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  Ewangelia     Niedzieli Chrztu Pańskiego  

                           

Mt 3, 13 - 17     8 stycznia  2017 
 (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.  
 

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. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II -  Rzeszów   

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 19 
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 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.  
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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. 
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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. 

 

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. 
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   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. 
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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. 
 

 

     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". 
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Pokłon trzech magów  

"Jezus z Nazarethu" R. Brandstaettera 

Jak słusznie przewidział Herod, wieść o odwiedzinach magów lotem błyskawicy rozniosła 

się po całej Jerozolimie, ale niemożliwością jest ustalić, który z dworzan wyniósł tę 

wiadomość z królewskiego pałacu i rozpowszechnił ją po mieście, a już zupełnie nie można 

odgadnąć, jak to się stało, że wyprzedziła ona powrót magów do gospody.  

W każdym razie jest pewne, że magów natychmiast po powrocie do zajazdu obsiedli 

podróżni i przygodni znajomi, którzy jeszcze rano bali się z nimi rozmawiać i unikali ich jak 

trędowatych, ale teraz, czując spoczywającą na nich łaskę królewską, okazywali im swoją 

rozbrajającą serdeczność. Prosili, by z nimi usiedli, wypili kubek wina, a ponieważ nie chcieli 

bezpośrednio i natarczywie wypytywać o przebieg rozmowy z Herodem, udawali, że ich 

przede wszystkim ciekawi, co widzieli w pałacu i co jedli i pili.  

Ale magowie, zmiarkowawszy, że te pytania są tylko źle maskowanym podstępem, 

milczeli i tym swoim milczeniem, zamiast gasić, jeszcze bardziej rozpalali ciekawość 

Judejczyków, którzy widząc, i niczego nie wyduszą z dyskretnych cudzoziemców, sami 

pomiędzy sobą rozpoczęli ożywioną dyskusję o tym, co mogło być tematem rozmów 

babilońskich mędrców z królem Herodem. I tak zajęci byli swoimi dociekaniami i domysłami, 

że nawet nie zauważyli, jak podróżni dosiedli wielbłądów i oddalili się we wschodnim 

kierunku.  

Już miało się ku wieczorowi. Szybko zapadły ciemności. Magowie pozostawili za sobą 

Pałac Hasmonejczyków, lecz zamiast skierować się do Górnego Miasta i wjechać na trakt 

prowadzący do Bethlehem, najstarszy mag o ostrym profilu i dolnej wardze nieco wysuniętej, 

skierował wielbłąda ku wschodowi, a za nim posłusznie poczłapały wielbłądy jego 

towarzyszy.  

— Dokąd jedziemy? — spytał młodszy, widząc, że jadą przez Dolne Miasto i kierują się 

ku Bramie Siloah.  

— Pojedziemy okrężną drogą do Bethlehem, aby zmylić czujność Judejczyków, którzy, 

jak to mogliście łatwo stwierdzić, są tak ciekawi, że mogą nas śledzić, a przecież według 

królewskiego rozkazu powinniśmy podróżować tajnie i tajnie powrócić do Jerozolimy.  

Przy Bramie Gnojnej skręcili ku zachodowi i jechali na przełaj przez Ge Hinom, 

całkowicie zdani na nieomylny instynkt wielbłądów, stawiających pewnie nogi w gęstych 

ciemnościach nocy. W miejscu, gdzie się załamuje prosta linia miejskich murów i tworząc 
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wnękę pnie się stromo ku górze, ujrzeli majaczący z dala marmurowy Pałac Heroda, a na jego 

widok wbili się w dumę, gdyż przypomnieli sobie, że właśnie oni będą pierwszymi ludźmi, 

którzy złożą hołd Wysłannikowi, a dopiero po nich pokłoni się król, a po królu dopiero 

arcykapłan i kapłani, a po kapłanach uczeni w Piśmie i lud.  

Wdzięczni byli Herodowi za jego łaskawą życzliwość, bo mógł przecież z równym 

prawdopodobieństwem nie zgodzić się na ich podróż do Bethlehem i sam udać się w drogę,              

i pierwszy złożyć hołd Nowonarodzonemu, ale to, że tego nie uczynił, świadczy o jego 

szacunku dla cudzoziemskich mędrców, których wyniósł ponad królów, chociaż sam jest 

królem. Uśmiechali się do tego odkrycia, i spojrzawszy w wygwieżdżone niebo, ujrzeli nad 

głowami swoich dawnych dobrych znajomych, Jowisza i Saturna, cudownie z sobą 

połączonych w gwiazdozbiorze Ryb.  

