
Mt 3, 13 - 17 

 

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

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

przychodzisz do mnie? 

(15) Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.  

(16) A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 

niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.  

(17) A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

 

 

 

 

 

 



Chrzest Jezusa - (Mt  3, 13 - 17) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 39" Wyd. Biblos 

 

 

Po zaprezentowaniu Jana Chrzciciela ewangelista przywołuje scenę, w której udziela on 

chrztu Jezusowi. Ten, który jest "mocniejszy" przyjmuje chrzest z rąk tego, który nie jest 

"godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3,11). 

Chrzest Jezusa jest w pewnym sensie symboliczny, gdyż przyjmując go, jak wszyscy 

grzesznicy, Jezus pokazuje, że jest jednym z nas, że jest człowiekiem. 

Nie wyznaje jednak grzechów, ponieważ ich nie ma - to tylko różni Go od ludzi. Stał się 

bowiem podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu; przyjął na siebie nawet cierpienie 

i śmierć, ale nie grzech. 

Właśnie dlatego, że jest święty, wchodzi do tej samej wody, co wszyscy grzesznicy.            

On bowiem jest władny oczyścić z każdego brudu duchowego. 

Widzimy tu także analogię: pierwszy człowiek, Adam, chciał by na równi z Bogiem                

i sprowadził na siebie śmierć. Drugi Adam, Syn Boży, uniża się i staje się człowiekiem, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami, z wyjątkiem grzechu, aby przywrócić mu utracone 

życie. 

Chrzest Jezusa to także figura Jego śmierci. Zanurzając się w wodach Jordanu, 

zanurza się On w grzechach tych, którzy wymagali nawrócenia. Dzięki swej świętości 

mógł wziąć na siebie grzechy nas wszystkich. 

Jan wyraził zdziwienie, że Jezus prosił go o chrzest. Świadczą o tym jego słowa:  

"To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" (Mt 3,14). 

Ewangelista podaje, że Jan "powstrzymywał Go" przed tym aktem. 

Wyjaśniają to z pewnością przywołane wcześniej okoliczności: Jan udzielał chrztu 

nawrócenia, a ci, którzy go przyjmowali, wyznawali wcześniej swoje grzechy. Biorąc to 

pod uwagę, mógł mieć uzasadnione wątpliwości, po co bezgrzesznemu Jezusowi chrzest. 

Jezus jednak nie ustąpił i powiedział:  

"Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe"                

(Mt 3,15). 



Obaj wszak zostali powołani do tego, aby wypełnić to, co sprawiedliwe, aby wypełnić 

Boży plan objawiony w Starym Testamencie, zgodnie z którym Mesjasz musi 

identyfikować się ze swoim ludem, łącznie z całkowitym  uniżeniem się. 

Św. Jan Paweł II tak komentuje to wydarzenie:  

"W Ewangelii czytamy, że Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną od przyjęcia 

chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Pragnął w ten sposób przyłączyć się do 

licznych rodaków, którzy dokonywali tego rytuału oczyszczenia, przygotowując się na 

nadejście mesjańskiego królestwa. 

Ta decyzja Jezusa wydaje się dziwna, do tego stopnia, że sam Jan jej nie rozumie                    

i w pierwszej chwili nie chce Go ochrzcić. Uczyni to dopiero na usilną prośbę Jezusa, 

który pragnie wykonać to, co słuszne w oczach Ojca (por. Mt 3,15), okazując 

solidarność  z grzesznikami, bo przecież przyszedł jako Baranek Boży, aby wziąć na 

siebie grzech świata (J 1,29)"
1
. 

Warto zwrócić uwagę, że w umawianej scenie to nie mieszkaniec Jerozolimy ani nawet 

nikt z Judei, ale Galilejczyk przyszedł do Jana:  

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 

niego" (Mt 3,13). 

Galilea była krainą pograniczną, wystawioną na wpływy pogańskie, w związku z czym 

nazywana była też Galileą pogan (Iz 8,23; Mt 4,15). Jej mieszkańcy potrzebowali chrztu 

nawrócenia i wyznania grzechów w większym jeszcze stopniu. 

Paradoksalnie Jezus, który przyszedł z Nazaretu w Galilei, był bezgrzeszny. 

