów, jak napisano: „Kto może 

odpuszczać grzechy, jak nie Bóg?” (Mk 2, 7).  

I dlatego Jan mówi do Chrystusa: „To ja powinienem być przez Ciebie ochrzczony, a 

Ty do mnie przychodzisz?” (Mt 3, 14). 

 Jan bowiem potrzebował chrztu, bo nie mógł być bez grzechu, ale Chrystus zgoła nie 

potrzebował chrztu, bo grzechu nie popełnił. I stąd właśnie w owym chrzcie Pan i Zbawiciel 

nasz oczyścił najpierw grzechy Jana, a następnie całego świata. I dlatego mówi:  

„Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Mt 3, 15). 

Łaska tego chrztu została przedstawiona symbolicznie niegdyś, kiedy to lud został 

wprowadzony przez rzekę Jordan do Ziemi Obiecanej. Jak bowiem wtedy droga ludu 

idącego do Ziemi Obiecanej prowadziła przez Jordan, a Pan postępował przed nimi, tak 

teraz przez te same wody rzeki Jordan została otwarta pierwotna droga niebiańska, przez 

którą zostaliśmy wprowadzeni do owej błogosławionej Ziemi Obiecanej, to jest do 

obiecanego królestwa niebieskiego.  

Ich prowadził jako wódz Jezus Nawe [Jozue] przez Jordan, dla nas natomiast Jezus 

Chrystus, Pan stał się przez chrzest wodzem na drodze do zbawienia wiecznego. On, 

Jednorodzony Syn Boży, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. 

 

 

 



 Nerses Shnorhali 

 

Chrzest Chrystusa 

Gdy ukończyłeś trzydzieści lat – wiek wzrostu swego ciała, wtedy ochrzcił Cię święty 

narodzony z bezpłodnej, a Ojciec i Duch dali Ci świadectwo. 

Nie stało się to jednak dlatego, jakobyś potrzebował oczyszczenia – Ty nam udzielasz 

przecież słowa, które oczyszcza – ale abyś właśnie Ty obmył grzech Adama wodą Jordanu. 

Obmyj także z win moją duszę, z czarnego błota mych grzechów, jak niegdyś w świętym 

źródle obmyłeś tę duszę, która znowu się postarzała przez moje grzechy. 

 

 
 

Opracowanie ks. dr hab. Michał Bednarz   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

Powtórne narodziny 
 

Powszechnie przyjmuje się, że Jan Chrzciciel wypełniał swoją misję w miejscu leżącym 

około sześć kilometrów na północ od Morza Martwego, na wschodnim brzegu Jordanu, skąd 

bierze początek dolina potoku Kharrar. Znajduje się tam grota, w której według tradycji miał 

on mieszkać. Chrztu udzielał jednak w Jordanie, płynącym na zachód od tego miejsca. 
 

 I to słaba dostępność wschodniego brzegu, szczególnie w okresie przyboru wody w 

rzece, zadecydowała, że chrzest Jezusa lokalizowano także na zachodnim jej brzegu, na 

północny wschód od greckiego klasztoru Prodomos ("Poprzednik"). Stąd, tuż za rzeką, 

bardzo dobrze jest widoczny kościół znajdujący się nad Jordanem. 

Jan Chrzciciel działał na terytorium znajdującym się pod władzą Heroda Antypasa.                    

W Ewangelii św. Jana spotykamy jednak także następującą informację:  

" Potem Jezus  i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i 

udzielał chrztu.  Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ 

było tam wiele wody. I przychodzili /tam/ ludzie i przyjmowali chrzest. "   (J 3, 22-23). 

 

Tym razem Poprzednik Chrystusa udzielał więc chrztu na zachodnim brzegu Jordanu. 

 

 Z jakiego powodu zmienił miejsce swojej działalności? 

 

Czwarty ewangelista posługiwał się bogatą symboliką. Nazwa Ainon jest zgrecyzowaną 

liczbą mnogą aramejskiego rzeczownika "źródło". Natomiast nazwa Salim jest odmianą 

semickiego słowa "pokój". 



Z opisu tego wynika więc, że Jan udzielał chrztu w "Źródłach w pobliżu Pokoju".                      

W związku z tym można powiedzieć, że zbliżał ludzi do pokoju, który może dać wyłącznie 

Jezus Chrystus. Oczywiście, nie można wykluczyć, że ewangelista Jan odwołuje się tutaj do 

autentycznych miejsc, wykorzystując jednak ich nazwy do przekazania ważnej myśli 

teologicznej. 

Dwanaście kilometrów na południe, przed słynną w starożytności twierdzą Bet Szean 

(Scytopolis), znajduje się Tell Shalem, identyfikowane z biblijnym Ainon. Euzebiusz                          

z Cezarei, słynny historyk z IV wieku, stwierdza, że właśnie w tym miejscu Jan udzielał 

chrztu. Słowo "Ainon" dobrze odpowiada miejscu usytuowania wielu źródeł. 

 

 I tutaj najpewniej Jan Chrzciciel prowadził swoją działalność. Zmienił miejsce swojego 

pobytu prawdopodobnie z przyczyn politycznych. Betania za Jordanem leżała na terytorium 

Perei, czyli na obszarze rządzonym przez Heroda Antypasa. Jan Chrzciciel potępił króla, o 

czym zgodnie donoszą ewangelie. Nic więc dziwnego, że udał się na teren znajdujący się 

poza zasięgiem jego władzy, czyli w pobliże Salim, na zachodnim brzegu Jordanu. 

