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Mk 1,7-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym.  

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 
Jordanie.  

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie.  A z nieba odezwał się głos:  

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 
 

 

Ks. Adam Szustak OP 

Niedzielnik - komentarze do czytań - rok B 
Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020 

 

O chrzcie Pana Jezusa powiedziałem w moim życiu mnóstwo kazań. Przez wiele lat 

znajdowałem różne ciekawe szczegóły tej Ewangelii, ale tym razem, gdy czytam te słowa i 

próbuję znaleźć w nich coś nowego, mam w głowie ogromną pustkę.  

Nic mądrego nie przychodzi mi na myśl i po każdej próbie zrozumienia tego tekstu, 

odczytania go inaczej, staję w punkcie zero. 

Może ktoś czytający te słowa jest w takim momencie swojego życia, że czuje się 

podobnie: ma w sercu totalną pustkę, zalewają go słabości, treścią jego codzienności są 

raczej "odgrzewane kotlety" niż coś nowego, życiodajnego, więc brakuje mu czegoś, co 

mogłoby go prowadzić. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Jeśli tak się dzieje w czyimś życiu, to koniecznie musimy jeszcze raz spojrzeć na tę 

Ewangelię, bo w niej opisany jest właśnie taki stan człowieka. 

Dokładnie tak zaczyna się ta Ewangelia: widzimy Jana Chrzciciela, czyli człowieka, od 

którego ma rozpocząć się publiczna działalność Pana Jezusa, który niejako ma wprowadzić 

Jezusa "na salony", a który jednocześnie mówi o sobie:  

"Jestem nikim przy Jezusie, nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandała". 

Wszyscy wiemy, że  

❖ Jan był kimś niezwykłym, świętym i ascetą żyjącym bardzo blisko Pana Boga,  

❖ chodziły za nim tłumy, bo chciały słuchać jego poruszających słów. 

Mimo to w dzisiejszej Ewangelii widzimy go w zupełnie innym świetle, jako kogoś, kto 

stawia się bardzo nisko:  

"Nie jestem godzien, by nawet uklęknąć przed Jezusem i dotknąć Jego nogi". 

 

➢ Dlaczego tak ważne jest, by zobaczyć w sobie to podobieństwo do Jana 

Chrzciciela stojącego w pustce i słabości? 

Ponieważ  

jednym z najlepszych miejsc doświadczania łaski Bożej                                                 

jest poczucie własnej bezsilności i niemocy. 

 

Doświadczyłem tego wielokrotnie w swoim życiu, więc znam to nie tylko z teorii, ale                    

i z praktyki. Zawsze kiedy myślałem: "Nie mam niczego, nie mogę nic dać, nie wiem, co 

zrobić", Bóg w tej pustce zaczynał działać. 

O tym samym przekonuje nas dziś Jan Chrzciciel. 

Czasem więc dobrze jest znaleźć się w takim niełatwym miejscu, by mógł przyjść Jezus                  

i powiedzieć do nas niczym do Jana Chrzciciela: "Zobacz, to Ja jestem kimś, kto chrzci 

Duchem Świętym, ty możesz tylko polać trochę wody". 

Oczywiście Janowe działania nad Jordanem były bardzo ważne, on lał wodę ( w tym 

pozytywnym znaczeniu) ku nawróceniu ludzi, którzy do niego przychodzili. 

Żeby jednak zanurzenie w wodzie na odpuszczenie grzechów było owocne, by naprawdę 

dawało życie, musiał przyjść Jezus i posłać swojego Ducha. 

 

 

 



W tym fragmencie Ewangelii św. Marka, który dziś czytamy,                           

spotykają się dwie pokory. 

1. Pierwsza obecna w Janie Chrzcicielu, który mówi: "Nie jestem godny, by nawet 

zbliżyć się do Jego sandała, nie mogę być nawet Jego najgorszym 

niewolnikiem", bo to właśnie niewolnik zdejmował buty swojemu panu. 