Chrzest Jezusa okazał się momentem przełomowym; w nim wypełniła się misja Jana, a 

rozpoczęła misja Jezusa; to w nim Stare Prawo spotyka się z Nowym i ustępuje mu.  

To również w tym akcie Bóg po raz pierwszy sam objawia swojego Syna. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2001, s.29 



 

 Mniej oczywistej zapowiedzi wydarzeń paschalnych można dopatrywać się w symbolu 

palmy, w której rozłożystych liściach pragnie ukryć się ptak. Palma często symbolizowała 

krzyż: jak ona rodziła słodkie owoce, tak też drzewo krzyża wydało słodki owoc - pokarm 

niebieski, chleb życia. Oznaczała też zwycięstwo, a przecież Chrystus na krzyżu zwyciężył 

szatana. 

Sam przebieg chrztu nie został przedstawiony przez ewangelistę. Dowiadujemy się 

tylko, że "gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody" (Mt 3,16a). 

Zanurzenie symbolizuje śmierć, wynurzenie - nowe życie. 

Jezus, wychodząc z wody, antycypował już zwycięstwo nad śmiercią.  

Wydarzenie, które miało miejsce zaraz po przyjęciu chrztu, ujawnia różnicę między 

Jezusem a innymi ochrzczonymi przez Jana. Świadczy ona o wyjątkowej relacji między 

Nim a Bogiem. 

Inni po chrzcie wyznawali swoje grzechy, uznając się tym samym za winnych 

względem Stwórcy, Jezus zaś, będąc bez grzechu, wyszedł "natychmiast" z wody. 

Wówczas  nastąpiły trzy znaki czasów mesjańskich, które zapowiadali prorocy:  

 otwarcie się niebios,  

 zstąpienie Ducha Bożego  

 głos z nieba. 

 

 Najpierw "otworzyły Mu się niebiosa" (Mt 3,16b).  

W Starym Testamencie wzmianka o otwarciu się nieba stanowiła zapowiedź wizji 

prorockich (np. Iz 63,19; Ez 1,10).  

We Florencji znajduje się obraz autorstwa 

Andrei del Verrocchia Chrzest Jezusa przez Jana 

Chrzciciela (1475 r.). 

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób artysta 

połączył scenę chrztu Jezusa z wydarzeniami 

paschalnymi. W trakcie polewania wodą głowy 

Jezusa Jan Chrzciciel lewą dłonią podtrzymuje 

krzyż ze wstęgą z napisem: Ecce Agnus Dei                   

(J 1,29). Wskazanie na Jezusa jako na Baranka 

nawiązuje do Jego niewinnej, ofiarniczej śmierci 

na krzyżu podczas żydowskiego święta Paschy. 



Niebo jest mieszkaniem Boga i z niego pochodzi Boże objawienie. U proroka Izajasza 

znajdujemy wołanie skierowane do Boga o mesjańską interwencję: "Obyś rozdarł 

niebiosa i zstąpił" (Iz 63,19b). Bóg tym znakiem po chrzcie Jezusa dał do zrozumienia, że 

historia zbawienia zmierza do wypełnienia. 

 Potwierdza to także Duch, który zstępuje z nieba: "i ujrzał Ducha Bożego 

zstępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego" (Mt 3,16c). 

W Starym Testamencie zstąpienie Ducha Bożego na człowieka oznaczało powierzenie 

mu specjalnego zadania do spełnienia.  

Duch zstępujący jak gołębica przywodzi też na myśl arkę Noego (Rdz 8,8n.), która 

również jest symbolem chrztu, oznaczając początek nowego życia. Sama gołębica 

natomiast jest zwiastunką pojednania między Bogiem i ludźmi.  

W scenie chrztu Duch zstępujący jak gołębica symbolizuje miłość Boga, którą daje On 

światu, a która uobecniła się najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa. 

Możemy tu widzieć również początek dzieła stworzenia, gdy Duch Pański unosił się 

nad wodami (Rdz 1,2), a także powtórne ukonstytuowanie się ludu Bożego:  

 pierwszy raz Bóg zstąpił na Synaj, aby powołać naród wybrany (Wj 19,11.18.20; 

24,16),  

 drugi raz Duch Boży zstępuje na Tego, która ma stać się twórcą nowego ludu 

Bożego. 