 

Chrzest Jezusa zajmuje niezwykle ważne miejsce                    

w ewangeliach, gdyż stanowi inaugurację publicznej 

działalności Mistrza z Nazaretu.  
 

Jego opisy są krótkie (zwłaszcza w Ewangelii św. Łukasza), ale zawierają niezwykłe 

bogactwo teologiczne, szczególnie jeśli chodzi o chrystologię. Trzeba jednocześnie pamiętać, 

że każdy z ewangelistów proponuje własne ujęcie. 
 

Niełatwo jest określić, co wydarzyło się podczas chrztu Jezusa, gdyż opisy mają 

charakter programowy. Ewangeliści nie przedstawiają samego rytu chrztu, ale koncentrują się 

na tym, co nastąpiło po nim, czyli na objawieniu, zaznaczając, że wizja otwartego nieba i 

Ducha zstępującego na Mistrza z Nazaretu stała się tylko Jego udziałem (Mk 1,10; Mt 3,16; 

Łk 3, 21-22).  

Trudno jednak rozstrzygnąć, czy chodzi o wizję wewnętrzną, czy też o zjawisko 

weryfikowalne obiektywnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że od samego początku 

wspólnota chrześcijańska wyrażała przekonanie, że udziałem jej Mistrza stało sie 

doświadczenie o charakterze nadprzyrodzonym. 

 

Najważniejsze jest to, że Bóg mówił do Niego. 

 

 

 

 



We wszystkich opisach ważne są trzy znaki czasów mesjańskich, zapowiedzianych przez 

proroków: otwarcie się nieba, zstąpienie Ducha Świętego i głos z nieba. 

 

Mt Mk Łk J 
(13) Wtedy przyszedł 

Jezus z Galilei nad 

Jordan do Jana, żeby 

przyjąć chrzest od 

niego. (14) Lecz Jan 

powstrzymywał Go, 

mówiąc: To ja 

potrzebuję chrztu od 

Ciebie, a Ty 

przychodzisz do 

mnie? (15) Jezus mu 

odpowiedział: Pozwól 

teraz, bo tak godzi 

się nam wypełnić 

wszystko, co 

sprawiedliwe. Wtedy 

Mu ustąpił. (16) A 

gdy Jezus został 

ochrzczony, 

natychmiast wyszedł 

z wody. A oto 

otworzyły Mu 
się niebiosa i 

ujrzał Ducha 
Bożego 

zstępującego jak 

gołębicę i 

przychodzącego na 

Niego. (17) A głos 

z nieba mówił:  

Ten jest mój Syn 

umiłowany, w 

którym mam 

upodobanie.  

(9) W owym 

czasie przyszedł 

Jezus z Nazaretu 

w Galilei i przyjął 

od Jana chrzest 

w 

Jordanie. (10)  W 

chwili gdy 

wychodził z 

wody, ujrzał 

rozwierające 
się niebo i 

Ducha jak 
gołębicę 

zstępującego 

na 

siebie. (11)   A z 
nieba 

odezwał się 
głos: Tyś jest 

mój Syn 

umiłowany, w 

Tobie mam 

upodobanie. 

(21) Kiedy cały lud 

przystępował do 

chrztu, Jezus także 

przyjął chrzest. A 

gdy się modlił, 

otworzyło się 

niebo (22) i 

Duch Święty 

zstąpił na 
Niego, w postaci 

cielesnej niby 

gołębica, a nieba 

odezwał się 
głos: Tyś jest mój 

Syn umiłowany, w 

Tobie mam 

upodobanie.  

(29) Nazajutrz zobaczył 

Jezusa, nadchodzącego ku 

niemu, i rzekł: Oto 

Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata. (30) To jest 

Ten, o którym 

powiedziałem: Po mnie 

przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, 

gdyż był wcześniej ode 

mnie. (31) Ja Go przedtem 

nie znałem, ale 

przyszedłem chrzcić wodą 

w tym celu, aby On się 

objawił 

Izraelowi. (32)   Jan dał 

takie świadectwo: 

Ujrzałem Ducha, 

który jak gołębica 
zstępował z nieba i 

spoczął na Nim. (33) Ja Go 

przedtem nie znałem, ale 

Ten, który mnie posłał, 

abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: Ten, 

nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i 

spoczywającego nad Nim, 

jest Tym, który chrzci 

Duchem 

Świętym. (34)   Ja to 

ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest 

Synem Bożym.  

 

W Piśmie Świętym (zwłaszcza w literaturze prorockiej i apokaliptycznej) oraz w tekstach 

judaistycznych otwarcie się nieba stanowi zapowiedź wizji prorockich, których 

przedmiotem są sprawy niebieskie (Iz 6,1; 63,19; 64,1; Ez 1,1; 6,1; Dz 7,56; Ap 4,1; 11,19; 

19,11).  

Niebo jest bowiem mieszkaniem Boga i z niego, poprzez wizje i cudowne znaki, 

pochodzi Jego objawienie.  