2. A druga to pokora Jezusa, który aby przyjąć chrzest Janowy, staje nad Jordanem 

w kolejce z grzesznikami, choć sam grzechu nie ma.  

Warto to sobie wyobrazić: przychodzi Zbawiciel, nad Jordanem pojawia się Mesjasz 

Pański i Syn Boży, czyli najpiękniejszy człowiek w historii świata, co więcej,  

przychodzi sam Bóg i staje w kolejce z grzesznikami. 

Zawsze, gdy medytuję tę Ewangelię, na nowo się zadziwiam i zachwycam tym faktem. 

Jak pokorny jest Jezus, który w tłumie tłoczącym się do Jana, krok po kroku, przesuwa 

się z ludźmi coraz bliżej rzeki, nikogo nie wyprzedza, tylko spokojnie czeka, aż przyjdzie 

Jego kolej. 

Może Jezus rozmawiał z tymi ludźmi, słuchał ich historii, pewnie wcale nie świętych                    

i nie spektakularnych opowieści, tylko zwykłych, grzesznych zwierzeń ludzi czekających na 

chrzest. 

Stał pokornie jak każdy grzeszny człowiek w kolejce grzeszników, mimo że 

grzesznikiem nie był. 

Jak widać, Bóg największe dzieło, jakim było zbawienie ludzi i świata, rozpoczął właśnie 

w taki sposób; od pokornego stania w kolejce. 

Jezus jako początek swojej publicznej działalności wybrał właśnie taki moment - 

spotkanie z Janem Chrzcicielem. 

I jak się okazuje, to był najlepszy wybór, to tam spotkały się dwie pokory - pokora Boga i 

pokora Jana - a to spowodowało, że działy się niesamowite rzeczy. 

 

Po pierwsze otworzyło się niebo. W oryginalnym tekście greckim użyto o wiele 

drastyczniejszych słów, ponieważ dosłownie powiedziano, że niebo się rozerwało. 

Kiedy więc Jezus się ochrzcił, gdy stanął w kolejce grzeszników, czyli rozpoczął swoją 

drogę do tego, żeby ich wszystkich zbawić, niebo natychmiast się rozerwało. 

W wielu komentarzach biblijnych to wyrażenie opisujące rozerwane niebo nad Jordanem 

jest zestawiane z innym momentem życia Jezusa, a dokładniej z chwilą, gdy umarł na 

krzyżu, a wtedy zasłona w przybytku w świątyni jerozolimskiej (na której namalowane było 

niebo) rozerwała się na dwoje (por. Łk 23,45), co symbolicznie oznaczało, że w chwili 

śmierci Jezusa otworzyła się droga do nieba. 



To zaś pokazuje, że droga do nieba otworzyła się nam już w chrzcie Pańskim, a nawet 

jeszcze wcześniej, gdy Chrystus przyszedł na świat. 

Niebo otwierające się nad Jordanem jest więc znakiem tego, że Bóg, widząc Syna 

rozpoczynającego swoją publiczną działalność, otwiera podwoje łaski, która będzie się 

wylewać na ludzi, na wszystkich grzeszników w tym, jak Jezus będzie mówił, działał, 

chodził po świecie, kochał i uzdrawiał. 

Od tego momentu Bóg będzie nieustannie dotykał ludzi łaską. 

On rozrywa niebo, bo już po prostu nie może się doczekać, aż to będzie się działo, nie 

może wytrzymać, by tę łaskę wylewać, więc robi to i wykrzykuje:  

"Synku, kocham Cię, mam w Tobie upodobanie, Ty jesteś mój". 

 

Drugą rzeczą towarzyszącą spotkaniu dwóch pokornych było ukazanie się Ducha 

Świętego w postaci gołębicy. 

Wielu komentatorów Biblii zastanawiało się, dlaczego akurat gołębica jest tu znakiem 

Ducha, mnie natomiast wyjaśnił ten symbol komentarz żydowski do Starego Testamentu, 

który opowiada o tym, dlaczego Izraelici powinni składać w ofierze określone zwierzęta. 