Ponieważ Ryby były widomym dowodem narodzin Nowonarodzonego, Saturn 

przemienionym obliczem El Szaddaja, pochylającego się opiekuńczo nad Izraelem, a Jowisz 

szczęśliwym znakiem ich podróży, magowie niezawodnie zdążali przed siebie, do obranego 

celu, gdyż czas powstały z tego przychylnego połączenia i wzajemnego przenikania planet, 

czas wielkiej Wszechświętości, czas Przyjścia, czas Ucieleśnienia, wcielił się w ich 

niezachwianą wiarę, która wypełniając ich jestestwo, równocześnie ich wyprzedzała, szła 

przed nimi i wskazywała im właściwą drogę.  

Jadąc na wielbłądach, pewnie zdążali przed siebie i mieli głębokie przekonanie, że nie 

mogą zdążać inną drogą, ponieważ tylko jedna prowadzi do Nowonarodzonego, a jest nią 

droga przez wąskie i brudne uliczki miasteczka, obok nędznych lepianek i kamiennych 

przymurków.  

Nie mogli zbłądzić. Ich wiara, wola i nadzieja, cudownie z sobą połączone, tak się z 

sobą zmieszały i stopiły, że zatarła się wszelka między nimi granica, a potem różnica. 

Przestały istnieć jako odrębne pojęcia. Wiara była wolą, a wola nadzieją, a nadzieja 

wiarą.  

Stały się jednym Pojęciem o nowej i nieznanej dotychczas treści i mocy, niezmąconą 

Pewnością, bezcielesnym Palcem, nieomylnie wskazującym w nocnych ciemnościach — była 

już wtedy druga straż nocna — dom, mały dom, położony na krańcu miasteczka, a w tym 

domu izbę na dachu, skąpo oświetloną płomykiem oliwnej lampy.  

Zsiedli z wielbłądów i weszli na piętro.  

Zastali Josefa zajętego struganiem kija i ujrzeli Niemowlę śpiące na podwójnie złożonej 

macie i matkę cerującą mężową tunikę.  
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Nie było w tej scenie nic nadzwyczajnego — był to po prostu obraz wieczornej ciszy, 

poprzedzającej udanie się rodziny na nocny spoczynek — ale dla magów stało się natychmiast 

jasne, że  

tych troje, znajdujących się w czterech ścianach jednej izby, 

pod jednym dachem, jest początkiem nowego czasu.  

A ponieważ czas jest odległością człowieka od Elohim, a odległość ta 

zmniejszyła się teraz do rozmiarów dwóch łokci, dzielących babilońskich przybyszów od 

Jezusa leżącego na podwójnie złożonej macie, magowie bez słowa uklękli przed Dzieckiem — 

obudziło się i patrzało na nich czarnymi, ufnymi oczami — pochylili nisko głowy, a najstarszy 

z nich podniósł oczy ku niebiosom i począł w duszy chwalić Elohim, i ani Miriam, ani Josef 

nie odgadli, że ów poganin, mędrzec znad Eufratu, niewtajemniczony w świętość 

Abrahamowego Przymierza, mąż nieobrzezany, w uwielbieniu i pobożności błogosławi Boga 

Izraela.  

Po czym młodszy mag, rozwiązawszy tłumok, wyjął z niego dary: kilka sztuk złota, 

woreczki z mirrą i kadzidłem roztartym na proszek, i ułożył je obok Jezusa.  

Miriam i Josef nie mogli zrozumieć, po co nieznani podróżni przybyli do ich domu, kto ich 

do niego skierował, ani powodu ich iście królewskiej hojności — chcieli zasypać ich 

pytaniami i ugościć jadłem, napojem i noclegiem, a mąż sprawiedliwy już szukał w myślach 

kwiecistego porównania, które by było choć cieniem wdzięczności za otrzymane dary, gdy 

magowie, uprzedzając słowa gospodarza, przyłożyli palce do warg na znak milczenia, po czym 

uklękli przed Dzieckiem, pokłonili się Miriam, Josefa ucałowali w ramię i szybko wyszli.  