 

 

 



Otwarcie się nieba wskazuje zatem, że nastąpi objawienie, którego celem będzie 

ujawnienie się Bożych planów (Ez 1,1: Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem 

widzenia Bożego) oraz zapoczątkowanie nowych czasów, w których Bóg udzieli swoich 

łask (Iz 63 - 64). 

Mateusz pisze o pojawieniu się Ducha Bożego "jak gołębica" (Mt 3,16), a Łukasz 

wspomina o Jego zjawieniu się "w postaci cielesnej niby gołębica" (Łk 3, 22), czyli zdaje się 

dawać do zrozumienia, że chodzi o zjawisko odbierane za pomocą zmysłów. 

 

W Starym Testamencie Duch Boży to dość tajemnicza, nieosobowa siła, udzielana 

pewnym osobom ze względu na ich powołanie w służbie ludu Bożego (Sdz 6,34; 13,25; 14,6; 

15,14; 1 Krl 11,6). Spodziewano się, że z całą pełnią swoich darów, w sposób szczególny i na 

stałe, spocznie na Mesjaszu, dzięki czemu stanie się On idealnym królem (Iz 11,1-5) oraz 

"przyniesie narodom Prawo" (Iz 42,1). 

 

Nie można jednak twierdzić, że dopiero w tym momencie Jezus uświadomił sobie 

mesjańską godność, ani też nie można utrzymywać, że dopiero Duch Boży uświadomił Mu 

ją, gdyż nie zgadza się to z tym, o czym piszą ewangelie (np. Łk 2, 49 : Lecz On im 

odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 

tym, co należy do mego Ojca?). 

 

 Mistrz z Nazaretu wiedział, jaką misję ma wypełnić, a interwencja z nieba była dla 

Niego tylko wskazówką, że nadszedł czas zrealizowania zadania. Zstąpił na Niego Duch 

Boży i w związku z tym był w stanie przystąpić do pełnienia misji.  

 

Wcześniej miał świadomość, że jest Mesjaszem, ale w momencie chrztu wyraził 

gotowość do przyjęcia uniżenia - śmierci odkupieńczej. Chodzi więc o konsekrację (por. Dz 

10,37-38) i o inwestyturę mesjańską, czyli inaugurację Jego misji wśród ludu. 

 

W Starym Testamencie głos (Pwt 4,10-12; Iz 30, 30-31; Ps 18,14) podobnie jak otwarcie 

się nieba, był elementem opisów powołań prorockich (Iz 6,1; 40,1; Ez 1,28) oraz wizji 

apokaliptycznych (Dn 4,28; Ap 10,4).  

 

Rabini twierdzili, że proroctwo (głos Boży skierowany do ludu) wygasło i odtąd 

rozbrzmiewa już tylko Jego echo. Sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie z chwilą 

przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. 

 

Z nieba rozległ się głos:  

 

      "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,17). 

 



To krótkie zdanie składa się z trzech cytatów starotestamentalnych:  

 

 człon "Ten jest mój Syn" jest zaczerpnięty z uchodzącego za mesjański Psalmu 2,                      

w którym występuje formuła adopcji, używana na starożytnym Wschodzie                         

(Ps 2, 7 :  Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, 

Ja Ciebie dziś zrodziłem.  );  

 termin "umiłowany" jest nawiązaniem do Rdz 22, 2.12.16 (powiedział: weź twego 

syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka ); 

 natomiast dopowiedzenie "w którym mam upodobanie" stanowi cytat z Iz 42, 1 ( Oto 

mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął ). 

 

Pierwsza część wypowiedzi z nieba jest proklamacją Bożego synostwa i jednocześnie 

reminiscencją z wersu Ps 2,7, w którym jest mowa o Mesjaszu. Ewangelista nie idzie jednak 

za Septuagintą: zastępuje występującego w niej "sługę" - "synem".  

 

Zamiana ta wskazuje, że chodzi o uświadomienie, iż     

 

Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym 

 

Ani termin "prorok", ani termin "mesjasz" nie oddają w pełni natury, godności i misji 

Jezusa. Jest On bowiem kimś więcej niż Mesjaszem czy Prorokiem. 

 

"Syn" nie jest jedynym tytułem, jaki przysługuje Jezusowi. W wypowiedzi z nieba w 

czasie chrztu pojawia się imiesłów "umiłowany", który nie tylko jest przydawką do 

rzeczownika "Syn", ale stanowi odrębny tytuł, który mieści w sobie ideę jedyności, a to 

oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Bożym. 

 

Pewnym potwierdzeniem może być to, że Septuaginta w siedmiu przypadkach na 

piętnaście tłumaczy hebrajskie jahid ("jedyny") przez "umiłowany". W ten sposób 

przedstawiony jest Izaak (Rdz 22,2 LXX), całkowicie otwarty na wolę Bożą, aż do złożenia 

w ofierze swojego życia.  
 

Otóż trzeba pamiętać, że między nowotestamentalną teologią odkupienia a ofiarą Izaaka 

zachodzi ścisły związek. Opowiadanie o złożeniu go na ofiarę Bogu miało bowiem dla 

Żydów podobne znaczenie, jakie opis męki Jezusa ma dla chrześcijan. 

