
  

 

Niedziela Chrztu Pańskiego  9 I 2022 
 

Łk 3,15-16.21-22   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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. 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby 

gołębica, a nieba odezwał się głos:  

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 
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Jak usłyszeć głos Boga? 

 

Dziś przeżywamy w Kościele niezwykle ważne i piękne święto, które przypomina 

nam jedne z najpiękniejszych słów, jakie Bóg wypowiedział kiedykolwiek do 

człowieka. 

Zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy objawienie się Jezusa poganom, a dziś 

stajemy nad Jordanem, by przyglądać się tajemnicy chrztu Pana Jezusa, czyli 

wydarzeniu, od którego Chrystus zaczął swoją publiczną działalność. 

Jak doskonale wiemy, od tego momentu, gdy Jezus był ochrzczony nad Jordanem i 

Jan wskazał Go uczniom jako obiecanego Baranka Bożego, rozpoczęła się kilkuletnia 

Jego działalność wśród ludzi, która ostatecznie doprowadziła Go do śmierci i 

zmartwychwstania. 

Gdy więc Jezus rusza do zbawiania świata, gdy przystępuje do robienia rzeczy, 

do których został posłany, ma miejsce niezwykłe wydarzenie:  

 wchodzi do wód Jordanu,  

 przyjmuje chrzest z rąk Jana,  

 modli się, a potem  

 otwiera się niebo,  

 zstępuje na Niego Duch Święty w postaci cielesnej przypominającej 

gołębicę,  

 na koniec zaś rozlega się głos:  

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie (Łk 3,22). 

 

Dla mnie słowa, które usłyszał Jezus nad Jordanem, to jedno z najbardziej 

poruszających zdań, jakie pojawiają się w Biblii. 

Gdy Bóg patrzy na swojego Syna, na Jezusa, który jest człowiekiem (co bardzo 

ważne), mówi do Niego, że jest umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. 

 



Kościół głęboko wierzy, że 

choć te słowa w szczególny sposób odnoszą się do Jezusa, 

 to poprzez fakt, że jesteśmy ochrzczeni,  

 czyli staliśmy się dziećmi Boga, a więc braćmi oraz siostrami Jezusa,  

są także skierowane do każdego z nas. 

Na mocy chrztu każdy z nas ma prawo odnieść te słowa do siebie, usłyszeć głęboko 

w sercu głos Boga mówiącego: "Ty jesteś moim umiłowanym synem/córką, w Tobie 

mam upodobanie". 

Bóg nie mówi nam więc tylko, że jesteśmy Jego dziećmi, ale dopowiada, że gdy na 

nas patrzy, niezwykle się cieszy. 

Upodobać sobie w kimś to przecież dostrzegać w nim coś pięknego, wyjątkowego. 

Gdy Bóg tak o nas mówi, to z pewnością chce nam uświadomić, że mamy dla 

Niego wielką wartość, że jesteśmy kimś bardzo cennym i ważnym. 

 

 

 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Jan Chryzostom 
 

Powody chrztu Chrystusa 
 

 

 Czemu ten dzień zwie się świętem Objawienia?  

Ponieważ nie w dniu narodzenia, lecz dopiero po chrzcie wszyscy poznali Pana. 

Dotąd bowiem tylko nieliczni o Nim wiedzieli. O tym, że Go tłum nie znał i nie 

wiedział, kim jest, powiedział Jan Chrzciciel. Oto jego słowa: „W pośrodku was 

stanął, którego wy nie znacie” (J 1, 26).  

Cóż zresztą dziwnego, że Go wielu nie znało, skoro sam Chrzciciel aż do tego dnia 

Go nie znał?  

 



Powiedział bowiem: „I ja Go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, rzekł do mnie: «Gdy ujrzysz Tego, na którego Duch zstępuje i na 

Nim spocznie, Ten chrzci w Duchu Świętym»” (J 1, 33). Z przytoczonych słów widać 

podwójne objawienie się Pana...  

Ale można skądinąd jeszcze wnosić, dlaczego Chrystus przystąpił do chrztu, i co to 

jest chrzest, do którego przystąpił. I o tym trzeba wiedzieć. Wyjaśnię wam jedno i 

drugie.  

Jaki zatem chrzest przyjął? Z odpowiedzi na to pytanie poznamy powód Jego chrztu. 

Obmycie było w zwyczaju u Żydów. Oczyszczało ono z plam cielesnych, a nie od 

grzechów brudu duszy...  

Nasz chrzest przeciwnie, daleko więcej znaczy, zawiera bowiem wielkie bogactwo 

łaski. Uwalnia z grzechów, czyni duszę czystą i wyposaża ją w dary Ducha Świętego.  

