
     

 Niedziela Trójcy Świętej   16   VI   2019 
 

(J 16, 12 - 15:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (12) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.  

(13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy. 

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy 

przyszłe. (14) On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie                   

i wam objawi. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Bł. Wilhelm z St. Thierry  

 

Przyjście Ducha Świętego 
 

  
Ty więc, o wierna duszo, gdy najgłębsze tajemnice wiary stają przed twoją drżącą naturą, 

powiedz śmiało – nie dlatego, że chcesz im się sprzeciwiać, ale aby pójść za nimi – 

powiedz: „Jakżeż to się stanie?” (Łk 1, 34). Twoje zapytanie niech będzie modlitwą, 

miłością, pobożnością i pokornym pragnieniem. Nie prowadź subtelnych rozważań o 

Bożym majestacie, lecz szukaj zbawienia w tym, co dał Bóg dla naszego ocalenia, by nas 

zbawić.  

Na to odpowie ci Anioł Wielkiej Rady: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam 

poślę od Ojca, On powie wam wszystko i nauczy was wszelkiej prawdy” (J 15, 26; 14, 

26; 16, 13).  

„Nikt bowiem nie wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. 

Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży” (1 Kor 2, 11).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Spiesz się przeto, aby stać się uczestnikiem Ducha Świętego. On już jest wtedy obecny, 

gdy został wezwany; nie może zostać wezwany, jeśli Go nie ma. A skoro przybywa 

wezwany, przybywa z obfitością błogosławieństwa Bożego. Jest rwącą rzeką niosącą radość 

dla miasta Bożego. 

A gdy przyjdzie, o ile cię znajdzie pokornym, cichym i lękającym się mowy Boga, 

spocznie na tobie i objawi ci się to, co Bóg Ojciec zabrał mądrym i roztropnym tego świata.  

Wtedy zajaśnieją przed tobą te rzeczy, które wprawdzie Mądrość mogła powiedzieć ucz-

niom na tej ziemi, ale oni tego jeszcze nie mogli znieść, dopóki nie przyszedł Duch Prawdy, 

który nauczył ich pełnej prawdy.  

Aby ją otrzymać i nauczyć się jej, na próżno oczekuje się z ust jakiegokolwiek człowieka 

tego, czego on nie mógł otrzymać ani nauczyć się z ust samej Prawdy.  

Bo jak mówi sama Prawda: „Bóg jest duchem” (J 4, 24), a więc jest rzeczą 

konieczną, aby ci, którzy Go czczą, czcili Go w Duchu i prawdzie.  

I podobnie ci, którzy pragną Go poznać, powinni prosić o zrozumienie wiary w Duchu 

Świętym i o odczucie czystej i nagiej prawdy.  

Bo w ciemnościach niewiedzy tego życia tylko  

 

On  
jest 

światłem oświecającym 

miłością oświecającą 

miłością przyciągającą 

sprawcą słodkości 

przyjściem człowieka od Boga 

kochającą miłością 

oddaniem 

miłością ku Bogu 

On z wiary i dla wiary objawia wiernym sprawiedliwość Bożą, za łaskę daje łaskę, za 

wiarę pochodzącą ze słuchu, wiarę oświeconą. 

 

 

 Orygenes 

 

Tajemnica Trójcy 
 

  
Przyjrzyjmy się więc, co mówią do Jozuego ci, którzy przychodzą z tej ziemi, którą 

rozdzielił Mojżesz: „Jak usłuchaliśmy – mówią – Mojżesza, tak i usłuchamy ciebie” (Joz 

1, 17).  

Nie ma nic bardziej prawdziwego jak to, że każdy, kto słucha Mojżesza, słucha i Jezusa, 

Pana naszego, on bowiem pisał o Jezusie.  



Stąd też Pan z Ewangelii, ganiąc ich – bo nie wierząc Jemu, nie wierzą także Mojżeszowi 

– mówi: „Jeślibyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i Mnie. On bowiem o Mnie 

pisał” (J 5, 46).  

Tak więc nie wydaje mi się trudne do zrozumienia to, że nie całe trzy pokolenia zostały 

przez Mojżesza obdzielone i całe dziewięć, które wchodzą w dziedzictwo dzięki Jozuemu, 

lecz tu dwa i pół, a tam dziewięć i pół
1
; owo zaś jedno pokolenie zostało podzielone na dwie 

części, dzięki czemu ani tu nie jest spełniona całkowita liczba trzy, ani tam dokładnie  i 

doskonale wypełniona liczba dziewięć.  

