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i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane           

w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi.  

Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia kolejnego 

tygodnia na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 
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Łk 3, 10-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, 

niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 
czyni.  Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co 
mamy czynić?  On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 
wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: 
Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 
żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.  Ma On wiejadło w 
ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w 
ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą 
nowinę.   
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  Nauczanie Jana Chrzciciela   (Łk 3, 7-18) 

 

  ST
1
: Iz 40,3-5 

NT: Łk 1,17.76-77.80; 7,19-20; 9,9; J 1,15,19-28; Dz 1,5; 10,37; 11,16. 13,24-25; 

19,4 II Mt 3,1-12; 14,3-4; Mk 1,2-8; 6,17-18 

KKK: Jan Chrzciciel 535, 696; "owoce godne nawrócenia",1460, uczynki 

miłosierdzia, 2447 

Lekcjonarz: Łk 3,1-6: druga niedziela Adwentu (rok C); Łk 3,10-18: trzecia 

niedziela Adwentu (rok C) 

 

[3,7-9]  Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od 

niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: 

Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 

wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. 

Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 

wrzucone.  

Podczas gdy Jan wzywa ludzi, aby przygotowywali drogę Panu i prostowali 

ścieżki dla Niego (zob. werset 4), ludzie nieprawi postępują dokładnie odwrotnie: 

,,Nie znają drogi pokoju (...). Uczynili krętymi swoje własne ścieżki" (Iz 59,8).  

Przez swe złe uczynki ,,składają jaja żmijowe (...), a ze stłuczonych wykluwają 

się żmije" (Iz 59,5 Bp).  

Być może ten tekst wyjaśnia słowa słowa Jana do tłumów: ,,Plemię żmijowe!".  

Surowo gani grzeszną postawę tych, którzy przychodzą, żeby przyjąć chrzest od 

niego i napomina ich, aby wydali godne owoce - dobre uczynki - będące dowodem ich 

nawrócenia. Jeśli ich zabraknie, będą jak drzewo, które zostaje wycięte, gdy nie 

przynosi dobrego owocu.  

Zgodnie z interpretacją słów z Księgi Izajasza przyjmowaną w Qumran 

trzymającym siekierę jest mesjasz (zob. Iz 10,34-11,1), a to oznacza, że Jan, 

wypowiadając te słowa, może mieć na myśli Jezusa.  
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 Przypisy do tekstu Łk 3,1-20 (MK) 



Także Jezus posługuje się takim samym obrazem w przypowieści o figowcu                 

(Łk 13,6-9). Jan zatem ostrzega przychodzących do niego przed nadchodzącym 

gniewem, gdy Bóg wymierzy karę złoczyńcom (zob. Ml 3,19).  

Ludzie przychodzący do Jana, podobnie jak wszyscy Żydzi, uważają Abrahama za 

ojca (Rdz 17,5; Iz 51,2; Łk 1,55.73). Jan jednak przestrzega ich, by nie mieli się z 

tego powodu za lepszych od innych. Nie wszyscy, którzy uznają Abrahama za ojca, 

będą zbawieni (16,24); przeciwnie, celnicy (19,9), a nawet nie-Żydzi (13,28-29), 

zostaną niespodziewanie dla wszystkich uznani za potomstwo Abrahama.  

 [3, 10-11] Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał:                 

Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, 

niech tak samo czyni. . 

W obecnym tylko u Łukasza dialogu składającym się z pytań i odpowiedzi (3,10-

14) tłumy, usłyszawszy nakaz, by wydawać ,,godne owoce" pytają, w jaki sposób ma 

się wyrażać ich nawrócenie: Cóż więc mamy czynić?  

Jan, tak jak dawni prorocy, mówi im, aby dzielili się z tymi, którzy są w potrzebie 

(Iz 58,7; Ez 18,7).  

Ten, kto ma dwie suknie, i ten, kto ma żywność, niech podzieli się z tymi, którym 

brak tych podstawowych rzeczy (zob. Łk 12,22-23.33; 1 Tm 6,8). Jeśli tak daleko 

posunięte dzielenie się z bliźnimi było wymagane jako dowód nawrócenia od 

wszystkich, którzy słuchali Jana, jak powinno wyglądać nawrócenie współczesnych 

ludzi? 

[3, 12-13] Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 

Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej 

ponad to, ile wam wyznaczono. 

Jan, jako nauczyciel, udziela także pouczenia ludziom reprezentującym dwie 

wymienione z osobna profesje, którzy także go pytają, co mają czynić.  

Najpierw mówi celnikom, aby nie pobierali nic więcej ponad to, co im 

wyznaczono, ponieważ jest świadom panującej wśród nich korupcji. Istotnie, 

celników często zrównywano z grzesznikami (Łk 5,30; 15,1-2; 18,11), niemniej 

Łukasz poda później kilka przykładów n a w r a c a j ą c y c h   s i ę  celników.  

Oprócz Lewiego (5,27-32), którego powołanie opisują także Mateusz i Marek                     

(Mt 9, 9-13; Mk 2,13-17), mamy również celnika w przypowieści (Łk 18,9-14)                         

i Zacheusza, zwierzchnika celników - obaj pojawiają się tylko u Łukasza. 

[3, 14] Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: 

Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 

żołdzie.. 



Podobnie żołnierze (rzymscy bądź pozostający w służbie Heroda Antypasa) słyszą 

od Jana, by od nikogo nie wymuszali pieniędzy za pomocą groźby lub przemocy, 

nikogo nie uciskali i poprzestawali na swoim żołdzie, powstrzymując się od 

oszustwa (zob. Kpł 19,11) i chciwości (zob. Łk 12,15).  

I chociaż później żołnierze zaaresztują Jana (3,20) i będą się pastwić nad Jezusem i 

Go ukrzyżują (23,11.36), to jednak Łukasz przedstawia kilku żołnierzy w 

pozytywnym świetle:  

 setnika w Kafarnaum (7,1-10),  

 setnika pod krzyżem (23,47),  

 setnika Korneliusza i wiernego mu źołnierza (Dz 10,1-8) oraz  

 setnika Juliusza, który życzliwie odnosi się do Pawła (Dz 27,1.3-43).  

Łukasz chce nam powiedzieć w ten sposób, że takie zawody jak poborca podatków                

i żołnierz nie są złe same w sobie; złe jest natomiast zachowanie cechujące zazwyczaj 

ludzi, którzy je wykonują. 

[3, 15-16]  Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 

sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, (on tak przemówił do wszystkich:              

Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym                          

i ogniem. 