Chrzest Jana stał o wiele wyżej niż obmycie Żydów, z drugiej jednak strony nie miał 

tego znaczenia co nasz chrzest. Był jakby pomostem między jednym a drugim 

sposobem oczyszczenia. Jan nie zobowiązywał swoich słuchaczy do przestrzegania 

cielesnych obmyć, nie przeceniał ich, natomiast wzywał do odwracania się od grzechu i 

do dążenia do cnoty, do opierania nadziei zbawienia na dobrych uczynkach, a nie na 

obmyciach i oczyszczeniach.  

Nie mówił: Pierz swe szaty, obmywaj ciało, a będziesz czysty. A jak mówił? 

„Przynoście owoce godne pokuty” (Mt 3, 8).  

Dlatego chrzest Jana więcej znaczy niż obmycie żydowskie, mniej jednak aniżeli 

nasz chrzest. Chrzest Jana nie mógł bowiem dać Ducha Świętego ani zapewnić 

przebaczenia przez łaskę. Wzywał do pokuty, lecz nie miał mocy odpuszczania 

grzechów.  

Dlatego Jan powiedział: „Ja chrzczę was wodą, ale On chrzcić będzie w Duchu                      

i ogniu”. Z tego wynika, że sam nie chrzcił Duchem Świętym...  

Wpierw musimy się dowiedzieć, jaki chrzest Chrystus przyjął, bo wtedy jaśniejszym 

nam się stanie powód Jego chrztu. Jaki więc chrzest otrzymał?  

Nie żydowski i nie nasz, lecz Janowy. Dlaczego? Abyś i ty z istoty i charakteru tego 

chrztu dowiedział się, że ani wina grzechowa, ani brak łaski Ducha Świętego nie były 

powodem chrztu Chrystusa. W obu wypadkach chrzest Janowy był nieskuteczny – nie 

mógł on zmazać grzechu, jak to już powiedziałem.  

Z tego wynika, że Pan nie dlatego przyszedł nad Jordan, to znaczy nie po 

odpuszczenie grzechów, ani nie po to, aby otrzymać Ducha Świętego. Aby zaś nikt nie 

sądził, że Pan przyszedł jako pokutnik, jak to czynili inni, Jan uprzedził takie myśli 

swoimi słowami.  



Gdy więc do wszystkich mówił: „Czyńcie owoce godne pokuty” (Mt 3, 8), 

posłuchaj, co powiedział do Pana: „Winienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14).  

Rzekł tak, aby wskazać, że Jezus nie musiał, jak mnóstwo innych ludzi, przyjść do 

niego i że bynajmniej nie w tym samym celu co oni przyjmuje chrzest, ale że jest o 

wiele większy i nieporównanie czystszy niż sam Chrzciciel. 

 Dlaczego więc Pan dał się ochrzcić, skoro nie był to ani chrzest 

pokuty, ani nie zmazywał grzechów, ani też nie dawał łask Ducha 

Świętego?  

Z dwóch innych powodów. O jednym wspomniał uczeń, na drugi wskazał sam 

Chrystus w słowach skierowanych do Jana.  

Jaką Jan podaje przyczynę chrztu? Miało być ludziom pokazane, że Jan – jak wyraził 

się i Paweł – udzielał chrztu pokuty, aby mogli uwierzyć w Tego, który po nim 

przyszedł. To właśnie miał sprawić chrzest Janowy.  

Czy można było lepiej wezwać do wiary w Chrystusa? Czy miał Jan ze Zbawicielem 

chodzić po wszystkich domach i przed każdymi drzwiami wołać: „Ten jest Synem 

Bożym”? Dałoby to sposobność do krytyki jego świadectwa i byłoby przewlekłe.                  

Czy miał iść z Nim do synagogi i tam na Niego wskazać? Zlekceważono by jego 

świadectwo.  

Tu zaś okoliczności były tego rodzaju, że musiały wznieść świadectwo Jana ponad 

wszelkie podejrzenie: kiedy lud ze wszystkich miast zebrał się nad Jordanem i stał na 

brzegach rzeki, wtedy przyszedł i Jezus, aby się ochrzcić, a równocześnie otrzymał 

świadectwo z nieba przez głos Ojca i objawienie się Ducha Świętego pod postacią 

gołębicy. Stąd i Jan powiedział: „A ja Go nie znałem” (J 1, 31), aby wiarygodnym 

uczynić swoje świadectwo. Ponieważ według ciała byli krewnymi... należało unikać 

nawet pozoru, że Jan świadczy na korzyść Chrystusa z racji pokrewieństwa.  

