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(14) Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało 

rozgłosu, i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce 

cudotwórcze działają w Nim.  

(15) Inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to 

prorok, jak jeden z dawnych proroków.  

(16) Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, 

zmartwychwstał.  

(17) Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w 

więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za 

żonę.  

(18) Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego 

brata.  

(19) A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz 

nie mogła.  

(20) Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża 

prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży 

niepokój, a przecież chętnie go słuchał.  

(21) Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich 

urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom 

znakomitym w Galilei.  

(22) Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się 

Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co 

chcesz, a dam ci.  

(23) Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę 

mojego królestwa.  

(24) Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta 

odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.  

(25) Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś 

mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela.  

(26) A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i 

biesiadników nie chciał jej odmówić.  

(27) Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten 

poszedł, ściął go w więzieniu  



(28) i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę 

dało swej matce.  

(29) Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego 

ciało i złożyli je w grobie. 

 

 

 

 

Sąd Heroda o Jezusie i śmierć Jana Chrzciciela  -    

(Mk  6, 14 - 29) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

 

Wieści o Jezusie rozchodziły się szybko i spotykały się z szerokim odzewem. Zaczęto o 

Nim powszechnie mówić. Towarzyszący Mu rozgłos sprawił, że dowiedział się o Nim 

również Herod Antypas, noszący tytuł tetrarchy jako sprawujący władzę nad Galileą. 

Nie wiedział on, co myśleć na temat Jezusa. Krążyło o Nim przecież wiele opinii. 

Spośród nich brał pod uwagę trzy najważniejsze, że: 

1. Zmartwychwstał Jan Chrzciciel 

2. Ukazał się Eliasz 

3. To jeden z proroków (być może jeden z tych, których oczekiwano w czasach 

mesjańskich - Ml 3, 23 - 24; Syr 48, 10). 

Pierwsza z opinii wywarła na Herodzie Antypasie największe wrażenie. Słysząc ją, 

powiedział: "To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał!" (Mk 6, 16). 

Jan Chrzciciel był synem Zachariasza i Elżbiety. Okoliczności związane z jego 

narodzeniem były niezwykłe. W czasie pełnienia funkcji kapłańskich w świątyni Zachariasz 

otrzymał zapewnienie od anioła Pańskiego, że urodzi mu się syn, o którego długo się modlił 

(Łk 1, 5-25). Otrzymał imię od samego Boga, co oznacza, że zarezerwował On dla niego 

jakąś specjalną misję (Mk 1, 60; Iz 7, 14; Łk 1, 31). 

Imię "Jan" znaczy: "Bóg okazuje miłosierdzie, daje łaskę", określając miejsce dziecka 

w planach Bożych (zainicjowanie czasu zbawienia). Z imienia tego wynika, że epoka 

mesjańska będzie czasem miłosierdzia Boga. Pod względem okoliczności narodziny Jana 

Chrzciciela przypominały narodziny Samuela. Anna, żona Elkany, była niepłodna i złożyła 

Bogu ślub (1 Sm 1, 11). Jej syn był poświęcony Bogu. 



Zachariasz usłyszał, że Jan będzie "wielki w oczach Pana" (Łk 1, 15). Ta wielkość 

będzie wypływała z dwóch źródeł: osobistej jego świętości oraz powierzonej mu misji. 

Zostanie ona zaznaczona w sposób zewnętrzny (zostanie napełniony Duchem Świętym). 

Słowa: "wina i sycery pić nie będzie" (Mk 1, 16) - zwracają uwagę na jego 

podobieństwo do nazirejczyków, a więc ludzi poświęconych Bogu. Jednym z nich był na 

przykład Samson (Sdz 13, 2-5).  

Ślub nazireatu nakładał obowiązek powstrzymanie się od picia wina i sycery                       

(por. Lb 6,3). Ta ostatnia praktyka miała charakter czysto zewnętrzny. Wstrzymujący się od 

takich napojów zachowywał jasność umysłu. Jan, podobnie jak Samuel i Samson, będzie 

nazirejczykiem, czyli człowiekiem poświęconym Bogu, ale w stopniu większym niż ci dwaj 

mężowie Starego Testamentu.  

Został bowiem uświęcony przez Pana jeszcze w łonie matki. Dzięki temu od samego 

początku w sposób tajemniczy będzie wyczuwał bliskość Mesjasza. Jego matka odczuła 

poruszenie się dziecka w chwili spotkania z Maryją (Łk 1, 44). 

Misja Jana została opisana w oparciu o zapowiedź z Księgi Malachiasza.  

 Jego zadaniem będzie przede wszystkim nauczanie. Została mu wyznaczona misja 

prorocka. A będzie ona polegała na przygotowywaniu ludu na przyjście mesjasza 

przez głoszenie konieczności nawrócenia i pokuty.  

 Drugim elementem konstytutywnym misji Jana stanie się chodzenie przed 

Jezusem "w duchu i mocy Eliasza" (Łk 1, 17). Jako herold będzie przygotowywał 

"lud doskonały" (Łk 1, 17) na przyjście Mesjasza, który będzie Bogiem (zgodnie 

z Ml 3,1). 

Jan, ożywiony tym samym duchem gorliwości, wypełni identyczną misję, "nakłaniając 

serca ojców ku dzieciom" (Łk 1, 17; por. Syr 48,10). Dokona reformy społecznej                   

i religijnej. 