Zstąpienie Ducha na Jezusa możemy rozumieć także jako namaszczenie Duchem 

Świętym, na który to fakt powoływał się sam Jezus, przywołując teksty prorockie, 

zwłaszcza Izajaszowe (Mt 2,23 - Iz 11,1-2; Łk 4,18 - Iz 61,1), mając świadomość swojego 

mesjańskiego posłannictwa. 

Duch Boży będzie odtąd obecny pośród ludzi w osobie Jezusa. 

Na tym jednak nie koniec, gdyż sam Ojciec zechciał w tym momencie objawić swojego 

Syna. 

 Z nieba odzywa się bowiem głos: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie" (Mt 3,17). 

Wzmianka o głosie z nieba w Starym Testamencie była jednym z elementów opisów 

powołań proroków  

(np. Iz 6,1.8:   W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i 

wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. (...) I usłyszałem głos Pana mówiącego: 

Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!  



Ez 1,28: Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów 

blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie 

upadłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego.),  

a także wizji apokaliptycznych  

(np. Dn 4,28: Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba: Otrzymujesz 

zapowiedź, królu Nabuchodonozorze! Panowanie odstąpiło od ciebie). 

 Ojciec daje świadectwo, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. 

Jest On więc kimś znacznie więcej niż tylko prorokiem, a nawet Mesjaszem; jest Synem 

Bożym, jedynym, umiłowanym.  

 W Nim też Bóg ma upodobanie -  

 w Nim, który stanął pośród ludu potrzebującego nawrócenia,  

 w Nim, który zanurzył się w ludzkiej historii. 

Jezus już przed chrztem miał świadomość swojego mesjańskiego posłannictwa.  

Wydarzenia mające miejsce bezpośrednio po nim były dla Niego znakiem, że rozpoczął 

się czas jego realizacji. Swoim uniżeniem podczas chrztu Jezus potwierdził, że jest gotowy 

do podjęcia się odkupieńczej  ofiary z siebie samego.  

Poprzez chrzest wkroczył na drogę prowadzącą na Golgotę. 

Jezus obdarzony przez Ojca Duchem Świętym, przepełniony Jego mocą, przystąpił do 

urzeczywistnienia swojej misji, zmierzającej do uwolnienia ludzi od wszelkich sił, które 

deformują ich byt od momentu upadku pierwszych rodziców w raju, i przywrócenia 

pierwotnego piękna, jakie Bóg w akcie stworzenia przeznaczył człowiekowi. 

To właśnie przez Jezusa Bóg ustanowił nowy początek, przystąpił do odnowienia 

swojego dzieła stworzenia. Wszystko to, czego Jezus doświadczył podczas chrztu, stało 

się udziałem każdego z nas;  

dzięki Niemu każdy jest umiłowanym dzieckiem Boga, w którym Ojciec ma 

upodobanie. 

 

 

 

 

 



 

1. Przez przyjęcie sakramentu chrztu każdy chrześcijanin uczestniczy wraz z Jezusem 

Chrystusem w Jego trzech funkcjach: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. 
 

      Udział w funkcji kapłańskiej polega na ofiarowaniu Bogu codziennych trudów               

i cierpień, na ofiarowaniu samego siebie, a także na podjęciu ofiarnego życia na wzór 

Jezusa Chrystusa.  

      Udział w misji prorockiej to głoszenie wiary słowem i czynem, zwłaszcza w 

najbliższym swoim otoczeniu, dawanie dobrego przykładu innym i zachęcanie ich do 

naśladowania dobrego postępowania.  

      Udział w misji królewskiej to panowanie nad samym sobą, nad swoimi 

słabościami, walka z grzechem, wzbudzanie w sobie mocy potrzebnej do podniesienia 

się z każdego upadku. 

 

2. Jezus od początku swojej publicznej działalności ruszył na poszukiwanie 

człowieka zagubionego. Stanął przed Janem wraz z tymi, którzy potrzebowali 

nawrócenia - On, Święty, pośród grzeszników.  
    

  Jak wszedł do tej samej wody i przyjął w niej ten sam chrzest co grzesznicy, tak 

przyjmie na siebie grzechy nas wszystkich i poniesie je na krzyż, na którym złoży 

dowód swojej bezwarunkowej miłości do człowieka. Chrzest Jezusa ukazuje Jego 

solidarność z nami wszystkimi. 