Lud zastanawia się, czy Jan nie jest Mesjaszem, aczkolwiek czytelnik już wie, że 

to Jezus jest Mesjaszem (Łk 2,11). Jan temu zaprzecza i wskazuje, że ktoś 

mocniejszy od niego będzie chrzcił nie wodą, lecz Duchem Świętym i ogniem.  

Tak jak chrzest Jana różnił się od obmyć rytualnych judaizmu, tak chrzest Jezusa 

będzie różny od chrztu Jana.  

Widać to w Dziejach Apostolskich, gdzie Piotr robi wszystko to, co zrobił Jan, a 

zarazem więcej. Gdy lud zadaje mu to samo pytanie, co Janowi - ,,Cóż mamy 

czynić?" - Piotr wzywa swoich słuchaczy do nawrócenia i do przyjęcia chrztu w imię 

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a wówczas otrzymają Ducha 

Świętego (Dz 2,38). 

Jan, porównując się z Jezusem, nie czuje się godzien wykonać nawet tak podrzędnej 

czynności jak rozwiązanie rzemyka u Jego sandałów.  

Twierdzenie to pojawia się w podobnej postaci we wszystkich czterech ewangeliach 

oraz w Dziejach Apostolskich (Mt 3,11; Mk 1,7; J 1,27; Dz 13,25).  



Bez wątpienia było ono ważne dla pierwszych chrześcijan jako element właściwego 

rozumienia relacji między Janem, który głosił przyjście Mesjasza, a Jezusem będącym 

Mesjaszem
2
. 

[3, 17]  Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę 

zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.  

Mesjasz będzie miał wiejadło w ręku i oddzieli pszenicę od plew.  

Za pomocą metafory odwołującej się do pracy rolnika Jan wyjaśnia rozdzielenie 

ludzi złych i dobrych, które nastąpi wraz z ,,nadchodzącym gniewem" (Łk 3,7).  

Wiejadło to dawne narzędzie przypominające widły, za pomocą którego 

podrzucano do góry wymłócone ziarna zmieszane z plewami. Podmuch wiatru 

rozwiewał plewy, a cięższe ziarno opadało z powrotem na ziemię. Później ziarno 

zbierało się do spichlerza, a plewy, symbolizujące bezbożnych i grzeszników (Ps 1,4; 

Oz 13,3), paliło się w ogniu.  

Symeon już wcześniej ogłosił, że do takiego rozdzielenia dojdzie w Izraelu, gdy 

zjawi się Mesjasz (Łk 2,34). 

[3, 18] Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

Pomimo przedstawionej perspektywy sądu dla wszystkich, którzy nie posłuchają 

wezwania do nawrócenia, Łukasz, podsumowując działalność Jana, podkreśla, że 

udzielał napomnień i głosił dobrą nowinę (1,19; 2,10) o Bożym planie zbawienia 

(3,6). Ten, kto wzywa innych do nawrócenia, dużo ryzykuje. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Jan zachęca do nawrócenia i pokuty 
 

 „A On odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma;      

a kto ma pokarm, niech podobnie czyni” (Łk 3, 10nn).  

 

Jak suknia dla naszego użytku jest bardziej potrzebna niż płaszcz, tak należy do 

owocu godnej pokuty, aby nie tylko rzeczy mniej koniecznych użyczyć bliźniemu, lecz 
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 Kilku ojców Kościoła (zob. np. Hieronim, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, III, 1) interpretuje 

słowa Jana także na poziomie symbolicznym jako odnoszące się do zdejmowania sandała, gdy mężczyzna nie 
chciał wziąć za żonę wdowy po swoim bracie (zob. Pwt 25,8-10; Rt 4,5-8). W interpretacji Hieronima Jan mówi 
nam, że to nie on, lecz jego krewny, Jezus jest oblubieńcem (zob. Łk 5,34; J 3,29). 



i tych, które są nam bardzo potrzebne: pokarmu, którym żyjemy, czy sukni, którą się 

odziewamy.  
 

Ponieważ zaś w Prawie jest napisane: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 

samego”(Kpł 19, 18), to ten mniej miłuje swego bliźniego, jeśli z będącym w wielkiej 

potrzebie nie dzieli się tym, co także i dla niego jest nieodzowne.  

Dane jest przykazanie co do udzielania bliźniemu jednej sukni, jeśli się ma dwie; nie 

można tego jednak powiedzieć o jednej sukni. Gdyby bowiem ją podzielono, nikt by się 

nie odział; mając połowę sukni i ten byłby nagi, kto ją otrzymał, i ten, kto ją dał. Z tego 

widać, jak wielką mają wartość dzieła miłosierdzia, skoro one należą przede wszystkim 

do owocu godnej pokuty.  

Sama też Prawda mówi: „Dajcie jałmużnę, a oto czystym wszystko się wam 

stanie” (Łk 11, 41). I znowu: „Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk 6, 38).  

Toteż napisano: „Ogień gorejący gasi wodę, a jałmużna grzechom się sprzeciwia” 

(Syr 3, 30). Tak też jeszcze jest powiedziane: „Zamknij jałmużnę w sercu ubogiego, a 

ta cię wyprosi od wszelkiego zła” (Syr 29, 15 łac.)...  

Aby zaś wykazać, jak wielką cnotą jest wstrzemięźliwość i przyjmowanie 

potrzebujących, mówi nasz Odkupiciel: „Kto przyjmuje proroka w imię proroka, 

zapłatę proroka weźmie, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, 

zapłatę sprawiedliwego otrzymuje” (Mt 10, 41). 
 

 W tych słowach należy zwrócić szczególną uwagę, iż Pan nie mówi: weźmie zapłatę 

od proroka i weźmie zapłatę od sprawiedliwego, lecz weźmie zapłatę proroka i zapłatę 

sprawiedliwego. Co innego jest bowiem zapłata od proroka, a co innego zapłata 

proroka; co innego zapłata od sprawiedliwego, a co innego zapłata sprawiedliwego.  

Co bowiem znaczy powiedzenie „otrzyma zapłatę proroka”, jeśli nie to, że gdy 

ktoś żywi proroka swoją hojnością, to choć sam nie jest prorokiem, jednak od 

wszechmogącego Pana otrzyma zapłatę należną prorokowi.  

Ów może jest sprawiedliwy, ale o ile na tym świecie niczego nie posiada, o tyle 

więcej ma odwagi, aby słowami bronić sprawiedliwości. Jeśli jednak ten, kto coś na 

świecie posiada i chociaż nie ma odwagi zastawiać się za sprawiedliwość, to jednak 

wspiera sprawiedliwego, którego wspierał, dając mu utrzymanie – jakby sam jej bronił.  