O gołębicy powiedziano tam, że jest ona dobrym materiałem do złożenia w ofierze, 

ponieważ posiada bardzo ciekawą cechę, potwierdzoną (jak się okazuje) także przez 

współczesnych biologów. 

Otóż, gdy gołębica ma być zabita, swoim instynktem w jakiś sposób wyczuwa, że to się 

stanie, i gdy ktoś próbuje ją zabić, sama podkłada głowę pod nóż. Tak jakby była gotowa na 

śmierć i pogodzona z nią. 

Właśnie dlatego według komentarzy żydowskich składa się ją w ofierze Bogu, ponieważ 

jest doskonałym obrazem serca człowieka. 

Oczywiście nie chodzi o to, że Bogu zależy na śmierci człowieka. Ważna jest tu raczej 

gotowość poniesienia ofiary, tak jakby serce człowieka mówiło Bogu:  

"Panie, jestem gotowy dobrowolnie zrobić wszystko, co trzeba, nawet ponieść 

ogromną ofiarę, żeby z Tobą być". 

 

Kiedy Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci gołębicy, posyła Go, by nauczał, 

uzdrawiał, czynił cuda z bardzo jasnym przesłaniem: "Jezu, Synu Boży, masz stać się ofiarą 

za ludzkość. Masz złożyć siebie, swoje życie, swoje serce, swoją boskość, swoje 

człowieczeństwo, wszystko, co masz. I masz to zrobić jak ta gołębica, czyli dobrowolnie". 

 

To niezwykle mocne posłanie, pewnie nieco inne niż byśmy się spodziewali.                         



Gdy bowiem myślimy o misjach i powołaniach, to wydaje się nam, że są to bardzo 

wzniosłe momenty - mocna muzyka, barwy wojenne, gratulacje, owacje, wiwaty, ludzie ze 

łzami w oczach podziwiający bohatera. 

A tu nad Jordanem mamy coś zupełnie innego:  

dwie pokory, nad którymi unosi się Duch Święty w postaci gołębicy symbolizującej 

dobrowolną ofiarę, zgodę na porażkę i oddanie życia. 

 

Jezus napełniony Duchem przez całe swoje ziemskie życie właśnie tak będzie żył - 

nieustannie będzie składał ofiarę ze swojego życia, ciągle będzie oddawał swoje serce 

każdemu, kogo tylko napotka. 

I to jest właśnie rozerwane niebo i Duch ofiarnej miłości, który zstąpił na Jezusa, 

a potem poprowadził Go przez całe życie aż do tej kulminacji, która była oddaniem życia na 

krzyżu. 

 

W tę niedzielę Chrztu Pańskiego koniecznie trzeba spróbować przestać myśleć tylko o 

sobie i skupiać się na własnej bezsilności i bezradności, ale popatrzeć na ten niezwykle 

poruszający obraz Jezusa i Jana stojących nad Jordanem. 

Popatrzeć i zapragnąć być jak Jezus -  

 piękny w swej pokorze i cichości,  

 zachwycający w dobrowolnej zgodzie na oddanie swojego życia,  

 cudowny w swej niepohamowanej miłości. 

 

Posiedźmy dziś chwilę z tą Ewangelią, z tą pokorą Jezusa i Jana, z niecierpliwością Boga 

rozrywającego niebiosa, z tą cichą i potulną gołębicą podkładającą główkę, by oddać życie. 

 

Popatrzmy dziś na Boga i zachwyćmy się Nim. 

 

Może dziś jest dobry dzień na to, by Go po prostu uwielbić, wywyższyć, oddać Mu 

chwałę i ucieszyć się tym, jak jest niezwykły. 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Św. Ireneusz 

 

Duch Święty zstąpi 
 

 

To, co się istotnie stało, potwierdzili apostołowie, to jest, że Duch Święty w postaci 

gołąbki zstąpił na Niego.  

❖ Był to ten sam Duch, o którym mówi Izajasz: „I spocznie na Nim Duch Boży” 

(Iz 11, 2), jak to uprzednio powiedzieliśmy.  