Jan udał się na pustynię (Łk 1, 80). W związku z tym wysunięto hipotezę, że należał do 

grupy, która oderwała się od judaizmu i zamieszkała nad Morzem Martwym. Byli to tak 

zwani esseńczycy.  

Mimo pewnych podobieństw, zupełnie naturalnych w środowisku judaistycznym, 

związkowi Jana ze wspólnotą w Qumran sprzeciwia się najpierw ta okoliczność, że 

pochodził z rodziny kapłańskiej, służącej w świątyni jerozolimskiej, i nigdy nie występował 

przeciw kultowi ofiarniczemu w sanktuarium Izraela. Tymczasem esseńczycy 

zdecydowanie odrzucali liturgię świątynną. 

Poza tym, wspólnota znad Morza Martwego oczekiwała dwóch Mesjaszy: kapłana z rodu 

Aarona i króla, który mógł być jedynie z pokolenia Judy.  



Jan Chrzciciel nie znał natomiast takiego rozróżnienia. Głosił nadejście jednego 

Mesjasza. Od esseńczyków odróżniał go przede wszystkim uniwersalizm głoszonej przez 

niego nauki, głęboko przeciwstawny ich sekciarskiemu zamknięciu się we własnym kręgu. 

Głosili oni bowiem, że zbawieni będą jedynie członkowie ich wspólnoty. Nauczanie 

esseńczyków stanowiło nurt bardzo zawężony w stosunku do proroków 

starotestamentalnych i oznaczało nie rozwój, ale wyraźny regres. 

Natomiast Jan udzielał chrztu każdemu, kto wewnętrznie odczuwał jego potrzebę                   

(Mt 3, 5), a także celnikom i żołnierzom (Łk 3, 10-14). Natomiast esseńczycy zdecydowanie 

odrzucali takie postępowanie. 

Nie jest sprawą najważniejszą, czy Jan przebywał na Pustyni Judzkiej czy na tak zwanym 

Pustkowiu św. Jana - jak utrzymuje stara tradycja - znajdującym się na zachód od Ain 

Karim. 

Po latach spędzonych na pustyni Jan udał się nad Jordan, gdzie nauczał tłumy, wzywając 

do nawrócenia i udzielając chrztu pokuty oraz zapowiadając bliskie nastanie królestwa 

niebieskiego. 

Nie chodzi w tym wypadku o chrzest w naszym rozumieniu, gdyż ten pochodzi od Jezusa 

Chrystusa. Ludy starożytnego Wschodu uważały, że człowiek powinien poddać się 

rytualnego obmyciu, zanim przystąpi do Boga lub do miejsca świętego.  

 Jan podkreślał, że historia osiągnęła punkt kulminacyjny i Bóg wkracza                    

z wielką mocą w dzieje człowieka. 

Jan  w swoim głoszeniu był bezkompromisowy. Żaden prorok Starego Testamentu nie 

odznaczał się podobną surowością. Wśród nich byli celnicy, a także faryzeusze i saduceusze 

oraz żołnierze. 

 Najważniejsze jest to, że to Jan wskazał, iż od wieków oczekiwanym 

Mesjaszem jest Jezus.  

 

Nazwał Go "Barankiem Bożym, który 

gładzi grzech świata" (J 1, 29). Dlatego 

wzbraniał się przed udzieleniem Mu chrztu 

na odpuszczenie grzechów. Dał się jednak 

przekonać Jezusowi, gdy uświadomił 

sobie, że Mesjasz musi się identyfikować 

ze swoim ludem (Mt 3, 14-15). Jezus 

ogłosił się Mesjaszem grzeszników. 

 



Drugim synem Heroda Wielkiego był Herod Antypas (4 r. przed Chr. - 39 r. po Chr.).              

Po śmierci ojca został tetrarchą Galilei i Perei. Rozumiejąc, że jego władza zależy od łaski 

Rzymian, zabiegał o dobre stosunki z cesarzami, najpierw z Augustem, a później                            

z Tyberiuszem. Oddawał im wielkie usługi, donosząc o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nic 

więc dziwnego, że namiestnicy rzymscy niechętnie patrzyli na niego, ponieważ zdawali 

sobie sprawę, że może być groźny, jeżeli przedstawi ich w złym świetle. Częste podróże 

tetrarchy do Wiecznego Miasta napełniały ich niepokojem. 

Dlatego zrozumiałe jest, że po tym, jak Piłat odesłał Jezusa przed trybunał Heroda 

Antypasa, relacje pomiędzy nimi się poprawiły. "W tym dniu Herod i Piłat stali się 

przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni" (Łk 23, 12). 

Uwięziony w podziemiach Macherontu Jan nie zwątpił w Jezusa. Słowa, jakie Mesjasz 

wypowiedział o swoim Poprzedniku po odejściu jego wysłanników, każą raczej 

przypuszczać, że wątpliwości mieli jego uczniowie. On sam zapowiadał Go przede 

wszystkim jako eschatologicznego Sędziego i Wybawcę, który będzie chrzcił Duchem 

Świętym i ogniem.  

W trosce o dobro duchowe swych uczniów Jan zebrał ich wątpliwości i sformułował 

pytanie, które polecił im zadać Jezusowi, aby z Jego własnych ust mogli posłyszeć, kim jest 

(Mt 11, 2-15). 

Herod Antypas był widocznie dobrym dyplomatą, jeżeli przez 43 lata sprawował swoje 

rządy. Na stolicę wybrał Sefforis. Na zachodnim brzegu Jeziora Genezaret wzniósł jednak 

nową rezydencję.  