Bóg nakazując Abrahamowi złożyć na ofiarę syna, zdaje się anulować swoją zasadniczą 

obietnicę, gdyż ją właśnie ucieleśniał Izaak. Bóg wystawił  Abrahama na największą próbę               

i  w ten sposób oczyścił jego wiarę.  



Patriarcha nie odmówił mu nawet tego, co wydawało się godzić bezpośrednio w daną mu 

obietnicę - swojego jedynego syna (Rdz 22, 12.16). Bóg jednak objawił, że Jego zamiary są 

skierowane nie ku śmierci, ale ku życiu. (...) 

 

Najważniejsze jest jednak trzecie odniesienie - do Pieśni o Słudze Pańskim (Iz 42,1).  

 

W świetle Księgi Izajasza można zrozumieć dialog między Janem Chrzcicielem a 

Mistrzem z Nazaretu z wersów Mt 3, 14-15, które znajdują się na początku omawianej 

perykopy. Wynika z nich, że Jan Chrzciciel wiedział, kim jest Jezus, i dlatego wzbraniał 

się przed udzieleniem Mu chrztu na odpuszczenie grzechów. Z tego opisu wynika także, że 

Mistrz z Nazaretu już przed wejściem do Jordanu miał świadomość misji, jaką ma spełnić. 

 

   Kluczem do zrozumienia tej rozmowy są niewątpliwie słowa: "Wypełnić 

wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15). 

 

Sprawiedliwości nie należy tutaj rozumieć w sensie moralnym, czyli nie chodzi o 

wypełnienie Bożych przykazań (Ps 119), ale całego Pisma. Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel 

mają więc razem wypełnić Boży plan, który, choć obecnie ukryty, w odpowiednim czasie 

ujawni się w pełni.  

Wyrażenie "wszystko, co sprawiedliwe" oznacza zatem to, co jest napisane w Prawie i u 

Proroków (por. Mt 5, 17: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 

przyszedłem znieść, ale wypełnić.). Słowo "sprawiedliwość" ma zatem związek z 

powołaniem Sługi Pańskiego, cierpiącego za grzechy innych, gdyż chodzi o realizację 

Bożego planu zbawienia. 

Jezus nie miał potrzeby oczyszczenia, ale wziął na siebie grzechy ludzi jak cierpiący 

Sługa Pański (Iz 53, 4-6), a to doprowadzi Go do śmierci. 

W odniesieniu do Jana Chrzciciela wypełnienie "wszystkiego, co sprawiedliwe" polega 

na realizacji zadania, jakie otrzymał w stosunku do grzesznych ludzi. Chrzest, którego 

udzielał, był bezpośrednią odpowiedzią na wolę Bożą i dlatego Mesjasz, całkowicie 

zwrócony ku Ojcu, powinien się mu także poddać. 

Dyskusja zmierzała więc do wykazania, że Mesjasz musi się identyfikować ze swoim 

ludem, a więc chodzi o wybór; który stanowi element kenozy, czyli dobrowolnego uniżenia 

się. Nastawiony na wolę Bożą i solidarny z ludźmi, powinien wypełnić sprawiedliwość, czyli 

stać się podobny we wszystkim do nas, oprócz grzechu (Hbr 2, 17). 

 

Dialog Mistrza z Nazaretu z Janem Chrzcicielem świadczy o tym, że Jezus był świadom 

mesjańskiego posłannictwa zapowiedzianego przez Deuteroizajasza. Mieszając się z tłumem 

wokół Jana Chrzciciela, solidaryzował się z ludźmi, a przyjmując chrzest, upokorzył się i tym 

samym ogłosił się mesjaszem grzeszników.  



Uczynił to, aby otrzymać dla nich przebaczenie i z tego powodu był to decydujący ryt              

w historii zbawienia. Faktycznie, nie wymagał oczyszczenia z żadnej winy, lecz  

przez chrzest otrzymał namaszczenie na Mesjasza (Łk 4, 18; Dz 10, 37-

38). 

 

Ponadto w czasach Jezusa bardzo często opisywano erę mesjańską, odwołując się do 

Księgi Izajasza, a wyzwolenie przedstawiano jako nowe wyjście (por. Iz 11, 15-16; 43,16-21; 

51,10; 63, 7 - 64,11). 

W Iz 63, 7 - 64,11zawarta jest żarliwa modlitwa, wołanie skierowane do Boga o 

interwencję mesjańską, aby dokonał zbawczego wyjścia. Szczególnie ważne jest gwałtowne 

wołanie: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił" (Iz 63, 19b). 
 

Autorzy nowotestamentalni są przekonani, że dotychczasowa sytuacja zmieniła 

się wraz z przyjściem Jezusa. 
 

W czasie pierwszego exodusu Bóg zstąpił na Synaj, aby ustanowić lud święty (Wj 19, 

11.18.20; 24, 16), a obecnie Duch Święty zstępuje na Syna Bożego, który będzie twórcą 

nowego ludu Bożego. Dla ewangelistów Jezus jest niewątpliwie nowym Mojżeszem, a 

zstąpienie Ducha Świętego na Niego otwiera nową erę zbawienia; 

 

 Jego chrzest jest nowym przejściem przez morze, o czym świadczą słowa:                   

"Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie"                  

(Iz 43,2). Wraz z chrztem Jezusa zaczyna się więc nowe wyjście (wyzwolenie), które będzie 

dziełem Sługi Pańskiego, wspomnianego we wcześniejszych rozdziałach Księgi Izajasza. 
 