Ten zaś fakt – jak sądzę – oznacza to, że owi starożytni, którzy postępowali według 

Prawa, dotykali wprawdzie tajemnicy Trójcy, jednak nie w sposób pełny i doskonały, tylko 

częściowo (1 Kor 13, 9), bo brakowało im do poznania Trójcy wiedzy o wcieleniu Jedno-

rodzonego.  

Choć bowiem wierzyli w Jego przyjście, a o pozostałych Jego zrządzeniach nie tylko 

wiedzieli, lecz także prorokowali, nie mogli jednak dosięgnąć tego, w co wierzyli, bo i Pan 

mówił o nich uczniom swoim: „Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, 

co wy widzicie, i nie ujrzeli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13, 17).  

Wiara ich bowiem nie była całkowita, bo nie spełnił się jeszcze Boski plan wcielenia 

Chrystusa, a w to, w co my teraz wierzymy, że zostało spełnione, oni wierzyli jedynie, że 

się spełni.  

Dlatego też owe pokolenia nie są ani dwa, aby ojcowie nie byli poza zasięgiem wiary                  

i zbawienia Trójcy, ani też trzy całkowite i doskonałe, aby nie wydawało się, że tajemnica 

Trójcy została już w pełni spełniona. Lecz dotknęli już oni liczby trzy i – jak powiedział Pan 

– pragnęli ujrzeć, co widzimy, i słyszeć to, co słyszymy, ale tego dokonać jeszcze nie mogli, 

bo Syn Człowieczy nie został jeszcze wywyższony (J 3, 15) ani też jeszcze nie nadeszła 

pełnia czasów (Ga 4, 4). 

Lecz tu chciałbym pójść jeszcze nieco dalej. Wydaje mi się, że może nawet przez 

przybycie Jezusa i przez Jego wcielenie nie nauczyliśmy się jeszcze tego, co dokładne                    

i całkowite, i choć nawet zaprowadzono Go na krzyż i wypełniło się wszystko, i choć 

zmartwychwstał, to jednak to, co doskonałe, nie stoi jeszcze przed nami otworem dzięki 

Niemu.  

Potrzebujemy kogoś innego, kto nam otworzy i objawi wszystko. Posłuchaj samego 

Pana, jak mówi w Ewangelii: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze 

znieść nie możecie. Przyjdzie jednak Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, i który               

z mojego otrzyma – On wam wszystko pokaże” (J 16, 12).  

                                                           
1 Fragment niniejszy stanowi alegoryczne wyjaśnienie wiersza z Księgi Jozuego (13, 17n): „Teraz 

podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć pokoleń i pół pokolenia Manassesa”. Dochodzi tu jeszcze 

gra słów: w tłumaczeniu Jozue jest nazywany Iesus (Iesus Nave).  
 



Widzisz, że nie tylko u Mojżesza owa liczba trzy okazuje się niespełniona, ale Jezus 

mówi do swoich uczniów, że jeszcze nie mogą słuchać, dopóki nie przyjdzie ów 

Pocieszyciel, Duch Prawdy, bo przez Niego i w Nim wypełnia się doskonałość Trójcy.  

Takie jest więc znaczenie tych dziewięciu i pół pokolenia, a nie dziesięciu – ta liczba 

bowiem jest znakiem pełnego wypełnienia i doskonałości – bo, jak mówi Pan Jezus, to, co 

jest zastrzeżone dla Ducha Świętego, wydaje się jeszcze niekompletne i pośrednie.  

Przez Pana bowiem i Zbawiciela jest głoszona pokuta i nawrócenie od zła do dobra, i 

dane jest wszystkim wierzącym odpuszczenie grzechów oraz wszystko, co zda się dążyć do 

doskonałości dziesiątki; doskonałość jednak i szczyt wszystkich dóbr polega na tym, aby 

móc po tym wszystkim zasłużyć na otrzymanie łaski Ducha Świętego.  

I z drugiej strony, niczego nie można uważać za doskonałe, w czym brak Ducha 

Świętego, przez którego wypełnia się tajemnica błogosławionej Trójcy. 

 

 Mariusz Wiktoryn 

 

Modlitwa do Trójcy 

 

Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca.  

Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca.  

Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca.  

Duch działań, Duch posług, Duch łask, błogosławiona Trójca.  

Bóg jest Ojcem substancji, więc i samą substancją, Syn i Duch substancją, lecz trzy 

razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca.  

Ojciec doskonały, Syn doskonały z doskonałego Ojca, święty doskonały Duch ze 

świętego i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca.  

Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca.  

W trzech choć potrójne, lecz jedno działanie, błogosławiona Trójca.  

Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca.  

Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca.  

Bóg jest miłością, Chrystus – łaską, Duch Święty – darem jedności, błogosławiona 

Trójca.  

Jeśli jest miłość, to i łaska, jeśli Miłość i Łaska, to jest i dar jedności, wszyscy więc w 

poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca.  

Stąd mówi Apostoł Paweł natchniony przez Boga: „Łaska Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami”                        

(2 Kor 13, 13), błogosławiona Trójca.  

Niezrodzony, Jednorodzony, Zrodzony ze Zrodzonego, błogosławiona Trójca.  

Rodzący, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca.  



Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, 

błogosławiona Trójca.  

Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca.  

Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, 

błogosławiona Trójca.  

Wszelka Moc, wszelkie Działanie, wszelkie Poznanie, błogosławiona Trójca...  

Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca.  

Z jednego wszystko, przez Jednego wszystko, w Jednym wszystko, błogosławiona 

Trójca.  

Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko stało się 

wiecznym, błogosławiona Trójca. 

Ty nakazujesz, aby została stworzona. Ty stwarzasz, Ty stworzone ożywiasz, 

błogosławiona Trójco. 

Ty, Ojcze, jesteś substancją wszystkiego, Ty, Synu jesteś Życie, Ty, Duchu, wszystko 

podtrzymujesz, błogosławiona Trójco... 

Ten, który wstąpił do nieba, to Chrystus, Ten, który, z nieba zstąpił, to ten sam 

Chrystus, więc nie rozpoczął się od człowieka, lecz sięga aż do człowieka, błogosławiona 

Trójca. 

Ten jest Bóg nasz, ten jest Bóg jeden, ten sam i jedyny Bóg, błogosławiona Trójca.  

Do Niego wszyscy się modlimy, modlimy się do Jednego, czyli Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, błogosławiona Trójca.  

Daj przebaczenie grzechów, daj życie wieczne, daj pokój i chwałę, błogosławiona 

Trójco.  

Wyzwól nas, zbaw nas, daj nam usprawiedliwienie z grzechów, błogosławiona Trójco. 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niedziela Trójcy Przenajświętszej 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 
 

       

       Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy".  (J 16,12-13). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

  Są rzeczy, tajemnice, do których człowiek powinien dorastać powoli, bez 

pośpiechu.  

Zmierzenie się z nimi w punkcie startu byłoby dla człowieka czymś ponad jego siły, nie 

do zniesienia. O tym wiedział Pan Jezus. Stopniowo wprowadzał swoich uczniów                     

w tajemnice i sprawy Ewangelii, Boże sprawy. 

 Czy akceptuję tę taktykę, pedagogikę swojego Mistrza? 

 Czy czasami chcę wiedzieć wszystko i to zaraz, natychmiast, już, w tej chwili? 

 Czy pozwalam, aby Pan stopniowo, zgodnie z rytmem rozwoju mych możliwości, 

wprowadzał mnie w swoje tajemnice? 

 Czy modlę się o dar cnoty cierpliwości, opanowania? Czy zgadzam się z tym, że 

pomimo zabiegów i wysiłków wielu spraw nie ogarnę, nie dowiem się o nich? 

 Czy chcę jednak poznać to, co jest w zasięgu moich możliwości, zdolności, 

potrzeb, zainteresowań? 

 Czy poznaję to, co dotyczy mojej wiary, religii? 

 

 Nawet przed swą męką i śmiercią Zbawiciel nie powierzył uczniom 

wszystkiego. 

 

Mieli dorastać do prawdy i w prawdzie dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, także do 

Prawdy o Tajemnicy Jednego Boga w trzech Osobach, do tajemnicy Trójcy 

Przenajświętszej. 



 

 Czy dorastam? Czy jestem uległy Duchowi Świętemu? 

 Czy pozwalam Mu się prowadzić do prawdy? 

 Czy żyję w prawdzie?  

 Czy daję świadectwo prawdzie? 

 Czy czasami nie mam pokusy, aby choć trochę oszukać, skłamać? 

 Czy przyjmuję prawdę o Trójcy Świętej i całym sercem ufam Bogu Jedynemu 

w Trzech Osobach, jednocześnie szanuję Jego tajemnicę? 

 Czy nie usiłuję na siłę Boga zrozumieć, pojąć, wręcz Nim zawładnąć? 
 

 

W modlitwie końcowej oddam chwałę i cześć tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (Ps 8,4-5). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Chwała Ojcu i Synowi,                                      

i Duchowi Świętemu! 
 

 



Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Chrzest w Jordanie  

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

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

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

jak wygląda.  