To nowe miasto, które zbudował w latach 18 - 22, nazwał Tyberiadą na cześć cesarza 

Tyberiusza. Miało ono zupełnie helleński charakter. Jako że przy jego budowaniu natrafiono 

na stare cmentarzysko, więc Izraelici ściśle przestrzegający przepisów Prawa nie chcieli w 

nim mieszkać, ponieważ obawiali się zaciągnięcia nieczystości rytualnej. Mimo wielu 

przywilejów nadanych mieszkańcom Tyberiady stronili od tego miasta, a w Ewangelii jest 

ono zaledwie wspomniane (J 6,1.23; 21, 1).  

Zresztą i sam pałac Heroda, przyozdobiony podobiznami zwierząt, był całkowitym 

pogwałceniem Prawa Mojżeszowego. Dlatego przy pierwszej nadarzającej się sposobności, 

zaraz na początku wojny z rzymianami w 66 r., Sanhedryn nakazał dowódcy Galilei, 

Józefowi Flawiuszowi, zburzyć pałac tyberiadzki. Tetrarcha choć zasadniczo przebywał w 

Tyberiadzie, najbezpieczniej czuł się jednak w Macheroncie, twierdzy zbudowanej na 

południowej granicy Perei, w pobliżu Morza Martwego. 

Herod Antypas poślubił najpierw córkę króla Nabatejczyków Aretasa IV.  



Jednakże w czasie jednej ze swych częstych podróży do Rzymu nawiązał bliższą 

znajomość z żoną swojego brata, Filipa, która zresztą była ich bratanicą, córką Arystobula, 

syna heroda Wielkiego i Miriam. Płynęła więc w niej krew hasmonejska.  

Ambitnej kobiecie nie odpowiadała rola rezydentki w Rzymie i dlatego związała się z 

Herodem Antypasem. Wkrótce doszło do tego, że tetrarcha zaproponował jej małżeństwo. 

Pojawiły się jednak pewne trudności. Król Nabatejczyków Aretas IV, ojciec 

dotychczasowej jego żony, szukał okazji do zemsty. Okazja nadarzyła się w 36 r. Wybuchła 

wojna, która zakończyła się klęską Heroda Antypasa. 

Także Izraelici nie mogli zaakceptować jego małżeństwa z Herodiadą. Związek 

małżeński z bratową był wyraźnie zabroniony przez Prawo Mojżesza (Kpł 18,16; 20,21). 

Toteż nic dziwnego, że Jan Chrzciciel poddał je publicznej krytyce (Mt 14, 3-4). Herod 

uląkł się tych słów i postanowił położyć kres jego działalności. Było to tym łatwiejsze, że 

Jan Chrzciciel rozwijał działalność głównie nad brzegiem Jordanu. 

Antypas nakazał go aresztować i wtrącił do więzienia w nadgranicznej twierdzy 

Macheront, w Zajordanii, na pograniczu swego państwa, na potokiem Arnon. W ten sposób 

chciał zmusić do milczenia człowieka, który poddawał go ostrej krytyce z powodu 

małżeństwa z żoną brata i publicznie oskarżał "z powodu wszystkich złych czynów"                 

(Łk 3, 19). 

Kroki jakie podjął Herod Antypas, nie wystarczyły jednak Herodiadzie. Pałała zemstą za 

krytykę jej małżeństwa prawnie zabronionego. Postanowiła na dobre zamknąć usta Janowi 

Chrzcicielowi. 

 

Z inspiracji Herodiady Salome poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Tetrarcha, niechętnie, 

ale spełnił jej prośbę. Kazał więc wezwać kata. Jan został ścięty. 

Herodiada była żądna władzy. Dlatego starała się wymóc na mężu, aby udał się do 

Rzymu i od nowego cesarza Kaliguli uzyskał tytuł króla.  

Nadarzyła się ku temu okazja. 

W czasie uczty wydanej przez Heroda 

Antypasa z okazji swoich urodzin wystąpiła 

Salome, córka Herodiady z pierwszego 

małżeństwa. Jej taniec spodobał się władcy 

tak bardzo, że oświadczył, iż spełni każdą 

jej prośbę. 



Jego zabiegi nie przyniosły jednak rezultatu, co więcej, został on oskarżony przez brata 

Herodiady, Agryppę, o przygotowanie spisku. W końcu został pozbawiony godności 

tetrarchy i w 39 r. skazany na wygnanie do Galii. 

Po śmierci Jana jego uczniowie, "dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało 

i złożyli je w grobie" (Mk 6, 20). 

Według starej tradycji już w I w. ciało Jana Chrzciciela zostało przeniesione do Sebaste. 

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazło się ono w tym miejscu. Jest bardzo 

prawdopodobne, że uczniowie Jana po odzyskani jego ciała opuścili terytorium Heroda 

Antypasa, gdzie mogli sie spodziewać prześladowań ze strony Herodiady, i przenieśli się do 

Samarii. 

W Sebaste znajdują się ruiny dwóch sanktuariów poświęconych Janowi Chrzcicielowi. 

W pierwszym z nich, znajdującym się poza murami dawnej twierdzy, czczony jest jego 

grób. Drugie sanktuarium, z V w., znajduje się na zboczu starożytnego akropolu, w dawnej 

Samarii. Ta stara, udokumentowana tradycja chrześcijańska świadczy o nieprzerwanym 

przywiązaniu do osoby i misji Jana Chrzciciela, którego cechowała wierność otrzymanej od 

Boga misji. 