Momentem kulminacyjnym jest niewątpliwie zstąpienie Ducha Świętego jako wypełnienie 

obietnicy uczynionej Słudze Pańskiemu (Iz 42, 1). W Starym Testamencie zstąpienie lub 

zesłanie Ducha Bożego na człowieka było równoznaczne z przekazaniem mu pewnego 

zadania do spełnienia. 

Według Iz 11,2 Mesjasz otrzyma Ducha Bożego, a według Iz 42,1 otrzyma Go Sługa 

Pański, aby mógł spełnić misję Bożą. 

 

    Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa Chrystusa jest zatem równoznaczne ze 

zleceniem zadania i jednocześnie udzieleniem sił potrzebnych do jego 

wypełnienia, co w tekstach biblijnych nazywa się namaszczeniem Duchem 

Świętym. 
 

Deklaracja niebieska jest niezwykle ważna, gdyż nadaje sens misji, którą Jezus zaczyna 

właśnie realizować. Będzie On Sługą wybranym przez Boga, aby nauczać narody i prowadzić 

je do zbawienia.  



Od tej chwili Jezus będzie pełnił zadanie, które zapowiadali prorocy. Zwłaszcza - 

zgodnie z przepowiednią o Słudze Pańskim - pojedna ludzi z Bogiem poprzez swoje 

cierpienie i śmierć.  

Urzeczywistnienie powołania Sługi Pańskiego przyniesie Mu takie doświadczenia, jakie 

zapowiedział Izajasz (Iz 53). Zanim stanie się męczennikiem, będzie głosicielem prawdy i 

wiele będzie cierpiał. 

 

     Celem niebieskiego objawienia nad Jordanem było pokazanie, że męka jest 

czymś zadekretowanym przez Boga i od tej chwili przeznaczeniem Jezusa 

rzeczywiście stał się krzyż.  

 

Przyjął rolę cierpiącego Sługi Pańskiego, który uniżył samego siebie i stał się posłuszny 

aż do śmierci i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8). 

 

Jan Paweł II napisał: "Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie.  

 

Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie "grzechem" za nas 

(2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (Mt 3,17 i 

par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji". 

 

 

 

 

"Różaniec"  abp Grzegorz Ryś, wyd. ZNAK, Kraków 2018 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

 



Święty Jan Chrzciciel mówi do Jezusa, kiedy ten przychodzi nad Jordan: To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

A Jezus mu odpowiada: Dozwól teraz, bo godzi się wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. 

W ten sposób Jezus potwierdza, że Jego misja wyrasta jakoś z misji Jana Chrzciciela, 

niezależnie od tego, że jest kompletnie nowa, że niesie w sobie nową jakość, że otwiera 

przed człowiekiem możliwości, o jakich Jan tylko marzył i których pragnął. Ale 

niezależnie od tego wszystkiego Jezus potwierdza, że "wyrasta" z Jana Chrzciciela. 

To jest zasada biblijna, którą można by streścić takim zdaniem, że rosnąć można 

tylko od korzenia. 

Człowiek musi być świadom własnego korzenia, być świadom, skąd rośnie, od kogo 

wziął życie, we wszystkich wymiarach tego życia:  

 to życie nasze doczesne, ziemskie, które otrzymaliśmy od naszych rodziców,  

 ale też to wyjątkowe  życie, naprawdę życie, pełne życie, jakim jest wiara, 

życie w Bogu - je też od kogoś otrzymaliśmy: od naszych ojców, dziadków. 

Byłoby ważne teraz przypomnieć sobie twarz naszego Jana Chrzciciela, kogoś, kto w 

naszym życiu spełnił tę funkcję, jaką Jan spełnił wobec Jezusa. 

Pomyślcie przez chwilę z wdzięcznością o kimś, kto wam przekazał wiarę, bez kogo nie 

bylibyście wierzący w taki sposób, w jaki jesteście. To musi być ktoś konkretny, wiara 

jest tak przekazywana - od osoby do osoby. Rośnie się od korzenia. 

Nie poddajmy się nigdy łatwemu przeciwstawianiu wiary z wyboru - wierze z tradycji. 

To prawda, że w pewnym momencie wiara z tradycji musi być przyjęta przez nas decyzją, 

wyborem, ale tą tradycją Pan Jezus przychodzi do nas, łaska Boga przychodzi do nas.  

On przyszedł do nas z ludźmi, z których żeśmy się narodzili do wiary. 

To jest też ważne w takim wymiarze jak, na przykład, pielgrzymowanie. 

Nieraz będziecie słyszeć od różnych ludzi, że pielgrzymka to jest coś, co jest dziś 

przeżytkiem, co jest niezrozumiałą dla dzisiejszego człowieka tradycją. Jest ogromnie 

ważne, żeby ten kawałek tradycji przejąć, potwierdzić.  

Owszem, można go wzbogacić - powinno się go wzbogacić - swoją własną modlitwą, 

swoim własnym wielbieniem Boga, swoją własną wrażliwością, duchowością, ale rośnie 

się od korzenia. 