 

3. Opis chrztu Jezusa jest jednym z tych ewangelicznych fragmentów, w których objawia 

się cała Trójca Święta. 
     

     W Nowym Testamencie spotykamy wiele miejsc, które ukazują nam trzy Osoby 

Boskie. 

 Sam Jezus przed swoim wniebowstąpieniem polecił uczniom:  

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca                

i Syna, i Ducha Świętego"  (Mt 28,19). 

 Tajemnicę Trójcy Świętej podjęli także apostołowie, co doskonale widać na 

przykład w życzeniach sformułowanych przez Pawła Apostoła w zakończeniu 

Drugiego Listu do Koryntian: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga 

i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi"                          

(2 Kor 13,13). 
 

    Kościół przyjął tę prawdę jako dogmat naszej wiary i rozwijał na soborach 

powszechnych.  

    Tajemnica ta przekracza możliwości naszego pojmowania, dlatego musimy się                      

w niej głęboko zanurzyć, aby żadne wątpliwości nie zachwiały naszą wiarą. 



 

 

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego”     

(Mt 3, 13) 

 

Z trzech powodów Zbawiciel przyjął chrzest od Jana. Po pierwsze, aby (ponieważ narodził 

się człowiekiem) wypełnić wszelką sprawiedliwość i przyziemność Prawa. Dalej, aby przez 

chrzest potwierdzić chrzest Janowy. I wreszcie, aby uświęcając wody Jordanu, przez 

zstąpienie gołębicy okazać, że Duch Święty przychodzi w obmyciu wierzących [...]. 

Podczas chrztu jest ukazana tajemnica Trójcy. Pan przyjmuje chrzest. Duch Święty 

zstępuje w postaci gołębicy. Rozlega się głos Ojca, który daje świadectwo Synowi. Otwierają 

się niebiosa nie poprzez rozstąpienie się żywiołów, ale dla duchowych oczu, o czym też 

wspomina na początku swej księgi Ezechiel (por. Ez 1,1). Poza tym gołębica spoczywa ponad 

głową Jezusa, aby ktoś nie sądził, że głos Ojca był skierowany do Jana  

(św. Hieronim, „Komentarz do Ewangelii według  św. Mateusza” I, 3,13-16 , tłum.             

J. Korczak). 

 

 

 

 

„Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 15) 

 

[Jezus]nie powiedział po prostu: "Pozwól", lecz dodał: "Teraz". Nie zawsze tak będzie, 

powiada; ujrzysz Mnie w takiej okazałości, w jakiej pragniesz, ale na razie pozwól na to. 

Potem pokazuje, dlaczego tak się godzi. Jakże więc się godzi? Ponieważ wypełnimy 

wszelkie Prawo. Na to wskazując, powiedział: "Wszelką sprawiedliwość". Sprawiedliwością 

jest wypełnienie przykazań. Skoro wypełniliśmy wszystkie inne przykazania, powiada, 

pozostaje tylko to jedno i trzeba, bym je również dołączył. Bo przyszedłem znieść 

przekleństwo ciążące na przekraczaniu Prawa. 

Najpierw więc trzeba, bym wypełnił wszelkie Prawo, a uwalniając od jego wyroku 

skazującego, doprowadził do jego ustania. Godzi się zatem, abym wypełnił wszelkie Prawo 

[...].  

Dlatego przecież przyjąłem ciało i przyszedłem  (św. Jan Chryzostom, „Homilie na 

Ewangelię według św. Mateusza" 12,1, tłum. J. Krystyniacki). 

 

 



 

„A gdy Jezus został ochrzczony, ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę.                     

A głos z nieba mówił: <Ten jest mój Syn umiłowany>"” (Mt 3, 16-17) 

 

Przy wodach Jordanu objawia się nam nasz Bóg w Trójcy [...]. Mamy Trójcę w pewien 

sposób rozdzieloną: w głosie Ojca, w człowieku Syna, w gołębicy Ducha Świętego [...]. 

Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią nierozdzielną Trójcę. Jeden Bóg, a nie trzech. Jednak, 

w ten sposób jeden Bóg, że Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Synem, a Duch Święty nie jest 

ani Ojcem, ani Synem, ale Duchem Ojca i Syna 

 (św. Augustyn, „Kazania" 52,1-2, tłum. A. Żurek). 