 

 

"Herod twierdził: <To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał! (Mk 6, 16) 

 

Zauważ, po wyjaśnieniu, jaka jest siła tego, który został uwięziony, a jaka słabość tyrana, 

Herod nie był w stanie utrzymać w milczeniu swojego jednego języka, lecz otworzył go, 

otwierając wraz z nim i po nim tysiące innych ust. Zaraz po zabiciu Jana tak bardzo zaczął 

się bać, a ten lęk niepokoił jego sumienie do tego stopnia, iż wydawało mu się, że Jan 

powstał z martwych i czynił cuda. Od tamtego dnia przez wszystkie czasy aż dotąd zarówno 

Jan sam przez siebie, jak też za pośrednictwem innych oskarża Heroda. Każdy bowiem, 

zapoznając się z Ewangelią, czyta te słowa: "Nie wolno ci mieć żony Filipa, brata twego". 

Nawet poza Ewangelią, na spotkaniach czy placach, w domach czy na rynkach, wszędzie 

[...], aż po krańce ziemi, będziesz słyszał ten głos i widział tego sprawiedliwego człowieka, 

który wciąż woła, głośno pobrzmiewa i upomina złego tyrana. Nigdy nie milczy ani nigdy 

nie słabnie w swoim upominaniu wraz z upływem czasu (św. Jan Chryzostom,                            

"O opatrzności Bożej" 22,8-9) 

 

 

 



"Jan wypominał Herodowi: <Nie wolno ci mieć żony twego brata>" (Mk 6, 18) 

Czyż nie słyszałeś, co zrobił Jan? Widział tyrana, który nie respektował prawa 

małżeńskiego, i z odwagą powiedział na środku rynku: "Nie wolno ci mieć żony brata 

twego, Filipa". A ja nie zaprowadziłem cię do tyrana ani do sędziego w sprawie nieprawego 

małżeństwa, ani do obrony skrzywdzonych, ale chcę, abyś pouczył równego ci człowieka, 

który dopuścił się szaleństwa przeciw Panu. Gdybym ci powiedział: "Skarć i popraw królów 

lub sędziów przekraczających prawo", czyżbyś nie powiedział, że oszalałem? 

 A przecież Jan to uczynił. Teraz zaś popraw choćby współbrata równego tobie                     

i chociażby trzeba było ponieść śmierć, nie ociągaj się skarcić brata [...]. 

Nie mów mi tego obojętnego słowa: "Co mnie to obchodzi? Nie mam z nim nic 

wspólnego". Tylko z diabłem nie mamy nic wspólnego, a z wszystkimi ludźmi mamy wiele 

wspólnych spraw. Są przecież uczestnikami tej samej co my natury, zamieszkują te samą 

ziemię, żywią się tymi samymi pokarmami, mają tego samego Pana, otrzymali te same 

prawa, są wezwani do tych samych dóbr. Nie mówmy więc, że nie mamy z nimi nic 

wspólnego (św. Jan Chryzostom, "Homilia o posągach" 1, 32). 

 

 

 

"Herod czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego" (Mk 6, 20) 

Marek opowiada, że Herod wielce szanował Jana Chrzciciela, choć on go upominał. Taka 

właśnie jest cnota (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię wg św. Mateusza", 48,2) 

 

 

 

"Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła" (Mk 6, 22) 

Ileż wykroczeń znajduje się w tym jednym występku. Z królewskim przepychem urządza 

się dziką ucztę; a gdy było dokładnie wiadomo, kiedy zgromadzi się większa niż zwykle 

rzesza gości, wprowadzono tam córkę królowej, przedtem ukrywaną, by tańczyła na oczach 

mężczyzn. Czego zaiste mogła się ona nauczyć od cudzołożnej matki, jeśli nie straty 

czystości?  

Albo co więcej pobudza do nieczystości  niż odsłanianie za pomocą swawolnych ruchów 

tego, co albo natura ukryła, albo karność zakryła? To jest okazywać ukryte członki, 

pociągać wyzywającym wzrokiem, kręcić ramionami, rozwichrzać włosy? (św. Ambroży, 

"o dziewicach", 3,6,26-27). 

 



"Nawet jej przysiągł: <Dam ci, o co tylko poprosisz>" (Mk 6, 23) 

Tańczyła ona i po tańcu dopuściła się drugiej, cięższej winy: tego szalonego człowieka, 

heroda, skłoniła do przysięgi, że da jej to, czego od niego zażąda. Widzisz, jak przysięga 

czyni ludzi szalonymi? Czego ona zażądała, ten pod przysięgą przyrzekł jej dać. Cóż tedy, 

gdyby zażądała jego głowy? Cóż, gdyby chodziło o całe królestwo? Lecz on nie 

przewidywał niczego takiego. Gdy bowiem diabeł zastawił mocną pułapkę, on po złożeniu 

przysięgi nie zdołał wydostać się z sieci i oprzeć się żądaniu dziewczyny: "daj mi - 

powiedziała - na misie głowę Jana Chrzciciela [...]". 

Przeklęte żądanie! Skłoniło ono do zakneblowania świętego języka, jaki dziś jeszcze 

każdego dnia rozbrzmiewa we wszystkich kościołach, bo słyszycie w Ewangelii Jana 

wołającego głośno: "Nie wolno ci mieć żony Filipa, brata twego". Król uciął głowę, lecz nie 

uciął głosu - zakneblował język, lecz nie zakneblował sumienia (św. Jan Chryzostom, 

"Katechezy chrzcielne" 10, 9). 