 



 

NIE CHCIEJMY, ŻEBY COKOLWIEK 

W ŻYCIU ZACZYNAŁO SIĘ 

OD NAS, RATUJMY SIĘ PRZED TAKĄ 

PYCHĄ, PRZED TAKIM POCZUCIEM 

SAMOWYSTARCZALNOŚCI. 

 

Jezus rósł od Jana Chrzciciela - niezależnie od tego, jak dalece zmienił wszystko, co 

wyszło od Jana, jak dalece Jego dzieło przerosło to, co otrzymał od Jana. On  nie chciał 

pojawić się znikąd, od nikogo. 

To bardzo ważne i bardzo piękne, że można kontynuować czyjeś dzieło, wejść                

w czyjąś pracę, zbierać owoce czyjegoś siewu. 

Nie chciejmy, żeby cokolwiek w życiu zaczynało się od nas, ratujmy się przed taką 

pychą, przed takim właśnie poczuciem samowystarczalności. 

Miejmy wdzięczność dla wszystkich, z których wyrastamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roman Brandstaetter - Jezus z Nazarethu 

Chrzest w Jordanie  

Jezus, stojąc u brodu Bethabara i czekając, aż przyjdzie na Niego kolej zanurzenia się w 

wodzie, starał się wzrokiem odszukać Johanana, co nie było łatwe nie tylko z powodu 

nieprzebranych tłumów, które zaległy brzeg, ale również dlatego, że nie znając go, nie wiedział, 

jak wygląda.  

Wprawdzie spostrzegł nad samym brzegiem gromadę ludzi, a wśród nich człowieka 

pochylonego nad wodą, odzianego we włosiennicę i przepasanego pasem skórzanym, i począł w 

nim domyślać się Johanana, ale domysł ten mógł łatwo okazać się zwodniczy, tym bardziej, że z 

powodu dużej odległości nie mógł dostrzec, co on nad rzeką robi, a poza tym mógł to być jeden z 

pokutników, który uczestnicząc w oczyszczającym dziele pustelnika odział się na jego 

podobieństwo w płaszcz z sierści wielbłądziej.  

Jezus, nie chcąc więc wybiegać teraz poza granicę domysłu, dał spokój dalszym dociekaniom i 

rad, że w obfitości człowieczeństwa, które Nim obecnie owładnęło, jest niedostrzegalną cząstką 

tego tłumu, podległą tym samym prawom fizycznym i duchowym ograniczeniom, jeszcze 

bardziej pogłębiał w sobie ich pełnię i pomniejszał się do rozmiarów szarego pokutnika, stojącego 

jak każdy pokutnik w oczekiwaniu błogosławionego oczyszczenia.  

Dzięki temu samozrównaniu z człowiekiem mógł teraz nie tylko nie wiedzieć, jak wygląda 

Johanan, i ulegać urojonym domysłom, ale przede wszystkim — i to było celem Jego 

samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia — mógł ujawnić przed ludźmi i sprawdzić 

na sobie samym i przed sobą samym swoje pełne człowieczeństwo, a ponieważ niestety nie 

istnieje lepszy sprawdzian człowieczeństwa nad grzech, mógł poczuć się człowiekiem grzesznym, 

chociaż nigdy żadnego grzechu nie popełnił, i poddać się oczyszczeniu z występków, które nigdy 

nie były Jego udziałem, i tak dźwigając w sobie ciężar bezgrzesznego grzechu, czyli niepokalanej 

świadomości upadku, ale nie upadek — była to trudna gra, jedna z tych tajemniczych gier, 

którymi Elohim posługiwał się, gdy chciał przemówić do człowieka głosem człowieczym — 

mógł powolnym krokiem wraz z całym tłumem ludzi zbliżać się ku brzegom rzeki i dokonać 

zanurzenia w wodzie, tak potrzebnego do całkowitego i świadomego wypełnienia człowieczej 

prawdy.  

Tłum krok za krokiem, cierpliwie i spokojnie, mimo dokuczliwego skwaru i zmęczenia, 

posuwał się w kierunku brzegu. Ludzie stojący w pobliżu rozprawiali szeptem o pustynnym 

bracie, o jego uczniach, o pokucie i chrzcie, i z rozmów ich Jezus dowiedział się, że mimo 

gorących sprzeciwów, zaprzeczeń i nieustannych sprostowań Johanana, lud skłonny był uważać 

go za Mesjasza ukrytego, a ta ukryta forma objawienia — ukryta, rozumie się, do czasu — nie 

tylko podniecała wyobraźnię Izraelitów, lecz jeszcze bardziej umacniała ich w słuszności 

przypuszczeń i dociekań coraz śmielszych, a niekiedy nawet przybierających ton kategorycznych 

stwierdzeń o świętym proroku, który lada dzień zrzuci zasłonę ze swojej twarzy i objawi się 

całemu Izraelowi w pełnej chwale Bożego Pomazańca.  