❖ I znowu: „Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie” (Iz 61, 1).  

❖ To jest ten sam Duch, o którym mówi Pan: „Nie wy będziecie mówili, lecz Duch 

Ojca waszego, który mówi w was” (Mt 10, 20).  

❖ I znowu mówił do nich, dając uczniom moc odradzania ludzi w Bogu: „Idąc, 

nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 

Świętego” (Mt 28, 19).  

Jego obiecał przez proroków, że rozleje się w czasach ostatecznych na sługi                                    

i służebnice, ażeby prorokowali (Jl 2, 28). I dlatego zstąpił na Syna Bożego, który stał się 

Synem Człowieczym, przyzwyczajając się przez Niego mieszkać pośród rodzaju ludzkiego, 

spoczywać w ludziach i mieszkać w stworzeniach Bożych, spełniając w nich wolę Ojca i 

odnawiając ich ze starości grzechu ku nowości Chrystusa. 

O tego Ducha prosił Dawid dla rodzaju ludzkiego, mówiąc: „I wzmocnij mnie duchem 

ochoczym” (Ps 51 [50], 14). On, jak mówi Łukasz, zstąpił na uczniów po 

Wniebowstąpieniu Pańskim w Pięćdziesiątnicę, mając moc nad wszystkimi narodami, aby 

je wprowadzić do życia i otworzyć im Nowy Testament; i dlatego natchnieni uczniowie 

śpiewali hymn Bogu we wszystkich językach, podczas gdy Duch sprowadzał do jedności 

odległe plemiona, ofiarowując Ojcu pierwociny wszystkich narodów. 

I dlatego Pan obiecał posłać Pocieszyciela, który by nas przysposobił Panu (J 16, 7). 

 Bo jak z suchej pszenicy bez wilgoci nie może powstać ani jedno ciasto, ani jeden chleb, 

tak też i my nie możemy stać się jednym w Chrystusie bez wody, która pochodzi  z nieba.               

I tak sucha ziemia nie może wydać owoców, jeśli nie otrzyma wilgoci, tak i my, dawniej 

suche drzewo, nie wydamy nigdy owocu życia bez deszczu szczodrze zesłanego z wysoka.  

Ciała bowiem nasze otrzymały ową jedność, która prowadzi do nieskazitelności, przez 

obmycie, dusze natomiast – przez Ducha. Tak więc i jedno, i drugie jest konieczne, bo 

prowadzi do życia Bożego... Ten Dar Pan otrzymał od Ojca i sam dał tym, którzy w Nim 

mają udział, zsyłając na całą ziemię Ducha Świętego. 



➢ Św. Hieronim 

 

Tajemnica chrztu Chrystusa 
 

 

 „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się 

rozwiązać rzemyków u sandałów” (Mk 1, 7nn).  

Stoimy przed wielkim dowodem pokory Jana, który jakoby chciał powiedzieć: nie jestem 

godny zwać się Jego sługą...  

„Ja chrzczę was wodą”.  

Ja jestem sługą. On natomiast jest Twórcą i Panem; ja daję wodę; ja, który jestem 

stworzeniem, mogę dać tylko to, co jest stworzone, On natomiast, który nie jest stworzony, 

daje to, co jest niestworzone. Ja was chrzczę wodą, ja daję to, co można zobaczyć, On 

natomiast to, czego nie można ujrzeć. Ja, który jestem widzialny, daję wodę widzialną. On, 

niewidzialny, daje nam Ducha niewidzialnego.  

„I stało się, że w owych dniach przybył Jezus z Nazaretu w Galilei”.  

Patrz na powiązanie i znaczenie słów. Nie powiedział: przybył Chrystus, nie powiedział: 

przybył Syn Boży, ale: przybył Jezus. Mógłby ktoś powiedzieć: dlaczego nie powiedział: 

Chrystus? Mówię na sposób cielesny: jest rzeczą oczywistą, że Bóg jest zawsze święty i nie 

potrzebuje uświęcenia, ale mówimy już o ciele Chrystusa. Nie był On jeszcze ochrzczony               

i namaszczony przez Ducha Świętego. Mówię w sposób cielesny, mówię jako sługa, niech 

nikt się więc nie gorszy: o Tym mówię, który niemal jako grzesznik przyszedł do chrztu. 