Niech każdy wyraża się w słowach prostych, ciało swe zachowa w czystości, niech nie 

zwodzi brata zdradliwymi słowami i nie obiecuje niczego, co niegodziwe, a jeśli już 

obiecał, lepiej jest nie dotrzymać przyrzeczeń, niż zrobić coś haniebnego. Często zdarza się, 

że ludzie sami wiążą się przysięgą i chociaż przekonują się, że nie należało dawać 

przyrzeczenia, jednak spełniają je ze względu na przysięgę. Tak było z Herodem, który 

tancerce dał haniebną obietnicę i w okrutny sposób ją spełnił (św. Ambroży, "Obowiązki 

duchownych", 3,12,76-77). 

 

1. Chrześcijanin wielokrotnie staje w sytuacji, kiedy sumienie i słowo Boże 

oskarżają go, bo popełnił grzech. Jedynie słusznym rozwiązaniem jest posłuchać 

tego upomnienia i odstąpić od grzechu. Krępowanie, zagłuszanie w sobie sumienia jest 

uśmiercaniem siebie, zgodą na własne potępienie. 
 

2. Pytanie Jana przekazane przez jego uczniów Jezusowi pozwoliło sprecyzować, na 

czym polega misja Mesjasza. Przyniósł On miłosierdzie, dobroć, przebaczenie. 

Poprzez miłosierdzie okazywane tym, którzy pomocy potrzebują, organizował nowy 

lud Boży i zakładał zręby królestwa Bożego. Za pomocą zbawczych czynów ukazał, 

że Bóg wyszedł na spotkanie wszystkim ludziom, aby skłonić ich do spotkania z sobą. 

To wyjście Boga domaga się jednak od człowieka nawrócenia. 
 

3. "Być surowym! Nie bać się odrobiny cierpienia! Być silnym! Nie cofać się przed 

niczym, gdy chodzi o zachowanie wierności sobie. To właśnie przynosi szczęście 

człowiekowi" (M. Galizzi, Czytając Ewangelię św. Marka, s. 58- 59), 

nr 41 – 1995 

 



  Kościół katolicki obchodzi dzisiaj pamiątkę męczeństwa św. Jana Chrzciciela.  

Każdy z nas wyrobił sobie jakieś pojęcie o niezwykłym wyglądzie Jana i jego 

gwałtownych przemowach – na podstawie Pisma świętego, książek religijnych, obrazów, a 

może nawet filmów. Jan pojawił się na pustyni judzkiej odziany w zwierzęce skóry, 

przypominając proroka Eliasza, i wzywał ludzi do nawrócenia i przyjęcia chrztu (Mt 3,1-6). 

Był nieustępliwy w głoszeniu słowa, ponieważ wiedział, że został posłany przez Boga, by 

zaświadczyć o prawdziwym świetle, które przyszło na świat. 

  Król Herod lękał się Jana, ponieważ prawdy, które on głosił, sprawiały mu ból i 

oskarżały go, ale z drugiej strony chętnie słuchał Jego słów (Mk 6,20).  

  Nie powinno nas to dziwić; my sami słysząc orędzie Ewangelii, często postępujemy tak 

jak Herod. To, co słyszymy, jest dla nas pociągające, ponieważ przynosi nam nadzieję, a 

równocześnie niepokojące, gdyż pokazuje nam prawdę o nas i stawia przed nami wyzwanie. 

W ten właśnie sposób Duch Święty przekonuje nas o naszym grzechu i pociąga ku 

świętości. 

   Poprzez działanie Ducha słowa Pisma świętego obnażają przed nami stan naszej 

duszy: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne  i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 

osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).  

 Słowo Boże pociąga nas, ponieważ w głębi serca pragniemy żyć w zgodzie z 

Bogiem i doświadczyć Jego zbawczej łaski. 

   Herod mógł odpowiedzieć na usłyszaną prawdę przemianą życia, wolał jednak nadal 

postępować tak, jak dyktowały mu uczucia; nie oddalił Herodiady, z którą żył w grzechu. 

Inaczej postępował Jan. Usłyszawszy o czynach Jezusa, posłał do Niego swoich uczniów, 

by się upewnić, czy jest On rzeczywiście Mesjaszem.  

   Jan znał swoją misję i wiedział, że aby ją wypełnić, musi się umniejszyć, tak by Jezus 

mógł wzrastać (J 3,30). A jak my odpowiadamy na prawdę objawioną nam w słowie 

Bożym? Czy przyjmujemy ją jak Jan, czy też odrzucamy jak Herod? 

 

„Wszechmogący Boże, poświęcam Ci moje życie. Chcę odpowiedzieć na Twoje 

wezwanie przemianą życia. Spraw, bym potrafił przyjąć Twoją łaskę i był posłuszny 

Twojej prawdzie, a nie moim pragnieniom.” 

 

     74 – 1998 



Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za dar Twojego sługi, Jana Chrzciciela.  

On, który jako „Eliasz” poprzedził przyjście Jezusa (Mk 9,11-13), odważnie wzywał do 

nawrócenia, aby wszyscy mogli rozpoznać i przyjąć Mesjasza, gdy się pojawi.  

Ludzie możni i znaczni odrzucili Go, on jednak ufał Twojemu słowu. Ojcze, wzbudź 

także wśród tego pokolenia proroków gotowych tak jak Jan głosić Ewangelię mimo 

niebezpieczeństw i prześladowań. 