Johanan swoje i lud swoje. Jasne było, że mesjańska tęsknota tych ludzi wciąż krążyła dokoła 

wyzwolenia spod władzy Rzymian i zadecydowała o tym, że cierpliwe czekanie narodu — nie 

zawsze wprawdzie było ono cierpliwe, ale wiadomo przecież, że niewymierne i względne są 

granice ludzkiej cierpliwości, więc nawet taką czy inną sporadyczną niecierpliwość synów Izraela 



od wieków cierpiących obce jarzmo można uważać za akt podziwu godnej cierpliwości — było 

jego chlebem codziennym, przepojonym łzami, goryczą i popiołem.  

Stali więc w ogromnej gromadzie i powoli zbliżali się do brzegów Jordanu, do piaszczystego i 

dość wąskiego brodu zarośniętego po bokach gęstym sitowiem, paprocią i olchami, gdzie Johanan 

— Jezus widział już teraz zupełnie dokładnie jego postać, odwróconą twarzą ku rzece — w 

otoczeniu swoich uczniów odmawiał modlitwy i chrzcił ludzi, którzy zanurzając się w wodzie, w 

symbolu wielkiej przemiany, obmywali z grzechów swoje dusze i serca.  

Syn cieśli przypomniał sobie ów uroczysty dzień, gdy był bar micwe i wchodził w lata 

Obowiązku, Ofiary i Pokory, w czas podniosłej Trójcy, której obecność odczuwał teraz ze 

wzmożoną wyrazistością tak dokładnie, jakby była Jego sobowtórem.  

Już było późne popołudnie, a niemiłosierny skwar lał się z nieba na ziemię, na głowy i plecy 

ludzi, którzy poszcząc, stali od świtu pod rozżarzonym słońcem, gdy wreszcie Jezus dotarł do 

samego brodu i spojrzawszy w chudą, sczerniałą od pustynnych wichrów, obrośniętą długimi 

włosami twarz swojego brata, nisko przed nim skłonił głowę i pokornie czekał na jego słowo.  

Johanan nieco się cofnął, jakby chciał się przyjrzeć Przybyszowi z pewnej odległości, a 

ponieważ oślepiły go ukośne promienie słońca, przyłożył dłoń do czoła, osłaniając nią oczy, i 

uważnie wpatrywał się w postać nieznajomego Męża, tak uważnie i długo, że stojący obok niego 

uczniowie — jeden średniego wzrostu, czarnobrody, o mocnych ramionach i żylastych dłoniach, 

drugi wysoki, o pociągłej bladej twarzy i delikatnych, nieomal dziewczęcych rysach — 

równocześnie skierowali pytające spojrzenie na Jezusa, pragnąc wyczytać z Jego uniżonej i 

wyczekującej postawy odpowiedź na niezwykłe zachowanie się ich nauczyciela i mistrza.  

Tymczasem Johanan odjął dłoń od czoła i bezradnie szukał w pamięci owej odległej chwili, w 

której spotkał się z Nieznajomym, i nie mniej odległego miejsca, w którym to spotkanie nastąpiło, 

lecz im bardziej zagłębiał się w przeszłość, wypatrując w niej śladów owego Męża, tym większa 

ogarniała go pewność, że mimo bezskuteczności tych chaotycznych poszukiwań na pewno Go 

kiedyś widział, poznał Go, mówił z Nim i znając Go, i mówiąc z Nim, i będąc obok Niego, 

równocześnie czekał na spotkanie z Nim, na poznanie Go i rozmowę, i wcale nie dziwił się 

równoczesnemu porządkowi tych zjawisk, sprzecznych z sobą tylko w ludzkim, nędznym i 

ograniczonym wyobrażeniu, jednak harmonijnie nakładających się na siebie według praw o 

następstwie Bożych zdarzeń.  

Wiedział bowiem, że są różne prawdy u Elohim, ale wszystkie one związane są ze sobą 

związkiem wiecznym i nierozerwalnym i każda z nich potwierdza drugą nawet wówczas, jeżeli 

jej całkowicie przeczy. Ale mimo to wciąż nie wiedział, kim jest Nieznajomy, i byłby może 

gotów o to Go spytać, gdyby nie poczuł, że stawiając to nierozważne pytanie, dotyka spraw 

niesprawdzalnych zmysłami i umysłem.  

A poza tym rosła w nim pewność, że Ten, który stoi przed nim z pokornie opuszczoną głową, 

jest od niego nieskończenie wyższy, tak wysoki, że aż nieosiągalna była ta Jego wysokość, i 

dlatego on, Johanan, powinien nie tylko przed pomniejszającym się pomniejszyć, a przed 

korzącym się ukorzyć, ale okazać Mu swoją marność oraz niedorzeczność tego, co czyni przed 

Jego obliczem. Więc zwrócił się do Jezusa i powiedział pytając:  

— Ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł:  

— Zgódź się na to, niech teraz tak będzie. Albowiem godzi się, abyśmy w ten 

sposób wypełnili wszystko, co sprawiedliwe.  