Dlatego dołączyło się pełne łaski zrządzenie Ducha Świętego, żeby Jan całą swą 

młodość spędził na pustyni, aby nie wyglądało, że dane przez niego świadectwo opiera 

się na przyjaźni lub jakiejś zmowie, i aby tym łatwiej mógł wystąpić jako świadek, 

którego sam Bóg pouczył.  

Powiedział przeto: „A jam Go nie znał”. Jak miałeś Go poznać?  

„Lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: «Gdy ujrzysz 

męża, na którego zstępuje Duch jako gołębica i na Nim spoczywa, Ten jest, który 

chrzci w Duchu Świętym»” (J 1, 33).  

 



Widzisz więc, że Duch Święty nie dlatego jakoby dopiero teraz zstąpił na Pana, lecz 

objawił się w tym celu, aby z góry wskazać nań jakoby palcem i w ten sposób 

wszystkich zapoznać z Tym, o którym Jan mówił w swym kazaniu. Dlatego właśnie 

Pan przystąpił do chrztu. 

Ale jest jeszcze drugi powód, o którym wspomniał sam Pan. Co to za powód?  

Gdy Jan powiedział: „Ja winienem być przez Ciebie ochrzczony, a Ty 

przychodzisz do mnie?”, Pan odpowiedział: „Niech tak się stanie, bo potrzeba nam 

wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Mt 3, 14n)...  

Jak to – zapyta jednak ktoś – czyż przyjęcie chrztu może oznaczać sprawiedliwość? 

Sprawiedliwość polega na posłuszeństwie prorokowi. Jak Pan dał się obrzezać i złożył 

ofiarę, zachowywał szabat, przestrzegał zwyczajów świątecznych, tak też dodał do tego 

wszystkiego to, czego brakowało: posłuchał proroka, który udzielał chrztu. Było zgodne 

z wolą Bożą, by wszyscy dali się ochrzcić.  

Posłuchaj słów Jana: „Który [Bóg] mnie posłał, aby chrzcić w wodzie” (J 1, 33). 

Łukasz powiedział: „Cały lud i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga, przyjmując 

chrzest Jana, faryzeusze zaś i uczeni w Prawie wzgardzili postępowaniem Bożym, 

bo nie dali się przez niego ochrzcić” (Łk 7, 29n).  

Skoro więc sprawiedliwość polega na posłuszeństwie względem Boga, a Bóg posłał 

Jana, aby ochrzcił lud, to i Chrystus – dając się ochrzcić – wypełnił przykazanie, jak też 

wypełniał wszystkie inne przepisy Prawa.  

Wyobraź sobie przepisy Prawa jako dwieście denarów! Taki dług miał uiścić nasz 

rodzaj. Nie spłaciliśmy go. Jak długo ciążył na nas, śmierć panowała nad nami. Gdy 

przyszedł Chrystus, znalazł nas w stanie niewoli. Spłacił więc dług, wypełnił nasze 

powinności i nas, niemogących płacić, zbawił. Nie powiedział: „Uczynię to czy tamto”, 

lecz: „Wypełnię całą sprawiedliwość”. Wypada, abym Ja, Pan, który mam, zapłacił za 

tych, którzy nie mają, nie potrafią tego uczynić.  

 Oto powód Jego chrztu. Należało wskazać, iż wypełnił całe Prawo.  

Ta przyczyna staje w rzędzie z tymi, które już omówiłem. Ta też okoliczność właśnie 

wyjaśnia, dlaczego Duch Święty zstąpił z nieba pod postacią gołębicy.  

Gdzie człowiek jedna się z Bogiem, tam objawia się gołębica. 

Do arki Noego przyleciała gołębica z gałązką oliwną jako obraz dobroci Bożej i 

ocalenia po potopie.  

Podobnie tu przychodzi Duch Święty pod postacią gołębicy [ale nie cielesnej go-

łębicy – trzeba o tym pamiętać], aby oznajmić ziemi Boże zmiłowanie i wskazać, iż 

człowiek, jeśli ma w nim panować Duch Boży, winien być bez winy, dobry, wolny od 

złych uczynków.  



 

Chrystus też mówi: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako to dziecię, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).  

Arka pozostała na ziemi, aż ustał potop. Ta arka symbolizuje czyste i bez skazy ciało 

Pana. Gdy gniew Boży minął, wstąpiło ono do nieba i panuje teraz po prawicy Ojca. 

 

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Mniej więcej osiemnaście lat po wydarzeniach opisanych w poprzedniej perykopie 

rozpoczyna się misja prorocka Jana przygotowującego drogę dla Jezusa przez chrzest 

nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. 