 Na pustyni Jan żywił się modlitwą i Twoim słowem, a Duch Święty 

przepełniał jego wnętrze. Wszystkie czyny Jana – nawet ubiór i pożywienie 

(zob. Mk 1,6) – świadczyły o jego wierności względem Ciebie.  

Wzbudź Panie, w tym pokoleniu ludzi, mężczyzn i kobiety, gotowych tak jak Jan żywić 

się modlitwą i twoim słowem. Napełnij nas twoim Duchem, abyśmy Cię miłowali i byli Ci 

posłuszni. Pomóż nam rozpoznawać i odrzucać pokusy tego świata. 

Panie, Twój Duch uzdolnił Jana do głoszenia orędzia, które mu powierzyłeś.                              

Ty udzieliłeś mu odwagi potrzebnej do napominania króla Heroda za jego grzechy, 

ponieważ chciałeś dać mu okazję do nawrócenia. Jan nie zaprzestał głoszenia Twojego 

słowa, nawet gdy jego posłuszeństwo względem Ciebie sprowadziło na niego karę 

więzienia.  

Duchu Święty, uczyń chrześcijan w naszym pokoleniu nieustraszonymi głosicielami 

Dobrej Nowiny także wobec tych, którzy mają władzę. Gdy będziemy chcieli się wycofać, 

przypominaj nam o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią. 

Ojcze, życie i śmierć Jana zapowiadały życie i śmierć Jezusa. Jan umniejszał się, aby 

oddać chwałę Jezusowi, podobnie jak Jezus oddał ją Tobie. Gdy Herod usłyszał o Jezusie, 

sądził, że to Jan powstał z martwych.  

Ojcze, wzbudź wśród nas tych, którzy tak jak Jan będą dla świata odbiciem Jezusa. Daj 

nam pokorę serca, abyśmy w naszym życiu wywyższali Twojego Syna. 

 

„Panie, Ty powiedziałeś, że wśród narodzonych z niewiast nie było większego od 

Jana Chrzciciela (Mt 11,11). Jakże pełen chwały byłby Twój Kościół, gdyby Twoi słudzy 

naśladowali Jana w jego oddaniu i wierności!  

Spraw, abyśmy jako jedno Ciało potrafili nieść Chrystusa całemu światu, tak by każdy 

mógł się nawrócić i otrzymać życie wieczne.” 

      107 – 2001 



Ześlij, Panie, na nas – Twe dzieci – swego Ducha, abyśmy mogli stać się Twoimi 

sługami na wzór św. Jana Chrzciciela.  

On oddał całkowicie Tobie swe serce; niechaj my w pełni oddamy się Tobie! On chciał 

się pomniejszać, byś Ty mógł wzrastać.  

Napełnij nasze serca tą samą pokorą i miłością. Wołamy do Ciebie: „Przyjdź i wspomóż 

swój lud!” 

 Wyzwól nas, Panie, od miłości tego świata i od pragnień naszej upadłej 

natury. Wybaw nas od podzielonego serca, które szuka szczęścia poza Tobą.  

 Daj, abyśmy byli Twoimi świadkami, byśmy stali się żywym świadectwem Twej 

mocy i dobroci.  

 Tak jak Jan unikał wygód tego świata, tak i my chcemy się nauczyć 

przedkładać Cię ponad wszystko, odrzucając to, co ziemskie. 

 Naucz nas szukać u Ciebie, Ojcze, wszelkiej pociechy i pomocy. Wołamy do 

Ciebie: „Przyjdź i wspomóż swój lud!”. 

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że posłałeś do naszych serc swego Ducha i wzbudziłeś w 

nas pragnienie bycia Twoimi świadkami.  

 Prosimy cię, aby to pragnienie stało się w nas rzeczywistością. Pomóż nam 

przedstawiać Ci nasze prośby w modlitwie, byś Ty sam mógł nas prowadzić 

swoimi drogami. Dałeś nam za wzór wielu ludzi, którzy całkowicie oddali się 

Tobie, Ty zaś napełniłeś ich swoją miłością i współczuciem.  

 Daj, Panie, abyśmy naśladowali ich przykład i w ten sposób stali się światłem 

płonącym w ciemnościach. 

Panie, byłeś tak hojny dla swego sługi Jana Chrzciciela, dlatego ośmielamy się prosić 

Ciebie o wiele.  

 Wzbudź w nas pragnienie oddania się Tobie, abyś mógł w nas wzrastać.  

 Obdarz nas ogniem Ducha Świętego, aby nasze serca płonęły tak jasno jak serce 

Jana.  

 Objaw nam swoją wielkość, abyśmy byli gotowi w Tobie złożyć nadzieję. 

 

„Ojcze niebieski, napełnij nas swoją obecnością, abyśmy w każdej sytuacji 

umieli oddać wszystko dla chwały Twojego imienia.” 

  

     129 – 2003 



"Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego". 

(Mk 6,20) 

Byłeś świadkiem prawdy o Janie Chrzcicielu, ale Herod drżał przed Twym blaskiem. 

Czyż nie wiedział, że jesteś prorokiem głoszącym Dobrą Nowinę? Czy nie słyszał o tym, 

jak podskoczyłeś z radości w łonie matki, kiedy odwiedziła ją Maryja? 

 Chociaż Jezus, jak ty, był dopiero w łonie swej Matki, ty już rozpoznałeś w Nim 

Mesjasza. Pomóż nam odkrywać Jego obecność również i w naszym życiu. 