Nie dzielę Chrystusa, nie uważam, że kimś innym jest Chrystus, kimś innym Jezus, kimś 

innym wreszcie Syn Boży, ale twierdzę, że jeden i ten sam objawia się nam w różny sposób 

ze względu na różnorodność czasów.  

„Jezus z Nazaretu w Galilei”.  

Widzicie tajemnicę: do Jana Chrzciciela przybyli najpierw mieszkańcy z Judei i z 

Jerozolimy; Pan nasz natomiast, który zapoczątkował chrzest według Ewangelii i zmienił 

sakrament Prawa w sakrament Ewangelii, nie przybył z Judei, nie przybył z Jerozolimy, ale 

z Galilei pogan, z Nazaretu galilejskiego, a „Nazara” tłumaczy się „kwiat”. Przybył więc 

Jezus – kwiat z kwiatu.  

„I ochrzczony został w Jordanie przez Jana”.  

Wielkie miłosierdzie: Ten, który grzechu nie popełnił, jest ochrzczony jako grzesznik.                    

W chrzcie Pana zostają odpuszczone wszystkie grzechy. Lecz chrzest Zbawiciela jakby to 

poprzedza, bo prawdziwe odpuszczenie grzechów dzieje się poprzez krew Chrystusa i 

tajemnicę Trójcy Świętej.  



„I natychmiast skoro wyszedł z wody, ujrzał niebiosa otwarte”.  

To wszystko, co zostało napisane, dla nas zostało napisane. Tak więc nim przyjmiemy 

chrzest, mamy oczy zamknięte i nie widzimy rzeczy niebieskich.  

„I Ducha jakoby gołębicę zstępującego i spoczywającego na Nim. I rozległ się głos z 

nieba: Tyś jest Synem Moim, w Tobie mam upodobanie”.  

Jezusa Chrystusa chrzci Jan, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec z nieba 

daje świadectwo... Czy widzicie w chrzcie Jezusa tajemnicę Trójcy Świętej? Jezus jest 

ochrzczony, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec przemawia z niebios.  

„Ujrzał niebiosa otwarte”.  

Mówiąc, „ujrzał”, pokazuje, że inni nie widzieli, bo nie wszyscy widzą niebiosa otwarte. 

Cóż mówi Ezechiel na początki swej księgi? „I stało się – mówi – gdy siedziałem nad 

rzeką Chobar pośrodku jeńców, że ujrzałem niebiosa otwarte” (Ez 1, 1n)  

Ja widziałem, ale inni nie widzieli. Niech nikt nie rozumie tego na sposób zwykły i 

materialny, że były po prostu otwarte: my, którzy tu siedzimy wedle różnorodności zasług, 

albo widzimy niebiosa otwarte, albo zamknięte. Pełna wiara sprawia, że niebiosa są otwarte, 

wątpiąca – że są zamknięte.  

 

I czytanie :  Iz 42, 1–4.6–7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

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

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie 

będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 

trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie 

przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a 

Jego pouczenia wyczekują wyspy.  Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za 

rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 

narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z 

więzienia tych, co mieszkają w ciemności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Tertulian 

 

Cierpliwość Jezusa – Sługi Jahwe 

Jak jest z ową cierpliwością, która pojawiła się na ziemi wśród ludzi i była jakby 

uchwytna rękami?  

Bóg w cierpliwości pozwala, że się narodził. W łonie matki oczekuje swego czasu. 

Narodzony znosi cierpliwie okres wzrastania. Dojrzały, nie pozwala, by Go poznano. Nie 

dba o swą sławę, przyjmuje chrzest od sługi swego; ataki kusiciela tylko słowem odpiera. 