Wtedy dopiero Miriam i Josef uświadomili sobie, że odwiedziny trzech króli — tak ich 

bowiem nazwali w myślach z powodu ich królewskiej hojności — odbyły się w całkowitym 

milczeniu, gdyż z ust gości i gospodarzy nie padło ani jedno słowo, i gdyby nie dary, które 

leżały koło maty, na ziemi, u stóp Dziecka, na pewno by przypuszczali, iż to wszystko, co się 

wydarzyło w ich izbie, było raczej snem niż rzeczywistością. Dlatego Josef, chcąc się 

upewnić, że nie śni, dotknął palcami darów leżących na ziemi i przekonał się, że złoto jest 

złotem, mirra jest mirrą, a kadzidło kadzidłem. I rozłożył ręce, co miało oznaczać, że nie umie 

wytłumaczyć sobie sensu tych odwiedzin i celu tych hojnych darów.  

A tymczasem magowie ruszyli na północ tym samym traktem, którym przybyli do 

Bethlehem. Ponieważ o poranku zamierzali stanąć z powrotem w Jerozolimie, aby jak 

najszybciej przynieść Herodowi radosną nowinę o Pożądanym i Znalezionym, coraz 

gwałtowniej poganiali wielbłądy, jakby się bali, że ktoś ich w tym poselstwie wyprzedzi.  
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Ale im dłużej jechali, tym dłuższa wydawała im się droga. Poczęli się niepokoić. Czyżby 

zbłądzili? Już powinni dawno dostrzec z dala mury Świętego Miasta, a wciąż jechali wśród 

pustych wzgórz. Wielbłądy biegły truchtem, a jednak biegły powoli, a biegnąc, jakby stały w 

miejscu. Ta w nieskończoność ciągnąca się droga głęboko ich zastanowiła, więc szukali 

przyczyn tego zjawiska z początku w opieszałości wielbłądów, a ponieważ wielbłądy biegły 

szybko i żwawo, trzej magowie poczęli uważnie śledzić samych siebie, a potem wypadki 

ostatnich dni i doszli do przekonania, że źródło tej niezwykłej szybko-powolnej podróży kryje 

się głęboko pod powierzchnią zdarzeń, których byli ostatnio współuczestnikami.  

 

Badając je, a zwłaszcza przebieg odwiedzin w królewskim pałacu, poczęli dostrzegać w 

postępowaniu Heroda, w sposobie jego mówienia, a zwłaszcza w formułowaniu pewnych 

wypowiedzi skazy i chropowatości, których przedtem nie umieli dostrzec, wsłuchani w jego 

gładkie i przymilne słowa. Podejrzane również wydawało im się teraz trwożne zachowanie się 

Judejczyków. Wątpliwości magów pogłębiły się jeszcze bardziej, gdy wymieniwszy między 

sobą kilka słów, zmiarkowali, że są zgodni w swoich podejrzeniach co do szczerości zamiarów 

Heroda. Nie mogli zrozumieć swojego lekkomyślnego — tak je teraz określali — 

postępowania, które kazało im w Jerozolimie ujawnić przed gadatliwymi mieszkańcami cel 

swej dalekiej podróży i głośno dopytywać się o miejsce narodzin Nowonarodzonego. 

 Swoją niewybaczalną nieostrożnością narazili Go na niebezpieczeństwo. 

Niebezpieczeństwo? Słowo to spadło na nich jak piorun. Dlaczego, chcąc działać dobrze, 

działali źle? Dlaczego, idąc do Wybranego, musieli obrać okrężną drogę, prowadzącą właśnie 

przez Pałac Potępionych? Przecież gwiezdny czas, który szedł przed nimi z Jerozolimy do 

Bethlehem i wskazał im dom Nowonarodzonego, mógł równie dobrze być ich przewodnikiem 

podczas całej drogi i ochronić ich lub choćby ostrzec przed zetknięciem z Herodem. Na te 

pytania i sprzeczności nie umieli sobie udzielić jasnej odpowiedzi, ale ponieważ uważali, że w 

każdym pytaniu znajdują się kiełki odpowiedzi, a w każdej sprzeczności kiełki zgodności, 

doszli do zgodnego wniosku, który był raczej pociechą niż wnioskiem, że było zrządzeniem 

nieba, aby Potępiony wskazał im drogę do Wybranego, aby Zło wskazywało im drogę do 

Dobra, a Nienawiść do Miłości, jak to często w życiu się dzieje ku nieopanowanemu 

zdumieniu człowieka.  