Herod był pod urokiem twoich słów, ale nie pozwolił, by przeniknęły jego serce. Jakże 

często postępujemy tak samo! Bojąc się ośmieszenia wobec gości, skazał cię na śmierć, 

chociaż uważał cię za człowieka „prawego i świętego”. Czyż i my czasami nie ulegamy 

otoczeniu, pozwalając innym płacić cenę za nasze tchórzostwo? 

Śmiało ogłosiłeś, że Chrystus jest Barankiem Bożym.  

Nieustraszenie wzywałeś Heroda do nawrócenia i przemiany życia (Mk 6,17-18). Proszę, 

wstawiaj się za nami, kiedy jesteśmy gotowi uczynić wszystko, byleby uniknąć powiedzenia 

prawdy. Módl się za nas, abyśmy stali się lojalnymi świadkami Chrystusa  we wszystkich 

sytuacjach naszego życia. Tak często potrzebujemy szczególnego przynaglenia, aby 

przestać milczeć. Proś więc Jezusa, aby wkładał swoje słowa w nasze usta i udzielał nam 

mądrości, która wskaże, kiedy mamy przemówić. 

Święty Janie, sam Jezus nazwał cię ”lampą, co płonie i świeci”, powiedział, że „między 

narodzonymi z niewiast” nie ma większego od ciebie (J 5,35; Łk 7,28).  

Czy musiałeś wtedy walczyć z pokusa pychy? Pomóż nam, abyśmy i my znali swoje 

miejsce! Ucz nas takiej pokory, z jaką ty wskazywałeś na Jezusa, uważając się za 

niegodnego „odwiązać rzemyka u Jego sandała” (J 1,27). 

 Módl się za nas, Janie Chrzcicielu, którego światło prawdy nie zaćmiło się nawet                      

w ciemności więziennej celi Heroda.  

 Niech to samo światło płonie w nas, wezwanych, by być świątynią Ducha 

Świętego.  

 Obyśmy, jak ty, byli wysłannikami Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który 

gładzi nasz grzech. 

„Duchu Święty, wzbudź tysiące Janów Chrzcicieli, którzy zechcą oddać 

swoje życie jako prorocy sprawiedliwości i prawdy!” 

      

157 – 2006 



"Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego". 

(Mk 6,20) 

Życie Jana obfitowało w niezwykłe wydarzenia. 

Urodził się z kobiety uważanej za niepłodną. Jego ojcu ukazał się anioł zapowiadający 

narodziny syna. Kiedy ojciec nie uwierzył w tę zapowiedź, stracił na długi czas mowę. 

Będąc jeszcze w łonie swej matki, Jan podskoczył z radości, kiedy odwiedziła ich 

brzemienna Maryja. Po osiągnięciu wieku młodzieńczego wyruszył na pustynię, gdzie 

modlił się i szukał woli Bożej (por. Łk 1,57 – 80). 

Jan przez całe życie nasłuchiwał głosu Boga, otwierając swe serce na Jego prowadzenie. 

Kiedy zrozumiał, że Bóg wzywa go, by głosił nawrócenie i odpuszczenie grzechów, zaczął 

to czynić, udzielając chrztu gromadzącym się wokół niego tłumom.  

Z pewnością czytał Torę i rozważał różne sposoby, jakimi Bóg przemawia do człowieka. 

Jak inaczej mógłby głosić Boże miłosierdzie, występując jednocześnie przeciwko hipokryzji 

faryzeuszy i uczonych w Piśmie, a także przeciwko królowi Herodowi za jego bezprawne 

małżeństwo z bratową? 

Bóg ma plan dla każdego z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy, a gdy modlimy się do 

Niego z ufnością, gotów jest nam ten plan objawiać. Bóg każdemu z nas wyznaczył 

konkretne zadania w rodzinie, sąsiedztwie, społeczności.  

Skąd mamy wiedzieć co czynić, aby jego plan mógł się ziścić? 

 Przede wszystkim powinniśmy stawać przed Jezusem i słuchać Jego słowa. Jest to 

najlepszy sposób wzrastania w wierze i nabierania odwagi do dzielenia się Jezusem z 

innymi. Wypełnimy plan Boga, naśladując Jana Chrzciciela przez usuwanie się od 

zgiełku naszej codzienności, aby być z Bogiem i słuchać Jego głosu. 

Bracia i siostry, świat rozpaczliwie potrzebuje obecności Boga.  

Prośmy Go więc, by wkładał swoje słowo w nasze usta i uczył nas świadczyć o miłości 

Ojca. Może sąsiadka potrzebuje paru słów otuchy? Może sytuacja wymaga, by stanąć w 

obronie niewinnego życia? Może trzeba obiecać modlitwę udręczonemu 

współpracownikowi? Uczyńmy to bez wahania! Za przykładem Jana Chrzciciela 

przygotowujmy drogi Panu. 

„Jezu, pragnę mieć tę samą odwagę i śmiałość, jakie miał św. Jan Chrzciciel. 

Przyjdź, napełnij mnie swoją obecnością i otwórz mi oczy na Twój plan dla mojego 

życia. Niech mnie prowadzi Twoja miłość.” 

217 - 2011 



Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 

"Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela". (Mk 6,25) 

Większość z nas nurtują rozmaite pytania dotyczące końca świata lub końca naszego 

życia. Kiedy nadejdzie koniec? Jak to się stanie? Jak będzie wyglądało niebo? 