*** 

Następnie tak się odzywa głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził".                

W ten sposób głosem i widokiem [Jezus] został ukazany jako Syn Boga.  

Ludowi niewierzącemu i nieposłusznemu prorokom przekazano o Panu świadectwo 

widzialne i słyszalne, a równocześnie my z tych wydarzeń, które dokonały się w Chrystusie, 

poznajemy, że po chrzcie z wody zstępuje z niebios na nas Duch Święty, że dane nam jest 

namaszczenie niebieskiej chwały, że stajemy się dziećmi Bożymi przez adopcję dokonaną 

głosem Ojca. Samymi zatem skutkami wydarzeń prawda zapowiada obraz przygotowanej 

tajemnicy  

(św. Hilary z Poitiers, „Komentarz do Ewangelii św. Mateusza" II, 6, tłum.                          

E. Stanula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Chrzest Jezusa (Mt 3, 13-17) 

 

 

ST: Rdz 1,2; 8,8-12; 22,1-2; Ps 2,7; Iz 42,1 

NT: J 1,31-34   **   Mk 1,9-11;  Łk 3,21-22 

KKK: chrzest Jezusa, 535 - 536, 1223-1224; gołebica,701; bierzmowanie,1286; 

Chrystus jako Syn umiłowany,444; Chrystus jako sługa,713 

Lekcjonarz: 3,13-17; Chrzest Pański (rok A) 

 

 

[3,13] 

 Scena ta zaznacza początek publicznego życia Jezusa. Po przebyciu z Galilei Jezus 

dołącza do tłumu powodujących grzeszników, chcących przyjąć chrzest od Jana nad 

Jordanem. 

[3,14] 

 Chodź Marek i Łukasz również opisują to wydarzenie, tylko Mateusz zapisuje 

poprzedzającą chrzest Chrystusa wymianę zdań między Janem i Jezusem (3,14-15). 

Jan broni się przed  ochrzczeniem Jezusa, stwierdzając: To ja potrzebuję chrztu od 

Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 

 Jan uznaje swą podrzędną rolę względem Chrystusa -  o czym już mówił                        

w wersecie 3,11. 

 Skoro chrzest Janowy dokonywał się jedynie "wodą" i "dla nawrócenia", Jan 

postrzega siebie samego jako potrzebującego chrztu od tego,  który "chrzcić będzie 

Duchem Świętym i ogniem". 

 Co zrozumiałe, Jan -   uważający siebie jedynie za zwiastuna -  nie swojo się czuję 

z tym dziwnym odwróceniem ról, gdy ten, który jest "mocniejszy" od niego, dołącza 

do grzeszników nad rzeką Jordan i poddaje się jego przygotowawczemu  chrztowi  

nawrócenia. 

[3,15] 

 Jezus jednak mówi Janowi: Ustąp teraz. Choć wydaje się, że  za zachodzi tu 

odwrócenie  właściwych im ról, trzeba na to pozwolić, gdyż -  jak wyjaśnia Jezus - tak 

godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. 



 W Ewangelii Mateusza słowo "sprawiedliwe" często odnosi się do moralnego 

postępowania właściwego dla będącego chrześcijaninem ucznia, posłusznego woli 

Bożej, lecz może się ono też odnosić do zbawczego planu Boga (zob. 5,10). 

 Tutaj może chodzić o oba te znaczenia, Jezus bowiem mówi o "wypełnieniu" 

wszystkiego, co sprawiedliwe. Słowo "wypełnić" jest w Ewangelii Mateusza użyte 16 

razy i nieomal w każdym kontekście odnosi się do wypełniania Pism.  

Zatem godzi się, by Jezus został ochrzczony przez Jana nie po prostu dlatego, że 

taka jest wola Boża w tym wypadku, lecz również dlatego że wypełnia się przez 

to  pewien aspekt  zbawczego planu Boga.  Jak zobaczymy, chrzest Chrystusa staje się 

okazją do Jego namaszczenia na króla - Mesjasza oraz potwierdzenie Jego 

Boskiego  synostwa (3,16-17). 