Sprawiedliwy jest pełen proroczego ducha, ale potrzebuje pokarmu dla ciała. Kto 

więc daje prorokowi pożywienie dlatego, iż ten jest prorokiem, to udziela siły jego 

proroczemu duchowi. Z prorokiem więc otrzymuje zapłatę proroka; choć bowiem nie 

był przepełniony proroczym duchem, to jednak przed oczyma Boga okazuje się jako 

ten, kto proroka wspierał.  

 



O pewnych braciach będących w drodze Apostoł Jan mówi do Gajusa: „Bo dla 

imienia mego udali się w drogę, nic nie przyjmując od pogan. My więc winniśmy 

takich przyjmować, abyśmy byli ich współuczestnikami w pracy dla prawdy”                

(3 J 7n).  

Kto bowiem udziela dóbr materialnych tym, którzy mają dobra duchowe, jest 

współpracownikiem udzielania owych dóbr duchowych. Ponieważ jednak niewielu jest 

takich, którzy otrzymują dobra duchowe, a wielu jest takich, którzy obfitują w dobra 

materialne, przeto bogaci mają udział w cnotach ubogich, bo ze swoich bogactw 

udzielają wsparcia owym świętym ubogim... 

Jan zachęca, abyśmy dokonywali wielkich czynów, mówiąc: „Czyńcie tedy owoce 

godne pokuty”. I znowu: „Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma; a kto 

ma pokarm, niech podobnie czyni”.  

Z tego rozumiemy, co znaczy, że Prawda mówi: „A od dni Jana Chrzciciela aż 

dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy je porywają” (Mt 11, 12).  

Te niebiańskie słowa powinniśmy sumiennie zbadać. Trzeba bowiem wyjaśnić, jak 

królestwo niebieskie może gwałt cierpieć. Kto na niego gwałt wywiera? I to też trzeba 

wyjaśnić, dlaczego dopiero od czasów Jana Chrzciciela cierpi ono gwałt, a czemu 

przedtem tego nie znosiło?  

Skoro jednak Prawda mówi: jeśli kto umrze, czyniąc to lub owo, to wszyscy, którzy 

to czytają, jasno widzą, że surowość Prawa karze grzeszników za ich winy, ale przez 

pokutę w życiu przywraca im życie wieczne. Gdy jednak Jan Chrzciciel, poprzedzając 

łaskę Odkupiciela, głosił pokutę, aby grzesznik, który z powodu swej winy jest umarły, 

żył dzięki swemu nawróceniu, to jednak z tego widać, iż królestwo niebieskie od 

czasów Jana Chrzciciela cierpi gwałt.  

Czym jest zaś królestwo niebieskie, jeśli nie miejscem pobytu sprawiedliwych? 

Sprawiedliwym bowiem należą się nagrody w niebiańskiej ojczyźnie; dlatego więc 

pokorni i czyści, łagodni i miłosierni dojdą do wiecznych radości. Jeśli zaś ktoś pychą 

się nadyma, plami się występkiem cielesnym, goreje gniewem lub dopuszcza się 

okrucieństw, ale po tylu winach wraca do pokuty, to otrzymuje życie wieczne. Jest to 

tak, jakoby grzesznik wszedł do obcego miejsca.  

Od dni więc Jana Chrzciciela królestwo niebieskie gwałt czyni i gwałtownicy 

porywają je. Kto bowiem grzesznikom pokazał pokutę, czyż nie pouczył ich, aby 

królestwu niebieskiemu gwałt zadawali? 

 

 

 

 

 



I czytanie :      So 3, 14-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i 

wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął 

twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała 

się złego.  Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie 

słabną twe ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie 

się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości.   
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Hieronim 
 

Zbawienie jest ostateczne 

 

Niechaj prorok wystąpi ze swą przepowiednią i niech z całą swobodą głosi królestwo 

Chrystusa: „Raduj się córko Syjońska, wykrzykuj córko Jeruzalem, wesel się i raduj 

ze wszystkiego serca, córko Izraela; odjął Pan nieprawości twoje, odkupił cię z ręki 

nieprzyjaciół twoich, król izraelski pośrodku ciebie, nie będziesz widzieć więcej 

złego” (So 3, 14n).  

Albowiem tych, których raz zbawił, nie strąci powtórnie z nieba, ani nie dopuści... by 

znów runęli z wysokości. A to, co jest powiedziane: „Nie będziesz widzieć więcej złego” 

jest dowodem wiecznej pewności, że tych, którzy raz zostali uwolnieni i zakosztowali 

królestwa niebieskiego, występki nie mogą zwieść w żaden sposób na ziemię.  

I Bóg ich nie pozbawi pomocy, gdyż według słów Proroka: „postawi dla nich mur                

i przedmurze” (Iz 26, 1) i otoczy ich swoją mocą.  

Dlatego też śpiewa psalmista: „Nie poruszy się na wieki, kto mieszka w Jeruzalem” 

(Ps 125 [124], 1), a Pan zapewnia: „Nie porzucę cię ani opuszczę” (Hbr 13, 5). ... 

Albowiem ten, który raz za nas umarł, dał nam wieczną radość ze swego zwycięstwa                       

i ogrom występków nie zdoła jej zmniejszyć. 

 

 

 

 



"Bądź pozdrowiona 

Łaski pełna " 

 
 

Maryja uczy nas żyć w pokoju Chrystusa 

W styczniu 1858 roku pewna dziewczynka zbierała chrust nad rzeką Gave, 

w południowo-zachodniej Francji. Kiedy chcąc przejść przez rzekę, usiadła na skale, 

by zdjąć pończochy, zobaczyła tajemniczą Panią, „ubraną na biało, z niebieskim 

pasem i żółtą różą na każdej stopie”. Była to pierwsza z osiemnastu wizji pięknej 

Pani.  

Dwa miesiące po pierwszym spotkaniu Pani powiedziała Bernadetcie: 

„Jestem Niepokalane Poczęcie”. 

  

Tak zaczęła się historia objawień Matki Bożej z Lourdes.  

 



Kościół naucza, że Maryja jest niepokalanie poczęta – to znaczy wolna 

od zmazy grzechu pierworodnego. Nie znaczy to jednak, że Maryja była                    

w sposób cudowny chroniona od wszelkich pokus. Była kuszona jak i my wszyscy. 

Stawała przed podobnymi problemami. Codziennie musiała wybierać, czy pozostanie 

wierna Panu, czy ulegnie pokusie. 
 