Poczęli więc modlić się i w modlitwie swojej polecali Niemowlę Bożej opiece, i im dłużej 

się modlili, tym większy był ich spokój i tym większa była ich pociecha, i tą pociechą 

ukołysani, kiwali się na stąpających godnie wielbłądach, i usnęli, a gdy się obudzili, byli już 

daleko od Jerozolimy, po drugiej stronie Morza Soli, w czarnych górach Moabu.  
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A jadąc radowali się, że byli wykonawcami woli Pana, który 

postanowił dla zbudowania Izraela pokazać mu trzech pogańskich 

poszukiwaczy Prawdy  

i dlatego ukształtował ich wyprawę i przygodę na modłę żywej hagady, mądrego i 

wdzięcznego opowiadania z głębokim morałem, i wpisał ją swą niewidzialną ręką w krwawe 

dzieje Heroda i błogosławione dzieje Dziecka.  

 
 

 
 

Uczniowie  Gimnazjum i Liceum  Sióstr  Prezentek 

w Rzeszowie na Orszaku Trzech Króli 2017 
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http://stacja7.pl/jeszcze5minutek/adam-szustak-op-jeszcze5minutek-odcinek-50/ 
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Kto przetrwa  koniec świata -   

 
O najbrzydszym stworzeniu świata, Rambo połączonym z Komando,                                      

które przetrwa apokalipsę 

O. Adam Szustak OP   "#Jeszcze5minutek"  Stacja7.pl, ZNAK, Kraków 2016 

 

 CZAS  na spotkanie ze zwierzątkiem niezwykłym. 

 

Nie ma się co oszukiwać - szpetnym, ale ciekawym, które może być naprawdę dobrym 

przewodnikiem w życiu. Kiedyś dużo o nim czytałem na różnych portalach i było o nim 

głośno. Chodzi o niesporczaka.  Otóż! 
 

 
 

Do tej pory mówiło się, że karaluchy są niezniszczalne, ale one przy  są jak ciepłe 

kluchy, które absolutnie nic nie wiedzą o przetrwaniu. Niesporczaki wśród zwierząt to 

absolutne Rambo połączone z Komando. 

 

Są w stanie przetrwać wszystkie możliwe temperatury: 

od -2730C do temperatury bliskiej +1500C 
 

To niewiarygodne! 

Można je zamrozić i można je zagotować. Taki  oczywiście podczas tych skrajnych 

temperatur wchodzi w dziwny stan anabiozy, ale potem, kiedy się skończy ta 

nietypowa temperatura, on się otrzepuje i znów jest wszystko w porządku. 

Niesporczak żyje wszędzie. I na szczytach Himalajów, i na samym dnie wszelkich mórz. 

Nie ma regionu świata i nie ma warunków geograficzno - atmosferycznych, w których  

Niesporczak jest zwierzęciem tak bardzo 

niezwykłym dlatego, że jest najbardziej 

hardkorowym i niezniszczalnym zwierzęciem  

na świecie (nazywam go "przetrwaczem").                

To znaczy, nie ma drugiego takiego zwierzątka 

(tak przynajmniej twierdzą naukowcy), które 

byłoby w stanie wytrzymać i przetrwać 

trudniejsze warunki życia. 
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by nie żyły. Mogą być wystawiane na ekstremalne warunki, na przykład na promieniowanie 

tysiące razy większe niż mogą je znieść ludzie. 

 

Wysłano  także w kosmos, żeby je tam poddać promieniowaniu kosmicznemu i żeby 

przebywały w niewiarygodnych temperaturach - przeżyły. 

  Podsumowując: nie ma możliwości zabicia . 

Ale  jest dla nas ciekawy jeszcze z innego powodu, nie tylko z tego 

"przetrwalniczego", chociaż ten fakt też jest dość istotny. 

Zaczęto analizować genotyp  i badano ich wszystkie genetyczne uwikłania, 

uwarunkowania, i okazało się, że to stworzenie jest wyjątkowe spośród wszystkich zwierząt na 

świecie.  

 

Co jest jednak najbardziej niewiarygodne? 

 

 Ma w sobie najwięcej obcych genów wśród wszystkich zwierząt. To jest w ogóle 

niespotykane. 

 

Oczywiście bardzo często zwierzęta, również ludzie, mają jakieś domieszki genów z obcych 

gatunków, od bakterii i innych rzeczy. Natomiast  ma tego prawie 80%. 

 

Zaczęto badać, jak to możliwe, że tak się dzieje. Odkryto, że najprawdopodobniej 

przyczyną jest właśnie ta umiejętność przetrwania w najtrudniejszych warunkach. 