 [3,16] 

Po chrzcie Jezusa, jak relacjonuje Mateusz, nastąpiła niebiańska wizja i zabrzmiał 

głos z nieba. 

To objawiające wydarzenie nad rzeką Jordan nawiązuje do powołania proroka 

Ezechiela nad rzeką Kebar.  

Tak jak Jezus, Ezechiel pojawił się w czasach cierpienia ludu Bożego (Ez 1,1)  i on 

również przebywał nad rzeką wtedy, gdy "otworzyły się niebiosa"  i  doświadczył 

niebiańskiej wizji, usłyszał głos Boga i otrzymał Ducha.  

Jezus,  jak ongiś Ezechiel, zostaje posłany do Izraela jako prorok w okresie 

nowego  kryzysu. 

 Mateusz najpierw zauważa, że otworzyły się niebiosa.  

Zwrot ten w dramatyczny sposób opisuje wyjątkowość dokonującego się 

objawienia, tak jakby świat niebiański odsłaniał się przed Ziemianami.   

Tutaj zwrot ten stanowi wprowadzenie do objawienia, jakiego o Jezusie dokonuje 

bezpośrednio sam Bóg.  

Jak dotąd w Ewangelii Mateusza to anioł, mędrcy i Jan Chrzciciel potwierdzali 

tożsamość i misję Chrystusa. Teraz otwierają się niebiosa i stajemy wobec własnego, 

niezapośredniczonego objawienia Boga dotyczącego Jezusa. 

 W ramach samej wizji Jezus widzi Ducha Bożego (...)  przechodzącego nad 

Niego (3,16). 

 Werset ten nie sugeruje, że to pierwszy kontakt Jezusa z Duchem, Mateusz bowiem 

już podkreślił, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego (1,20)
2
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 Katechizm wyjaśnia to w następujący sposób: "Duch, którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, 

przychodzi "spocząć" na nim" (536) 



Lecz i tak jest to zwrotny moment w życiu Chrystusa.  

 Zstąpienie Ducha na Jezusa oznacza Jego namaszczenie na Mesjasza 

Izraela.  

W rzeczy samej, Duch Pana niekiedy z wielką mocą zstępował na królów Izraela             

w chwili ich namaszczenia. 

 Samuel zapowiedział Saulowi, że znakiem jego namaszczenia na króla 

Izraela będzie to, iż zstąpi na niego Duch (1 Sm 10,6). 

 Gdy Dawid został namaszczony na króla, "Duch Pański opanował Dawida" 

(1 Sm 16,13).   

 Podobnie spodziewano się, że w przyszłości na królewskim synu Dawida 

"spocznie (...) Duch Pański" (Iz 11,2; zob. 61,1) . 

Zatem czytelnicy Ewangelii Mateusza mają w zstąpieniu Ducha na Jezusa zobaczyć 

namaszczenie formalnie rozpoczynające Jego mesjańską misję. 

 W Dziejach Apostolskich (10,38) św. Piotr opisuje chrzest Jezusa jako Jego 

namaszczenie Duchem świętym.  

 Duch zstępujący jak gołębica przywodzi na myśl gołębicę Noego, która była 

znakiem końca potopu i początkiem nowego świata (Rdz 8,8-12). 

 Jest też nawiązaniem do Ducha Bożego unoszącego się nad wodami 

stworzenia w Księdze Rodzaju (1,2), gdzie tekst hebrajski opisuje Ducha 

jako właśnie "unoszącego się" czy "trzepoczącego się" nad wodami niczym 

ptak. 

 Mając te obrazy z Księgi Rodzaju za tło, Mateusz sugeruje, że  to wydarzenie                    

z początków publicznej działalności Jezusa -  działalności, poprzez którą  odkupi On 

ludzkość -  oznacza początek nowego świata, nowego  stworzenia. 

 [3,17] 

Głos nieba jest głosem Boga (Rdz 15,4; Pwt 4,36; Dn 4,28), który objawia Boskie 

synostwo Chrystusa:  

Ten jest mój Syn umiłowany,  

 w którym mam upodobanie. 

W tych uroczystych słowach zawiera się kilka aluzji do Starego Testamentu, które 

rzucają światło na tożsamość i misję Chrystusa. 