Nietrudno wyobrazić sobie niektóre z tych pokus. Wyczerpana ciężarem 

codziennych obowiązków, mogła ulegać rozdrażnieniu i być opryskliwa wobec 

najbliższych. Troski finansowe mogły wzbudzić w Niej zazdrość wobec sąsiadów, 

którym powodziło się lepiej. Mogła dołączyć do grona plotkarek obgadujących 

wszystkich znajomych na wioskowym placu. Świadoma swego wybrania przez Boga, 

mogła patrzeć z góry na innych. Mogła zgrzeszyć na tak wiele sposobów. Jednak nie 

poddała się żadnej pokusie. Przez całe życie pozostała czysta. 

Bądź pozdrowiona, 

 Zastanówmy się więc, jak Maryja radziła sobie z tym wszystkim.  

 Zobaczmy, czego możemy się od Niej nauczyć, walcząc z własnymi 

pokusami i słabościami. 

 

▌ ZAPROSZENIE 

 

Kiedy anioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga, odpowiedziała mu: „Oto 

ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). 

 

Czy potrafisz sobie wyobrazić, jakie myśli przechodziły przez głowę Maryi, gdy 

słuchała słów anioła? Zastanawiała się pewnie: „Jak mam o tym powiedzieć 

Józefowi? Czy wezmą mnie za grzesznicę i cudzołożnicę? Czy poradzę sobie z 

odpowiedzialnością, jaką Bóg wkłada na moje barki?”. Z drugiej strony możemy też 

wyobrazić sobie Jej radosne przejęcie na myśl, że Bóg obdarzył Ją tak szczególną 

misją. Zwiastowanie musiało być dla Maryi momentem z jednej strony niepewności i 

wahania, z drugiej – niewiarygodnej radości. 
 

Ważne jest, byśmy zrozumieli, że gdyby Maryja odrzuciła propozycję anioła, nie 

byłoby to grzechem. Było to zaproszenie, a nie rozkaz. Gdyby Maryja odmówiła, 

Bóg by Jej nie odrzucił. Dalej byłaby błogosławiona, z tym, że Jej życie byłoby o 

wiele bardziej zwyczajne.  

Jednak Maryja powiedziała „tak”. 

 



Łukasz podaje, że „zmieszała się” (Łk 1,29) na słowa anioła. Użyte tu słowo 

greckie diatarasso sugeruje wielkie zakłopotanie i konsternację. Wiele pytań i 

lęków musiało kłębić się w Jej myślach, gdy próbowała doszukać się jakiegoś sensu 

w tym, co usłyszała. W całym tym zamieszaniu mogła przecież uznać, że najlepiej 

będzie powiedzieć „nie”. Mogła dać się wepchnąć na drogę lęku, nieufności i 

chronienia siebie. Nie pozwoliła jednak na to. Trwała w pokoju, otwarta na Pana i 

Jego plany. Odtąd stało się to Jej zwyczajną postawą, czymś, co musiała 

praktykować, kiedy Jej Syn dorastał, by pełnić misję Mesjasza. 

 

▌ MIECZ 

 

W dniu, kiedy Dziecię Jezus zostało przedstawione w świątyni, przyszedł tam 

starzec imieniem Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny, który wziął Dziecię w 

ramiona, mówiąc: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, 

według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2,29-30).  
 

Była to przepiękna scena, zakończona jednak bolesnym momentem, gdy Symeon 

zwrócił się do Maryi i oznajmił, że „miecz przeniknie” Jej duszę (Łk 2,35). 
 

Słowa Symeona uświadamiają nam, że Maryja od pierwszych dni życia Jezusa 

miała przeczucie cierpienia, jakie Ją czekało.  

 

Ślady tego „miecza” widzimy w różnych momentach Jej życia:  
 

 kiedy wraz z Józefem uciekali do Egiptu przed gniewem Heroda (Mt 2,13-15),  

 kiedy zgubili Jezusa w świątyni (Łk 2,41-50),  

 kiedy Jezus szorstko potraktował Ją i zaniepokojonych o Niego krewnych           

(Mk 3,21.31-35). 

 

Nic jednak nie dało się porównać z tym, co musiała odczuwać, widząc swego Syna 

wiszącego na krzyżu. Czy wyobrażasz sobie, co czuła 

Maryja na Kalwarii? Jak bardzo musiało to być dla Niej bolesne! 

Jak druzgocące, jak dramatyczne!  

Nic dziwnego, że nazywamy Ją Matką Bolesną. Przypuszczalnie tam, pod krzyżem 

Jezusa, Maryja była kuszona najbardziej. Jej serce mogło napełnić się nienawiścią, 

rozgoryczeniem, zawziętością i pragnieniem zemsty.  



Mogła obwiniać Boga za to, że do tego dopuścił. A jednak oparła się temu 

wszystkiemu. Przejęta smutkiem i niewypowiedzianą udręką, nie dopuściła się 

grzechu. Trwała w pokoju. 

 

▌ NASZA MATKA 

 

Czego więc możemy się nauczyć od Maryi?  

 

Zastanówmy się nad tym. 
  

Jak naucza św. Paweł, jesteśmy stworzeni „do dobrych czynów, które Bóg z góry 

przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). Bóg ma dobry plan dla każdego z nas. 

Ten plan może wymagać poświęcenia naszych własnych planów po to, by życie na 

ziemi stawało się „jako w niebie”. 

Każdy dzień przynosi nam wiele okazji, by wypełniać tę misję, w wielkich i 

małych rzeczach.  
 

 Spróbujmy w tym Adwencie bardziej świadomie naśladować Maryję, 

zgadzając się na Boży plan. 
 

Czasami Bóg wzywa nas do postawienia kroku w wierze, zanim poznamy 

wszystkie odpowiedzi. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, próbuj powiedzieć Bogu 

„tak”. Ale jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, nie pozwól się ogarnąć poczuciu winy. 

Nie sądź, że jesteś totalnym nieudacznikiem albo że Bóg cię odrzucił. Zamiast tego 

postanów sobie spróbować na nowo kolejnym razem. 
 

 Maryja zgodziła się na Boży plan i my także możemy to uczynić.  
 

Jeśli nasze serca będą otwarte dla Pana, odkryjemy, że Jego plany przynoszą dobre 

owoce – zwłaszcza te, które wydają się nam najbardziej wymagające. Przypomnijmy 

sobie pokorne i pełne wdzięczności wyznanie Maryi: „Błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). 
 

 Maryja uczy nas, że każdy, kto mówi Bogu „tak”, otrzymuje błogosławieństwo 

rekompensujące z nawiązką wszystkie poniesione trudy. 