Jako Pan staje się nauczycielem. Poucza człowieka, jak uniknąć śmierci. Nauczył, jak 

przebaczyć – oczywiście dla zbawienia – obrażoną cierpliwość. Nie spierał się, nie 

sprzeciwiał się, nikt Jego głosu na ulicach nie słyszał, trzciny nadłamanej nie złamał, knota 

dymiącego nie zdusił. [Prorok bowiem nie kłamał; owszem, świadectwo samego Boga, 

który swego ducha razem z całą cierpliwością przelał na Syna!].  

Każdego, kto chciał przyjść do Niego, chętnie przyjmował, niczyim stołem czy domem 

nie gardził; więcej, sam umył nogi swoich uczniów. Nie gardził grzesznikami ani celnikami, 

nawet nie rozgniewał się na to miasto, które przyjąć Go nie chciało, gdy tymczasem 

uczniowie chcieli natychmiast odpłacić znieważającemu miastu piorunem; niewdzięcznych 

uzdrawiał, prześladowcom ustąpił.  

Co więcej, zdrajcę swego również miał ze sobą, a energicznie go nie zganił. Skoro zaś 

został zdradzony jak owca na rzeź – „Nie otworzył bardziej ust swoich, niż jagnię w 

rękach strzygącego” (Iz 53, 7).  

Nie zgodził się również, aby miecz jednego ucznia dokonał zemsty, chociaż gdyby 

chciał, na jedno Jego słowo przyszłyby z pomocą całe hufce aniołów. A kiedy cierpliwość 

Pana została zraniona w osobie Malchusa, wówczas przeklął na przyszłość czyny miecza, a 

przywróceniem zdrowia temu, którego sam nie zranił, dał zadośćuczynienie dla 

cierpliwości, matki miłosierdzia. Pomijam samo ukrzyżowanie, bo w tym celu przyszedł.  

Ale czy potrzebne były również zelżywości dobrowolnie przyjętej śmierci? Chciał jednak 

przed odejściem napełnić się rozkoszą cierpliwości, dlatego jest oplwany, biczowany, 

wyśmiany, szyderczo ukarany, a jeszcze bardziej szyderczo ukoronowany. Cudowna 

wytrwałość spokoju ducha!  

Ten, który postanowił ukryć się w postaci ludzkiej, w niczym nie naśladował 

niecierpliwości człowieczej. Po tym powinni faryzeusze poznać Pana: bowiem nikt spośród 

ludzi nie potrafiłby okazać tego rodzaju cierpliwości.  



Takie i tak wielkie dowody, których siła obniża wiarę u pogan, nam zaś służą do 

motywacji i za strukturę wiary, jasno tym wszystkim, którzy otrzymali dar wiary wykazują 

nie tylko słowami, lecz także męką w wytrzymałości Pana, że cierpliwość jest natury 

boskiej, skutkiem i zaletą wrodzonej jej właściwości.  

 

➢ Św. Syryl Jerozolimski 
 

I spocznie na Nim Duch Boży 

 Wielki herold Izajasz woła donośnym głosem:  

„I spocznie na Nim Duch Boży: Duch mądrości i rozumu. Duch rady i mocy, Duch 

umiejętności i pobożności, i napełni Go Duch bojaźni Bożej” (Iz 11, 2n). Uczy tu, iż ten 

Duch jest jeden i niepodzielny, choć działanie Jego jest różne.  

Na innym miejscu:  

 „Jakub mój sługa”  

 „Włożyłem mego ducha na niego” (Iz 42, 1) 

  „Wyleję Ducha mego na potomstwo twoje” (Iz 44, 3).  

 „I teraz Pan Wszechmocny, posłał mię i Ducha Jego” (Iz 48, 16).  

 „To jest moje przymierze z nim, mówi Pan: Duch mój, który jest w Tobie”  

(Iz 51, 21).  

 „Duch Pana na Mnie, przeto mnie posłał” (Iz 61, 1).  

 

 

Krąg biblijny  - Roman Brandstaetter 

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.  