Gdy i sam Jezus przyjmuje od niego chrzest, głos Ojca uznaje w Nim umiłowanego 

Syna i zstępuje na Niego Duch Święty, co oznacza początek Jego misji. 

Dla jej lepszego zrozumienia Łukasz przedstawia genealogię Jezusa sięgającą aż do 

Adama. Podobnie jak Adam, także i Jezus jest kuszony przez diabła, jednak w 

przeciwieństwie do Adama wychodzi zwycięsko z pokusy, pokazując tym samym, że 

jest tym, który może wybawić ludzkość z grzechu. 

 [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
1
. 

 

Chrzest Jezusa   (Łk 3, 21-22) 

 

  Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło się niebo  i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 

niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie.  
 

ST: Rdz 1,2; Ps 2,7; Iz 11,2; 42,1; 61,1 

NT: II Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; J 1,32-34 

KKK: chrzest Jezusa, 535-537, 565, 608, 1223-1225; modlitwa Jezusa, 2600; 

zstąpienie Ducha Świętego, 701, 1286; Syn umiłowany, 444. 

Lekcjonarz: Łk 3,15-16.21-22: święto Chrztu Pańskiego (rok C) 

 

 [3,21]   Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.               

A gdy się modlił, otworzyło się niebo.  

Ponieważ Łukasz pisał przed chwilą o uwięzieniu Jana, nie wspomina wyraźnie o 

jego roli podczas chrztu Jezusa (zob. Mt 3,13-15; Mk 1,9-11).  

Cała uwaga ewangelisty skupia się na Jezusie, który jest ,,mocniejszy" niż Jan                  

(Łk 3,16).  

Łukasz łączy chrzest Jezusa z chrztem przyjmowanym przez innych ludzi:  

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.  

Chociaż Jezus jest święty (1,35) i bez grzechu, solidaryzuje się z tłumami (3,10) 

grzeszników, wśród których są także celnicy (3,12), którzy ,,przyznawali słuszność 

Bogu", słuchając Jana i przyjmując od niego chrzest (Łk 7,29).  

Jezus także modlił się.  

                                                           
1
 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). 



W wielu miejscach Ewangelii Łukasza widzimy Jezusa nie tylko nauczającego                  

o modlitwie, lecz także często się modlącego
2
.  

W chwili, gdy Jezus się modlił, otworzyło się niebo, co wskazuje na Jego 

łączność z ,,Ojcem, Panem nieba i ziemi" (10,21). 

[3,22]   I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a 

nieba odezwał się głos:  

     Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.  

 

Potem, w związku z Jego modlitwą, Duch Święty zstąpił na Niego.  

Podobne powiązanie widzimy później, gdy Jezus zachęca uczniów, by modlili się                    

i prosili o Ducha Świętego (11,13).  

Jezus to Mesjasz (2,11.26), który będzie chrzcił Duchem Świętym (3,16) i ten Duch 

Święty zstępuje w tej chwili na Niego, przez co wypełniają się proroctwa Izajasza:  

 ,,I spocznie na ni[m] Duch Pański" (Iz 11,2)  

 ,,Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął" (Iz 42,11).  

Jezus zostaje wypełniony mocą Ducha Świętego (Łk 4,1.14) i wkrótce odwoła się 

do swojego chrztu, odnosząc do siebie podobne słowa z Księgi Izajasza:  

 "Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił" (Łk 4,18; Iz 61,1).  

Także Piotr będzie odwoływał się do chrztu Jezusa, wyjaśniając, jak  

 ,,Bóg namaścił [Jezusa] Duchem Świętym i mocą" (Dz 10,38).  

 

A zatem działanie Ducha Świętego podczas chrztu Jezusa to ukazanie Go światu 

inaugurujące w sposób formalny Jego posłanie jako Mesjasza (zob. KKK, 536)
3
.  

Duch ukazał się w postaci cielesnej niby gołębica. Ten obraz może nam 

przypominać Ducha Bożego, który ,,unosił się nad wodami" (Rdz 1,2; zob. też Pwt 

32,11 BPO
4
, gdzie również ptak w podobny sposób ,,unosi się").  

Oznacza to zatem, że w Jezusie mamy do czynienia z nowym początkiem, nowym 

stworzeniem (zob. 2 Kor 5,17).  

Duch Święty pojawi się ponownie w Dziejach Apostolskich, tym razem jako 

,,jakby języki ognia" (Dz 2,3), wypełniając tym samym słowa zapowiedziane przez 

Jana Chrzciciela: ,,On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3,16).  