 

Mianowicie, kiedy się go całkowicie wysuszy - bo  żyje w wodzie, ale potrafi też żyć 

bez niej, może nie pić nawet 100 lat! - i wilgotność jego ciała spadnie poniżej 3 %, wchodzi on 

wtedy w stan anabiozy, takiego totalnego przetrwalnikowego czekania na ... 

zbawienie. 

Jego geny rozszczepiają się wtedy na mniejsze kawałeczki i potem, gdy temperatura i 

wilgotność znowu są w normie,  wraca do życia, a jego geny składają mu się z powrotem 

w ciągi. 

To właśnie jest ten moment, gdy do wnętrza  trafia najwięcej obcego materiału, to 

czas ponownego sczepiania genów. On dzięki temu prawdopodobnie też wytworzył sobie 

zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach.  

Fascynujące! 
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 Jaka prawda duchowa może być związana z niesporczakiem, mimo, 

że on tak strasznie wygląda? (Ilekroć patrzę na jego zdjęcie, to mi się słabo 

robi). 
 

Wracając jednak do prawdy, zadaję sobie pytanie: 
 

W jaki sposób możemy się tak uodpornić na różnego rodzaju 

trudności, łącznie ze śmiercią? 

 

Pan Jezus okazał największą zdolność do przetrwania w historii świata, bo przetrwał 

śmierć. 

Tak sobie myślę, że skoro ten  nabywa swoich umiejętności przetrwalnikowych 

wtedy, kiedy wchodzi w ekstremalne stany, to może właśnie o to chodzi w naszym życiu. 

 

Właśnie wtedy, kiedy doświadczamy, że jest nam albo za zimno, albo za gorąco, czyli albo 

kiedy nas po prostu schładzają trudnościami i problemami do zera, albo po prostu gotują w 150 

stopniach przez doświadczanie cierpienia, nieszczęścia, porażki życiowe, totalne rozwalenie, 

to właśnie stajemy się tak bezbronni i tak nam się rozszczepiają różne połączenia w naszej 

duszy, w całokształcie, że  

właśnie wtedy Pan Bóg może nam zaszczepiać trochę  

swojego DNA. 

 

Mam takie wrażenie, że im więcej trudnych spraw przeżyłem w życiu, przez im więcej 

trudności Pan Bóg mnie przeprowadził, tym więcej mam od Niego zdolności do przetrwania 

znacznie bardziej ekstremalnych rzeczy, warunków, sytuacji i tak dalej. Że te wszystkie trudne 

wydarzenia naprawdę nam wszczepiają boskie DNA, czyli to, że Pan Bóg potrafi przetrwać 

śmierć. 

 I dlatego myślę, że On się czasem zgadza, żeby nas w jakąś trudność wprowadzać - a też 

jesteśmy w stanie to zrobić. 

 

 Chciałbym, żebyś dziś pomyślał o tym. 

 

Jeśli doświadczasz trudności, jakiegoś totalnego pomieszania, nieszczęścia, 

cierpienia, masz już dość, może spróbuj w tym zauważyć, że Pan Bóg wprowadza 

obce, to znaczy swoje, Boże DNA. 
 



16 
 

Takie, dzięki któremu będziesz mógł/będziesz mogła przetrwać najtrudniejsze rzeczy w 

twoim życiu. Że chociaż to Ci się wydaje bardzo niepotrzebne, On w ten sposób Cię 

uodparnia. 

Myślę, że moglibyśmy się nauczyć od  właśnie tego, że wtedy, kiedy nam się 

wydaje, iż wchodzimy w anabiozę, czyli po prostu nie ma w nas już zupełnie życia, to Pan 

Bóg chce nas wyposażyć w coś bardzo, bardzo potrzebnego. 

 

 Cytat będzie prosty, z Drugiego Listu do Tymoteusza, a brzmi on tak: 
 

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz                  

Chrystusa Jezusa  (2 Tm 2,3). 

Tak właśnie spójrz na wszystkie trudności. 

 
 

      Możliwe, że mamy się stać jak , żebyśmy byli                 

w stanie przeżyć każde warunki i każde nieszczęścia życia. 

Weźmy udział w trudach i przeciwnościach, bo w ten sposób 

boskie DNA zostaje w nas zaszczepione. 

 
http://stacja7.pl/jeszcze5minutek 

"Żołnierze" -  maturzyści 

biorący udział w Orszaku 

Trzech Króli  6. 01. 2017 