◄ Trwaj w pokoju 

 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest zachować pokój wewnętrzny w codziennym 

życiu. Irytują nas nawet drobnostki – mąż, który nie wyniósł śmieci, kierowca, który 

zajechał nam drogę, sąsiad, który skrytykował nasz ogród. 



Czasami wystarczy taka drobna przykrość, żeby wywołać w nas gniewną reakcję. 
 

 Maryja uczy nas, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Daje nam przykład, jak w 

chwilach irytacji odchodzić na bok i zastanawiać się, co się z nami dzieje. Uczy 

modlić się: „Nie chcę, żeby ta sytuacja odebrała mi pokój. Ojcze, pokaż mi, jaka 

reakcja będzie teraz najlepsza”.  

Maryja jest także gotowa modlić się za nas i prosić swego Syna, aby pomógł 

nam odpowiedzieć Bogu z takim zaufaniem i oddaniem, jak kiedyś uczyniła to Ona. 
 

W czasie Adwentu wyczekujemy przyjścia Jezusa, Księcia Pokoju. Jest to 

doskonały czas, by prosić o łaskę pokoju serca. A jeśli w jakiejś sytuacji stracisz 

pokój, zawsze możesz zwrócić się do Jezusa, który – niezależnie od tego, co się 

dzieje – mówi: „Pokój wam!” (J 20,19). 
 

◄ Radź sobie z „mieczem” z pomocą Maryi 
 

Jest to nieuniknione – „miecze” przenikają nasze serca. Niezgoda w rodzinie, 

rozwód, utrata pracy, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Niektóre z tych mieczy są 

skutkiem naszych własnych grzechów, inne są po prostu częścią życia. Jak wielką 

łaską jest dla nas to, że mamy taką Matkę jak Maryja – Matkę, która mówi nam: 

„Rozumiem, jak ci ciężko. Ja także przeżywałam trudne chwile. Pozwól mi pocieszyć 

cię moją miłością. Pozwól mi pomodlić się za ciebie”. 
 

Na krzyżu Jezus powiedział: „Oto Matka twoja” (J 19,27). Tymi słowami dał 

nam Maryję, Matkę Bolesną, za naszą Matkę. Nie był to jedynie życzliwy gest. Jezus 

wiedział, że będziemy potrzebowali Jej troski i wstawiennictwa. 
 

Wiedział, że Ona przygarnie każdego z nas z tym samym ciepłem i miłością, z jaką 

przygarniała Jego. Kiedy czujesz miecz przenikający twoje serce, wiedz, że przenika 

on także i serce Maryi. Idź do Niej i proś Ją o pomoc. 

 

▌ ŚWIĘTA MARYJO, MÓDL SIĘ ZA NAMI 

 

 Maryja wspiera nas bardziej niż jakikolwiek inny święty w niebie.  

 Otacza nas czułą miłością i czyni wszystko, aby nam pomóc.  

 Maryja, dziewicza Matka Boża i Niepokalane Poczęcie, niczego bardziej nie 

pragnie, niż pomagać nam w stawaniu się tak czystymi i świętymi jak Ona.  

 

 

 



Nawracajcie się i wierzcie! 

 

Pozwól Bogu przemienić twoje 
serce 

 W trzecim tygodniu Adwentu przeczytaj Ewangelię:                  

Łk 3,10-18 

Chyba w każdym z nas już sama myśl o Bożym Narodzeniu budzi ciepłe uczucia. 

Na wzmiankę o tym dniu ożywają wspomnienia spotkań rodzinnych, zapachy 

świątecznych potraw, widok pięknie udekorowanej choinki i rozlegające się w tle 

dźwięki kolęd.  

 

Porównajmy teraz wszystkie te obrazy z ostrymi słowami, których słuchamy w 

Ewangelii z trzeciej niedzieli Adwentu.  

 



Zapowiadając nadejście Mesjasza Jan Chrzciciel oznajmia:  

„Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Łk 3,17).  

Obraz Jezusa spalającego „plewy” naszego życia jest niepokojący i zdecydowanie 

nie tak przyjemny jak barszcz z uszkami w wigilijny wieczór, ale niezaprzeczalnie o 

wiele ważniejszy. Jan zdawał sobie sprawę, że grzechy oddzielają nas od Boga.  

Wiedział również, że Jezus przyszedł „spalić” te grzechy, abyśmy mogli 

autentycznie poznać Boga, wejść z Nim w relację i ostatecznie jak pszenica zostać 

„zebrani”, by wraz z Nim przebywać w niebie. Dlatego właśnie wzywał lud – i nas – 

do nawrócenia. 

 

 ▌ ODMIEŃCIE WASZE SERCA 
 

 Cała Ewangelia jest wezwaniem do nawrócenia.  

Nawrócenie było podstawowym przesłaniem Jana Chrzciciela. Jezus rozpoczął 

swoją działalność publiczną od głoszenia: „Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).  

Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus głosili, że aby otworzyć swoje życie na Boga, 

potrzebujemy nawrócenia.  

 Ale czym jest to nawrócenie, do którego nas wzywają?  

Czy chodzi o to, byśmy spróbowali przypomnieć sobie wszystkie popełnione 

grzechy, aby następnie wyrazić skruchę i otrzymać przebaczenie?  

W pewnym sensie tak, ale nie jest to jeszcze całość przekazu. Jeśli sprowadzimy 

nawrócenie tylko do uzyskania przebaczenia całej listy naszych grzechów, grozi nam, 

że nie spotkamy się tak naprawdę z miłosiernym Ojcem, że nasze serca nie otworzą się 

na spotkanie z Bożym Sercem, które jest pełne miłości.  

W nawróceniu chodzi bowiem przede wszystkim o przemianę serca.  

Nowy Testament używa określenia metanoia, które oznacza dokładnie:  

odmień swoje serce. 

Jest to coś więcej niż tylko zmiana zachowania. Bez przemiany serca ryzykujemy, 

że będziemy ciągle popadać w te same grzechy, bo – jak nauczał Jezus – „z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego” pochodzi popełniane przez nas zło (Mk 7,21).  

Jezus prosi nas więc, byśmy codziennie badali nasze serca, przyglądali się swoim 

myślom i postawom, pragnieniom i tęsknotom, które prowadzą nas na drogi grzechu.  



W ciszy modlitwy prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam uświadomić sobie nie 

tylko popełnione grzechy, ale także stojące za nimi motywacje.  