 Po pierwsze, w słowach Ojca wybrzmiewa werset z Księgi Izajasza 

(42,1) - pierwszy werset  serii "pieśni" o postaci nazwanej w rozdziałach 42 - 

53  te księgi  ”Sługą Pańskim”.  Sługa ten ma odnowić Izraela i zanieść 

zbawieni na krańce ziemi (Iz 49,5-6),  osiągając to przez cierpienie, gdy ofiaruje 

swe życie za grzechy (Iz 53).  Izajasz przepowiedział, że Bóg będzie miał 

upodobanie w swym słudze i ześle na niego swego Ducha: 

 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 

 Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

 Sprawiłem,  że Duch  mój na nim spoczął (Iz 42,1). 

 Gdy na Jezusa zstępuje Duch, a Bóg mówi o Nim jako o tym, “w którym ma 

upodobanie”, to zostaje on wyraźnie wskazany jako Sługa zapowiedziany przez 

Izajasza. 

 Po drugie, sformułowanie “Syn umiłowany” jest nawiązaniem do 

Izaaka, jedynej osoby opisanej w Starym Testamencie  właśnie jako                   

“ umiłowany syn” (Rdz 22,1-22 LXX). 

      Izaak miał być złożony w ofierze na górze Moria (Rdz 22,1-22; w 2 Krn 3,1 

miejsce to zostało zidentyfikowane jako Góra Świątynna),  tak jak będący 

umiłowanym Synem Jezus, który w Jerozolimie  zostanie złożony w ofierze za 

grzechy. 

 Trzecią aluzję można dostrzec w nawiązaniu do Ps 2,7.  

W tym królewskim psalmie Bóg zwraca się do nowo ustanowionego 

króla,  mówiąc: “Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś  zrodziłem”.  

    Podobnie Bóg ogłasza Jezusa “swym Synem” na początku Jego królewskiej 

misji. 

 

 

 

Żywa tradycja: Chrzest Chrystusa 

U Świętego Cyryla Jerozolimskiego, odzwierciedla się patrystyczna tradycja 

postrzegania historii Noego i potopu jako zapowiadającej Jezusa i Jego chrzest.                      

Tak jak gołębica z arki Noego była znakiem przywróconego pokoju między 

Bogiem i człowiekiem, tak i gołębica  zstępująca na Chrystusa wskazuje na 

pojednanie, jakie przyniesie On między Bogiem i całą ludzkością. 

 

 



 

Jak bowiem za czasów Noego drzewo i woda przyniosły ratunek i wzięło początek 

nowe pokolenie, i jak gołębica wróciła wieczorem do Noego z gałązką oliwną, tak 

też, mówią, zstąpił Duch Święty na prawdziwego Noego, Stwórcę drugiego pokolenia 

(...). Zstąpiła więc (...) duchowa gołębica w czasie chrztu, aby wskazać, że Ten przez 

drzewo krzyża niesie ratunek, który przez swą śmierć wieczorem zgotował 

zbawienie
3
. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (3,13-17) 

 

 Dlaczego Jezus zostaje ochrzczony? 

Jest bezgrzeszny i  nie ma za co pokutować. Nie potrzebuje chrztu. 

Mimo to na początku swej publicznej działalności Jezus uderzająco okazuje swą 

solidarność z grzesznym Izraelem przez wejście do tych samych wód, co pokutujące 

tłumy. 

W ten sposób Jezus pokazuje, że przyszedł, aby zjednoczyć się z grzesznikami,                      

i zapowiada sposób, w jaki będzie niósł na sobie grzechy ludzkości w punkcie 

kulminacyjnym swej misji - na krzyżu. 

Według Katechizmu Jezus "pozwala zaliczyć się do grzeszników. Jest już 

"Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29); uprzedza już "chrzest" 

swojej krwawej śmierci" (KKK, 536). 

W tym znaczeniu Jezus i Jan działają w zgodzie z planem Ojca i "wypełniają 

wszystko, co sprawiedliwe". 

Patrząc na Chrystusowy chrzest przez pryzmat krzyża i zmartwychwstania, 

chrześcijanie mogą zobaczyć, że  

"Jezus wziął na swe ramiona ciężar winy całej ludzkości: poniósł go do 

Jordanu. Swą działalność inauguruje, zajmując miejsca grzeszników. Otwiera ją, 

antycypując Krzyż"
4
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