Słowa te wypowiedziane były jak prośba, ale brzmiały jak rozkaz, i Johanan poddał się im 

bezwolnie, albowiem sprawiedliwość, na którą powoływał się Nieznajomy — tak myślał Johanan 

— oznacza w Prawie niezłomną wolę El Szaddaja, identyczną z Jego zwycięstwem, a tożsamość 

tę potwierdzili mędrcy z Qumran, którzy głosili, że sprawiedliwość jest Bożym planem zbawienia 

człowieka, a owo zbawienie jest zawołaniem Synów Światłości walczących z Synami Ciemności, 

z całym obozem Beliala,  

a ja wprawdzie nie jestem Światłością — tak myślał Johanan — ale mam złożyć Świadectwo o 

Światłości właśnie teraz, gdy rozstrzygają się losy tej wielkiej wojny, a Syn Sprawiedliwości, 

będący gwiazdą zrodzoną z Dawida i berłem powstałym w Izraelu, poczyna stopniowo oświecać 

swoim światłem ziemię aż po najdalsze jej krańce, aż po kres wszystkich czasów i w czasie 

naznaczonym przez Elohim, to znaczy może jutro, a może pojutrze, a może właśnie już dziś 

zajaśnieje Jego przeraźliwa światłość i świecić będzie przez wszystkie czasy, i coraz bardziej 

zmniejszać się będzie odległość między człowiekiem a Bogiem, aż wreszcie odległość ta będzie 

tak mała, że zupełnie zaniknie, a człowiek wstąpi w Boga albo Bóg w człowieka, co zresztą 

wychodzi na jedno i to samo, i nastąpi powszechne Przeistoczenie i Podniesienie dziejów —  

tak myślał Johanan i tak myśląc, szedł ku rzece, a u jego boku szedł Jezus, który jak pokutnik, 

zrzuciwszy z siebie tunikę, milcząco wstąpił w wody Jordanu — to milczenie zauważyli Johanan 

i jego uczniowie — i zanurzył się w rwących falach, w cieniu wyciągniętych dłoni Pustynnego 

Brata.  

A Pustynny Brat błogosławił Męża zanurzonego w wodzie i wodę, wodę niby-wodę, albowiem 

była ona już tylko wodą pozorną, a naprawdę była wartko płynącym Elohim, płynącym Panem 

Zastępów bijącym o brzeg, była samym Jahwe, głębokim Jahwe, w którym zanurzył się Jezus.  

Stojąc po szyję w wodzie, w głębi płynącego Boga, w samym jądrze swojego jestestwa, w 

samym sobie, w pluszczącej Nieskończoności i Niewidzialności, wracał do dawnej równowagi i 

wyzbywał się swojego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia, dzięki któremu 

mógł skrycie i widomie wziąć na siebie ciężar i pełnię swej niepokutującej pokuty.  

Wyszedł z wody, szybko nałożył na siebie tunikę i zwróciwszy się ku Jerozolimie, ukrytej 

wśród Gór Judejskich — właśnie w głębi horyzontu, przez szczelinę powstałą pomiędzy 

wzgórzami a seledynową smugą obłoków, wysączały się ostatnie blaski zachodzącego słońca — 

począł głośno odmawiać modlitwę, a gdy wypowiedział jej ostatnie słowa, ujrzał, jak z owej 

otwartej szczeliny ponad Judejskimi Górami wylatuje ku Niemu gołębica, ów ofiarny ptak ludzi 

ubogich, wzbija się w powietrze i krąży nad Jego głową, i usłyszał głos mówiący:  

Ten jest Synem moim umiłowanym, którego upodobałem sobie. 

— I poznał po nieuważnych i opieszałych spojrzeniach, i nieczujnych twarzach uczniów i 

stojących w pobliżu pokutników, że nie widzą gołębicy i nie słyszą mówiącego głosu. Ale 

szeroko rozwarte i przerażone oczy Johanana były dla Niego nieomylnym dowodem, że 

uczestniczy on w Jego widzeniu i słyszeniu, co było dla Niego radosną ulgą, gdyż widzenie to 

było przede wszystkim przeznaczone dla Pustynnego Brata.  

I stało się, że nad Mężem, który wyszedł jak Ryba z wody, ze środka wszystkich wód, z 

wielkiego oczyszczenia, unosił się Duch Boży, krążył nad Jego głową, zataczał szerokie koła, raz 

wyżej, raz niżej, jakby chciał swoim lotem potwierdzić głęboki sens tego dnia, wreszcie poderwał 

się ku górze i odleciał na krańce horyzontu, ku Górom Judejskim, i znikł w szkarłatnej szczelinie 

między wzgórzami a seledynową smugą obłoku, pozostawiwszy nad głową Męża swój 

nieruchomy, skrzydlaty cień.  



I Jezus znów ujrzał w sobie, jak podczas uroczystego dnia bar micwe, wielką Troistość o 

obliczach tych samych, a jednak nie tych samych, gdyż trudno jest mówić o trzech obliczach, 

skoro mimo swojej troistości były jednym i tym samym obliczem, co od biedy język ludzki może 

określić za pomocą trzech Słów w jednym Słowie i trzech wieczności w jednej wieczności, i 

trzech nieskończoności w jednej nieskończoności, albowiem nie ma Słowa, które nie jest troistym 

Słowem, i nie ma wieczności, która nie jest troistą wiecznością, i nie ma nieskończoności, która 

nie jest troistą nieskończonością, a przede wszystkim — i to jest najważniejsze — nie istnieje, nie 

istniała i nigdy istnieć nie będzie Jedność, która nie jest Trójcą.  

I wtedy Johanan ku zdumieniu swoich uczniów i stojących obok pokutników padł na twarz 

przed Jezusem, albowiem poznał Go.  

 