Módlmy się wraz z królem Dawidem: „Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; 

doświadcz mnie i poznaj moje troski, i zobacz, czy nie podążam drogą 

nieprawości” (Ps 139,23-24).  

Kiedy wyznajemy Panu pragnienia i motywacje naszych serc, nie tylko doznajemy 

Jego przebaczenia, ale także doświadczamy działania Jego uzdrawiającej mocy. 

Stopniowo odkrywamy, że On daje nam nowe serce na wzór Jego własnego serca 

pełnego miłości.  

A z tego nowego serca będą płynąć akty miłości i służby, a nie samolubstwa i 

grzechu.  

 

▌ UZDROWIENI PRZEZ SPOWIEDŹ  
 

Codzienny rachunek sumienia i żal za grzechy ma ogromne znaczenie.  

Jednak miejscem, w którym najskuteczniej możemy doświadczyć 

łaski skruchy, jest sakrament pojednania.  

W konfesjonale przynosimy Jezusowi w osobie kapłana nasze grzechy i nasze 

zranione serca i przekonujemy się, że czeka na nas miłosierdzie. Że nasze przyjście 

sprawia radość Bogu, podobnie jak powrót marnotrawnego syna sprawił radość ojcu z 

przypowieści.  

I doświadczamy tej samej ulgi, radości i uzdrowienia, jakich doświadczał tamten 

syn powracający do ojca (Łk 15,11-32).  

Spotkanie z Jezusem w konfesjonale niesie nam uzdrowienie, ponieważ nie tylko 

wystawiamy na Boże światło nasze grzechy i słabości, ale też sami zostajemy 

napełnieni światłem miłosierdzia i akceptacji Jezusa.  

On mówi, jak bardzo cieszy się z tego, że do Niego przyszliśmy, i zapewnia:  

„Ja ciebie nie potępiam” (J 8,11).  

Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Nie ma takiego 

obszaru urazy, obojętności, czy jakiejkolwiek innej ciemności w naszych sercach, 

którego nie mógłby uzdrowić.  

Nawet jeśli jesteś pogrążony w poczuciu winy, nawet jeśli widzisz w swoim sercu 

tylko grzech, Jezus patrzy na ciebie z miłością, miłosierdziem i współczuciem.  

 

 



Przypomnij sobie, jak przebaczył  

 kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie,  

 Apostołom, którzy Go opuścili w godzinie próby,  

 Piotrowi, który się Go zaparł, i Pawłowi – prześladowcy.  

Jeśli mógł przebaczyć im, to z pewnością przebaczy i tobie!  

 

Pan ma upodobanie w okazywaniu miłosierdzia. 

 

▌ NAWRÓĆCIE SIĘ!  
 

Otwórz z całą szczerością serce przed Panem i poproś Ducha Świętego, aby pokazał 

ci, w jakich dziedzinach potrzebujesz nawrócenia.  

Może przypomnieć ci na przykład:  

 ostre słowa wypowiedziane do innych, których nie możesz już cofnąć;  

 złość, zazdrość, egoizm i niezdrową rywalizację, które wpływają na twoje 

relacje z ludźmi;  

 postawy i działania, które przyczyniają się do szerzenia nieufności, 

podziałów i izolacji;  

 relacje niezgodne z planem Bożym;  

 obojętność w stosunku do bezbronnych i ubogich;  

 ukryte grzechy, o których wiesz tylko ty sam, ale które uwierają twoje 

sumienie.  

Nie pozwól, aby te grzechy – ani żadne inne – obciążały cię lub przeszkadzały ci 

stawać w obecności Boga w to Boże Narodzenie.  

Nie pozwól, by niszczyły twoją wiarę w miłość Boga, czy też podważały w tobie 

przekonanie, że Jezus przyszedł na świat, aby cię zbawić, a nie potępić.  

Jan Chrzciciel powiedział, że Jezus przyszedł spalić „plewy” naszego życia w 

„ogniu nieugaszonym” (Łk 3,17).  

Ten ogień jest ogniem Jego miłości. Jest to miłość, która przebacza, która uzdrawia 

i oczyszcza, abyśmy przy końcu czasów mogli zostać „zebrani” i trafić w ramiona 

Ojca. ▐ 

 
 

 



Jezus z Nazarethu  - Roman Brandstaetter 

Święte Powtórzenie  

Jezus szedł szybko w dół i radośnie się uśmiechał, i tym uśmiechem powitał u 

podnóża gór obojętnie mijających go przechodniów.  

Słońce zaszło za Góry Judejskie, gdy dotarł do brodu Bethabara. Tutaj dowiedział 

się od właściciela zajazdu, krępego, małego wzrostu mężczyzny o chytrych, mysich 

oczkach, imieniem Zakkaj — Zakkaj mieszkał w Jerycho, ale często, jak przystało na 

zapobiegliwego właściciela majętności, odwiedzał swój zajazd, którym zarządzał 

zaufany sługa — że Johanan ben Zecharia z niewiadomych powodów przeniósł się 

na wschodni brzeg Jordanu i pod Bethanią, w warunkach mniej dogodnych, bo woda 

jest tam głębsza, a prąd bystrzejszy, chrzci i przemawia do tłumów, a w mowach 

swoich piętnuje zdrożności i grzechy Heroda Antypasa i jego żony.  

Jezus podziękował Zakkajowi za wiadomość i ruszył ku Jordanowi. Przeszedł bród 

i zmierzał brzegiem rzeki na północ. Od Bethanii oddzielał Go czas zaledwie jednej 

straży nocnej.  

Przez nikogo niezauważony, pod osłoną nocy stanie wśród pokutników, 

czekających na zjawienie się o wschodzie słońca Johana ben Zecharia, który 

zapewne już od północy czuwa w głębi jaskini ze swoimi uczniami i odmawia z nimi 

modlitwy i Tehilim.  

Czuwanie weszło im w krew. Jeżeli zasypiali, ich sny były niezwykle lekkie i 

przeźroczyste jak pajęczyna, i nachodziły ich często nie dla wypoczynku, lecz dla 

wygody Elohim, który zwykł wstępować do ich serc przez bramę snów, drogą może 

dla człowieka nieco ciężką i kłopotliwą, zwłaszcza gdy chodziło o wyraźne i celne 

odczytanie widzeń sennych. Dla Pana jednak była to droga łatwa, a przede wszystkim 

krótka.  