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

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

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

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

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

podobieństwo w płaszcz z sierści wielbłądziej.  

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

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

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

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

jak każdy pokutnik w oczekiwaniu błogosławionego oczyszczenia.  

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

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

samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia — mógł ujawnić przed ludźmi i sprawdzić 

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

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

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

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

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

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

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

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

prawdy.  

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

posuwał się w kierunku brzegu.  

Ludzie stojący w pobliżu rozprawiali szeptem o pustynnym bracie, o jego uczniach, o pokucie 

i chrzcie, i z rozmów ich Jezus dowiedział się, że mimo gorących sprzeciwów, zaprzeczeń i 

nieustannych sprostowań Johanana, lud skłonny był uważać go za Mesjasza ukrytego, a ta ukryta 

forma objawienia — ukryta, rozumie się, do czasu — nie tylko podniecała wyobraźnię Izraelitów, 

lecz jeszcze bardziej umacniała ich w słuszności przypuszczeń i dociekań coraz śmielszych, a 



niekiedy nawet przybierających ton kategorycznych stwierdzeń o świętym proroku, który lada 

dzień zrzuci zasłonę ze swojej twarzy i objawi się całemu Izraelowi w pełnej chwale Bożego 

Pomazańca.  

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

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

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

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

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

jego chlebem codziennym, przepojonym łzami, goryczą i popiołem.  

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

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

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

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

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

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

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

wzmożoną wyrazistością tak dokładnie, jakby była Jego sobowtórem.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

następstwie Bożych zdarzeń.  

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

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

jej całkowicie przeczy.  



Ale mimo to wciąż nie wiedział, kim jest Nieznajomy, i byłby może gotów o to Go spytać, 

gdyby nie poczuł, że stawiając to nierozważne pytanie, dotyka spraw niesprawdzalnych zmysłami 

i umysłem.  

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

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

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

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

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

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

Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł:  

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

wypełnili wszystko, co sprawiedliwe.  

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

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

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

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

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

z całym obozem Beliala, a ja wprawdzie nie jestem Światłością — tak myślał Johanan — ale 

mam złożyć Świadectwo o Światłości właśnie teraz, gdy rozstrzygają się losy tej wielkiej wojny, 

a Syn Sprawiedliwości, będący gwiazdą zrodzoną z Dawida i berłem powstałym w Izraelu, 

poczyna stopniowo oświecać swoim światłem ziemię aż po najdalsze jej krańce, aż po kres 

wszystkich czasów i w czasie naznaczonym przez Elohim, to znaczy może jutro, a może pojutrze, 

a może właśnie już dziś zajaśnieje Jego przeraźliwa światłość i świecić będzie przez wszystkie 

czasy, i coraz bardziej zmniejszać się będzie odległość między człowiekiem a Bogiem, aż 

wreszcie odległość ta będzie tak mała, że zupełnie zaniknie, a człowiek wstąpi w Boga albo Bóg 

w człowieka, co zresztą wychodzi na jedno i to samo, i nastąpi powszechne Przeistoczenie                     

i Podniesienie dziejów — tak myślał Johanan i tak myśląc, szedł ku rzece, a u jego boku szedł 

Jezus, który jak pokutnik, zrzuciwszy z siebie tunikę, milcząco wstąpił w wody Jordanu — to 

milczenie zauważyli Johanan i jego uczniowie — i zanurzył się w rwących falach, w cieniu 

wyciągniętych dłoni Pustynnego Brata.  

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

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

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

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

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

i wyzbywał się swojego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia, dzięki któremu 

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

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

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

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

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



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

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

Ten jest Synem moim umiłowanym, którego upodobałem sobie.  

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

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

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

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

było przede wszystkim przeznaczone dla Pustynnego Brata.  

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

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

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

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

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

nieruchomy, skrzydlaty cień.  

 

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

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

obliczach, skoro mimo swojej troistości były jednym i tym samym obliczem, co od biedy 

język ludzki może określić za pomocą trzech Słów w jednym Słowie i trzech wieczności w 

jednej wieczności, i trzech nieskończoności w jednej nieskończoności, albowiem nie ma 

Słowa, które nie jest troistym Słowem, i nie ma wieczności, która nie jest troistą wiecznością, 

i nie ma nieskończoności, która nie jest troistą nieskończonością, a przede wszystkim — i to 

jest najważniejsze — nie istnieje, nie istniała i nigdy istnieć 

nie będzie Jedność, która nie jest Trójcą.  

 

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

przed Jezusem, albowiem poznał Go.  

 