Także Jan Chrzciciel stawiał podobne pytania. Przez całe lata przygotowywał lud na 

przyjście Mesjasza, a wszystkie znaki wskazywały na to, że będzie to epoka pełna nadziei               

i spełnionych obietnic. Przybliżyło się królestwo Boże! Nadchodzi nowa era pokoju!  

Jednak pomimo gorliwości, z jaką głosił nadejście Mesjasza, znalazł się samotny                              

w więzieniu. Czy Jezus rzeczywiście był Tym, którego oczekiwał? W takim razie gdzie jest 

Jego królestwo? Czy naprawdę już wkracza, czy też Jan się pomylił co do Niego? 

Jan posunął się do tego, że posłał do Jezusa swoich uczniów z pytaniem, jednak 

odpowiedź, którą otrzymał, nie była do końca jasna. Został ścięty, zanim zdążył zobaczyć 

wypełnienie swoich zapowiedzi. Jako ostatni prorok Starego Testamentu, przeczuwał 

nastanie nowej ery, ale nie dożył jej nadejścia. 

Historia Jana nasuwa wiele niepokojących pytań. Dlaczego Bóg pozwolił Janowi odejść 

przed wypełnieniem się jego proroctw? Czy nie nacierpiał się już dosyć na pustyni, a 

następnie w więzieniu? Czy Bóg nie mógł w jakiś sposób nagrodzić go za jego wierność? 

Choć nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, pewnych wskazówek 

możemy się doszukać w dzisiejszym pierwszym czytaniu (1Tes 4,13-18). Paweł zapewnia 

nas, że śmierć nie ma ostatniego słowa.  

Obiecuje, że ci, którzy umarli w wierze, powstaną przy powtórnym przyjściu Jezusa. 

Zapewnia nas też, że jeśli weźmiemy sobie do serca te prawdę, stanie się ona dla nas 

źródłem wielkiej pociechy, nadziei, a nawet radości. 

Możemy też być pewni, że pomimo zadawanych sobie pytań, na które nie otrzymał 

odpowiedzi, Jan Chrzciciel zmarł heroiczną śmiercią, zachowując do końca wiarę. Wierzył, 

że śmierć nie jest ostatnim słowem Boga. Wierzył, choć nie widział. I dzięki tej wierze 

pozostaje po dziś dzień świetlanym przykładem dla nas wszystkich, na próżno szukających 

odpowiedzi na nurtujące nas pytania.  

„Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje zwycięstwo nad śmiercią.                                

Pragnę być z Tobą zjednoczony na wieki.” 

  

223 – 2012 



"Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi                                       

i współbiesiadnikom". (Mk 6,22) 

Według żydowskiego historyka Józefa Flawiusza miała na imię Salome. Była młoda, być 

może miała zaledwie dwanaście lat – jak dziewczynka wskrzeszona przez Jezusa                            

z martwych. (Ewangelista Marek określa je obydwie tym samym terminem greckim –              

Mk 5,42; 6, 22.28).  

Jednak doświadczona w roli tancerki, Salome wiedziała już doskonale, w jaki sposób 

podobać się mężczyznom. Była także bezwzględna – pouczona przez matkę, że ma poprosić 

o głowę Jana Chrzciciela, zażądała jej „zaraz” i „na misie” (Mk 6,25). 

Czy Salome była „skażonym ziarnem”, zepsutym już z natury? Ponieważ należała do 

rodziny Heroda, bardziej prawdopodobne jest to, że była ziarnem, które padło na wyjątkowo 

niesprzyjającą glebę. Była przecież prawnuczką brutalnego króla, który skazał na śmierć 

jedną ze swoich dziesięciu żon i trzech spośród swoich synów. Jej ojczym, Herod Antypas, 

o którym Jezus mówił: „ten lis” (por. Łk 13,32), był człowiekiem przebiegłym i 

rozpustnym. Matka, Herodiada, nosząca w sobie głębokie urazy i pretensje, była typową 

karierowiczką, która dla prestiżu poślubiła kolejno dwóch swoich wujów. 

Rodzina Heroda, a w szczególności wymieniane dziś w Ewangelii matka z córką, 

dopuściła się takich potworności, że aż trudno oprzeć się pokusie wydawania surowych 

osądów. Spróbujmy jednak przyjąć te szokującą historię jako zaproszenie, aby zamiast 

osądzać innych, ocenić „glebę” naszych własnych rodzin. 

Spróbuj więc przyjrzeć się relacjom w twoim własnym domu, czyniąc to w świetle Bożej 

miłości i miłosierdzia. Jeśli skupisz całą swoją uwagę na tym, co należy zmienić, może cię 

to doprowadzić do zniechęcenia, a nawet załamania. Dlatego postaraj się zobaczyć także 

pozytywne cechy twego życia rodzinnego. Nazwij je, nie zapomnij też pochwalić swoich 

dzieci za wszelkie dobro, które w nich widzisz. Następnie wybierz sobie jeden czy dwa 

problemy, które wymagają rozwiązania. Powierz je Bogu i proś Go z wiarą, aby wskazał ci 

właściwy sposób działania. 

 W życiu duchowym, podobnie jak w rolnictwie czy ogrodnictwie, Tym, który 

daje wzrost, jest Bóg.  

Jednak to naszym zadaniem jest siać, podlewać i nawozić.  Róbmy wszystko, co w naszej 

mocy, aby zapewnić ziarnom dobre warunki, i módlmy się o obfite zbiory. 

„Ojcze, okaż swoje miłosierdzie wszystkim dzieciom niemającym nikogo, kto 

by je chronił i uczył Twoich dróg.” 