Jezus szedł pod wygwieżdżonym granatowym niebem, a piasek szeleścił pod Jego 

stopami. Przystanął. Pochylił się, zawiązał rzemyk u swoich sandałów, który podczas 

drogi nieco się rozluźnił. Zawiązując go, poczuł smutek w swoim sercu, jeden z owych 

smutków nawiedzających Go, ilekroć dotykał palcami przedmiotów lub wypowiadał 

słowa skrywające w sobie pod twardą i nieprzepuszczalną powierzchnią 

rzeczywistości sens inny i głębszy od tego, który wyrażają swoją pozorną treścią.  

Wszystko było inne, a On musiał tę inność, aby stała się widzialna i zrozumiała, 

odziewać w widzialność i zrozumiałość i wciąż uderzać w twardą, nieprzepuszczalną, 

skalistą powierzchnię pojęć, słów i przedmiotów, i wciąż je ucieleśniać, ucieleśniać, i 

nawet musiał ucieleśniać swoje sandały i ucieleśniać rzemyki od sandałów,  



bo nieucieleśnionych — nie widzieli. Wezbrało w Nim współczucie dla ich 

czuwającego kalectwa.  

Wyprostował się, odgarnął z czoła kosmyk włosów, podciągnął na ramię worek, w 

którym znajdowały się tefilin i chusta modlitewna, i szedł dalej równym krokiem, ale 

coraz powolniej, gdyż zastanawiał się w swoim wszechmocnym wahaniu, jak Go 

przyjmie Pustynny Brat i jak Go przyjmą uczniowie, gdy nagle ujrzą Go rankiem 

wśród siebie.  

Tak medytując szedł wciąż na północ, brzegiem szumiącej rzeki, zapatrzony w 

ciemność pustynnej nocy.  

Gdy minęła pierwsza straż nocna, ujrzał z dala bród w Bethanii i koczujących pod 

gołym niebem pokutników. Zwolnił kroku i niepostrzeżenie podszedłszy do nich 

usiadł na skraju gromady, która kołysząc się naprzód i w tył, modlitewnym 

pomrukiem wtórowała szumowi Jordanu. A Jordan na pewno również kołysał się w 

swoich brzegach, raz płynąc naprzód, a raz w tył, bo trudno sobie wyobrazić, by mógł 

zwyczajnym, codziennym szumem i przyrodzonym biegiem fali wielbić chwałę 

Elohim, skoro nawet wysokie góry w przypływie pobożnej żarliwości porzucają swoją 

nieruchomość i skaczą wbrew swojej naturze jak włochate barany, a niskie pagórki jak 

białorune jagnięta.  

I tak siedzieli i kiwając się rytmicznie chwalili Pana przez całą noc.  

O świcie Johanan ben Zecharia, Symeon ben Jona i jego brat Andraj, i Johanan 

ben Zebadia, i Filip z Bethsaidy, i Nathanael ben Tolmaj z Kany Galilejskiej, i inni 

liczni uczniowie, których imion nie znamy, wyszli z pobliskiej jaskini, a wtedy 

pielgrzymi i pokutnicy podnieśli się z ziemi i wszyscy razem nałożyli na siebie 

niebieskie chusty modlitewne i tefilin, i zwróceni twarzami ku Jerozolimie odmawiali 

poranną modlitwę, szacharit.  

Po modlitwie ruszyli ku świętej rzece.  

I wtedy Johanan ben Zecharia, postępując za pokutnikami, którzy szli przodem, 

dostrzegł wśród nich Jezusa.  

Rabbi przystanął. Przystanął również Johanan ben Zecharia, a wraz z nim 

przystanęli jego uczniowie. Ponieważ pokutnicy w pobożnym oszołomieniu zdążali ku 

rzece, pomiędzy Jezusem a Johananem ben Zecharia i uczniami powstała nagle wolna 

przestrzeń i nie było na niej nikogo, kto by mógł swoją niepotrzebną obecnością 

zmącić ich tak długo oczekiwane spotkanie.  

Patrzyli na siebie, Jezus i Niestrzyżony, wyczekująco, uczniowie w miarę obojętnie 

i z nieobowiązującą uwagą i usiłowali przypomnieć sobie, gdzie i w jakich 

okolicznościach widzieli tego Męża o czarnych oczach, a ich niespostrzegawczości nie 

należy się dziwić,  



bo Jezus po czterdziestodniowym poście był bardzo zmizerowany, Jego twarz 

sczerniała, a policzki zapadły.  

Johanan ben Zecharia, wysunąwszy się naprzód, przed uczniów, zaskoczony tym 

nagłym spotkaniem nie wiedział, co począć: czy ma znowu paść przed Mężem na 

twarz, jak to już raz ongi uczynił — i cóż z tego wynikło?  

Przecież uczniowie tego gestu nie zrozumieli, więc był bezużyteczny i bezcelowy 

— czy ma stać nieruchomo i milczeć, czy gwałtownym głosem ujawnić to, co jest mu 

wiadome; a może powinien spokojnie, jak najspokojniej powtórzyć to, co jest mu 

wiadome, a resztę pozostawić woli uczniów i niech działają, jak chcą, czyli jak 

powinni działać w imię Pana.  

Z wielu możliwości, które rozważał, wybrał najstosowniejszą,  

konieczność świętego Powtórzenia, 

a był to mądry sposób przekazywania prawdy, uświęcony przez samego Mojżesza, 

który natarczywie powtarzał dla dobra Izraela wykład o Prawach, a uczynił to dlatego, 

bo wiedział, że natrętne i uprzykrzone powtarzanie przykazań, nakazów i zakazów 

wbija je do opornych głów ludu, aż wreszcie po wielokrotnych powtarzaniach słowa 

powtarzane wstępują w rytm czasu, naprzód w ten krótki, chwilowy, a potem dzienny i 

nocny, tygodniowy, miesięczny, roczny, wtedy wchodzą w ludzki krwiobieg i stają się 

rytmem człowieczego życia, i lud poczyna żyć i oddychać przykazaniami i nakazami, 

tak jak żyje i oddycha wiecznie i rytmicznie powtarzanymi przez Elohim porami roku 

i zmianami księżyca, i wschodami i zachodami słońca, światłem i ciemnością nocy, 

rytmem narodzin i śmierci.  

Więc Johanan ben Zecharia, wskazawszy palcem na Jezusa, te słowa 

wypowiedział ze spokojnym żarem w głosie:  

— Oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, oto jest Ten, o którym 

mówiłem — to „mówiłem” wypowiedział z naciskiem, gdyż chciał podkreślić głęboki 

sens tego, co powtarza — że  

przyjdzie po mnie Mąż, który istniał przede mną, albowiem był pierwej ode 

mnie, był w przeszłości, będącej przed nami, był w przeszłości będącej 

przyszłością, i dlatego daję świadectwo, że widziałem Ducha spływającego z 

niebios jak gołębica —  

w tej chwili uczniowie poznali w Jezusie Męża, którego przed niedawnym czasem 

Johanan ben Zecharia ochrzcił u brodu Bethabara, a ochrzciwszy, padł przed Nim na 

twarz — a owa gołębica trwała nad Jego głową i pozostawała nad Nim — 

„pozostawała nad Nim” wypowiedział znowu z naciskiem, albowiem ów nacisk miał 

świadczyć o świętości tego, co powtarza — ale Ten, który uczynił mnie posłańcem i 

kazał chrzcić wodą, powiedział do mnie tak:  



„Ten, nad którym ujrzysz Ducha spływającego na Niego i pozostającego nad 

Nim, Ten chrzcić będzie Duchem Świętym, żywą Wodą Ognia, żywiołami 

niepojęcie ze sobą spojonymi, zgodnymi i rozbieżnymi, Wodą, która jest 

matczyną Łaską, i Ogniem, który jest ojcowskim Sądem, Wodą, która chłodzi i 

wybacza, i Ogniem, który karze i spala, ale Wodą oczyszczającą i Ogniem 

oczyszczającym, żywą Wodą Ognia” 

 — tak mówił do mnie Elohim, a ja sam to wszystko widziałem i jestem świadkiem 

tego, co widziałem, przeto świadczę, że  

Ten, na którego wskazuję teraz palcem — tu wskazał na Jezusa                                       

— jest Synem Bożym. 

Niestrzyżony, spełniwszy powinność świętego Powtórzenia, przeczuwał, a 

przeczuwając wiedział, że będzie musiał jeszcze raz głośno i wyraźnie powtórzyć 

przed uczniami swoje świadectwo, uczniowie natomiast z błogosławioną obojętnością 

słuchali powtórzonych słów swojego nauczyciela, z tą samą zresztą obojętnością, z 

jaką ongi przyglądali się pokornemu zdarzeniu w Bethabarze. 

 Słowa wypowiedziane przez ich nauczyciela przeszły mimo ich uszu i nie dotarły 

do ich wnętrza, a skojarzenia, które w nich wywołały, nie były skojarzeniami 

natchnionymi, lecz czysto ziemskimi, widzialnymi, poznawalnymi, po prostu 

jednoznacznymi.  

Dlatego takie podniosłe sformułowania jak „Baranek Boży” nie zrobiły na nich 

żadnego wrażenia, bo baranków Bożych było bez liku w Izraelu, i Henoch nazywał 

króla Dawida barankiem, i w świadomości ludu Jicchak ben Abraham leżący na 

ołtarzu był też barankiem, a każdy baranek, ofiarowany na Ołtarzu Całopalenia przed 

Świętym Świętych, był barankiem Bożym.  

Nawet określenie „Syn Boży” przyjęli z oziębłą zgodą na to, co ono wyraża, bo i 

synami Bożymi nazywano wielu sprawiedliwych, bogobojnych, kroczących przed 

Panem, i zwrot ten w ustach wypowiadającego był wyrazem wytwornej grzeczności, 

czymś w rodzaju uprzejmej metafory, a nawet niekiedy sam Jahwe w przypływie 

marzycielskiej czułości nazywał królów przez siebie wybranych i umiłowanych 

synami Bożymi lub swoimi pierworodnymi, ale nikt spośród Izraela nie ośmieliłby się 

wierzyć, że nazwani przez Pana synami Bożymi i Jego pierworodnymi są rzeczywiście 

Jego Synami i Pierworodnymi.  

Więc Johanan ben Zecharia i Symeon ben Jona, i jego brat Andraj, i Filip z 

Bethsaidy, i Nathanael ben Tolmaj z Kany Galilejskiej, a za nimi nieznani nam z 

imienia inni uczniowie, przyjrzawszy się Jezusowi, ruszyli bez wzruszenia ku brzegom 

Jordanu, gdzie czekali pokutnicy.  

 



Na samym końcu pochodu, za uczniami znanymi i nieznanymi z imienia, 

posłusznie, lecz z opuszczoną głową ruszył Johanan ben Zecharia, pełen rosnącej 

niepewności, bo nie wiedział, dlaczego Ten, który przyszedł, jest wciąż jeszcze 

niedostrzeżony przez uczniów, dlaczego przyszedłszy nie pozostał, lecz na długie dni 

— Johanan nie mógł się owych dni doliczyć — gdzieś znikł, a teraz znowu się zjawił, 

a zjawiwszy się, tylko się zbliżył i przystanął, i znów się oddala — Jezus właśnie 

skierował swe kroki do odległego od brodu miejsca, gdzie usiadł na kamieniu nad 

brzegiem rzeki — więc jest tylko przychodzącym i odchodzącym, i Niestrzyżony, 

skoro sobie tylko to uzmysłowił, struchlał i poczuł w sobie zawstydzającą chwiejność.  

Nie mógł zrozumieć, dlaczego Jezus zbliża się, odchodzi, powraca i znów się 

oddala jak wahający się przechodzień, skoro ci wszyscy tutaj dokoła są ludem Jego 

pastwiska i owcami Jego ręki. Johanan ben Zecharia idąc ku Jordanowi był jak 

łodyga na wichrze i jak źdźbło przed burzą.  

Tymczasem Jezus, siedząc samotnie na kamieniu, nad brzegiem szumiącej rzeki, 

oparł głowę na dłoni, przechylił ją ku prawemu ramieniu, jak zwykł czynić, gdy Mu 

dolegała troska.  

Słońce stanęło prostopadle nad pustynią. Pielgrzymi po dokonaniu aktu pokuty i 

zanurzeniu się w rzece zażywali spoczynku w pobliskich jaskiniach i w miejscach 

cienistych nad brzegiem rzeki, a jeden spośród nich usiadł obok Jezusa, wyjął z torby 

garść daktyli i fig i spojrzawszy na Męża, w przeczuciu Jego ubóstwa, rzekł 

współczująco:  

— Jeżeli mój brat jest głodny, niechaj posili się daktylami i figami.  

Umyli dłonie w Jordanie, zmówili błogosławieństwo i spożywali owoce, a były to 

pierwsze dary Boże, które Jezus spożywał od dni czterdziestu. Smakował je powoli, 

albowiem były słodkie i soczyste. A potem wyciągnął się na piasku.  

Był zmęczony długim wędrowaniem po zawiłych drogach, którymi zmierzał do 

Pustynnego Brata po śladach jego niepokoju i do jego uczniów po śladach ich 

obojętności.  

 

 