                                                           
2
 Łk 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,41-45 

3
 J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, część i, Od chrztu  w jordanie do Przemienienia, przeł. W. 

Szymona, Znak, Kraków 2007, s.35-36 
4
 BPO - Biblia Poznańska (2014) 



 

To objawienie się Trójcy Świętej dopełnia się, gdy z nieba odezwał się głos Boga 

Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.  

Trójca Święta objawi się w podobny sposób, przez głos i obłok, podczas 

przemienienia Jezusa na górze Tabor (9,34-35).  

Głos z nieba potwierdza publicznie słowa anioła skierowane do Maryi, mówiące                

o tym, że Jezus jest Synem Bożym (1,32.35).  

Te słowa przypominają deklarację psalmisty, kiedy mówi o synostwie Bożym 

,,Pomazańca" (ps 2,2): ,,Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem" (Ps 2,7).  

Ten Dawidowy i mesjański psalm zostaje w Dziejach Apostolskich zastosowany 

wyraźnie do Jezusa (Dz 4,25-27; 13,33).  

Odwołanie do Jezusa jako ,,umiłowanego syna" przypomina także złożenie w 

ofierze Izaaka, który również zostaje trzykrotnie nazwany ,,umiłowanym synem" 

(Rdz 22,2,12,16 LXX
5
).  

W drugiej części orędzia z nieba pojawia się aluzja do Sługi Pańskiego z Księgi 

Izajasza: ,,Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie" (Iz 42,1 - podkr. P.T.G.).  

Wszystkie powyższe aluzje wskazują na misję Jezusa jako Sługi Pańskiego                

(zob. Dz 8,32-33; cytat z Iz 53,7-8).  

Podsumowując, możemy powiedzieć, że  

Jezus jest Mesjaszem z rodu Dawida i Sługą Pańskim. 

 

 

 

I czytanie :      Iz 40, 1-5.9-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg.  Przemawiajcie do serca 

Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość 

jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie 

swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą 

wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną 

urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem 

ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.  

                                                           
5
 W polskim przekładzie LXX w Rdz 22,12 brak przymiotnika "umiłowany" - przyp. Tłum. 



Głos się odzywa: Wołaj! - I rzekłem: Co mam wołać? - Wszelkie ciało to jakby trawa, 

a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr 

Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród.  Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz 

słowo Boga naszego trwa na wieki. 

 Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś 

mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój 

się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i 

ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 

zapłata.  Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim 

ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. .  
 

 

 

 

.II czytanie :      Tt 2, 11-14; 3, 4-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza 

nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie                             

i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei 

i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 

który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości                       

i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych 

uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze 

względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego 

zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego 

wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy 

usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 
 

 

 

 

Ukazała się łaska - Tt 2, 11-14; 3, 4-7                                 
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Święty Paweł pisze do swego współpracownika, biskupa na Krecie, 

miedzy innymi o chrzcie. Nazywa je "obmyciem odradzającym                                 

i odnawiającym" w Duchu Świętym. 

 



List do Biskupa:  

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Był współpracownikiem Pawła i 

pośrednikiem w kontaktach pomiędzy nim a kościołem w Koryncie. Pochodził z 

rodziny grecko - rzymskiej, zamieszkałej w Antiochii Syryjskiej (dzisiejsza Turcja). 

Został wyznaczony przez św. Pawła na biskupa Koryntu. 

W liście dominują tematy związane z dyscypliną młodej wspólnoty 

chrześcijańskiej, unikaniem sporów, zasadami życia dla różnych stanów oraz 

wezwaniem do posłuszeństwa władzy świeckiej. 

Duch i chrzest  

Usłyszymy końcowy fragment drugiego i część trzeciego rozdziału Listu do Tytusa. 

Paweł pisze o łasce, która uzdalnia chrześcijan do pobożnego życia w tym świecie              

i oczekiwania na przyjście Chrystusa. 

Przypomni także o wspólnocie chrzest, gdy padają słowa o obmyciu odradzającym            

i odnawiającym w Duchu Świętym. 

Motyw Ducha oraz chrztu łączy List do Tytusa z pierwszym czytaniem i Ewangelią. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Ukazała się łaska Boga 

 ... zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym 

 Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z 

miłosierdzia swego zbawił nas 

 
 

Biblijny insider 
 

Nowe życie:   

Listy pasterskie obrazują młody kościół chrześcijański, który rozrastając się musi 

określić swoją postawę wobec otaczającego ich pogańskiego świata. 

Podobnie jak Jezus nie proponował rewolucji, ostrej walki z niesprawiedliwymi 

systemami społecznymi i ustanowienia na ziemi Królestwa Bożego, tak też nie czynią 

jego uczniowie, Paweł i jego współpracownicy, 

Chrześcijanie mają być zaczynem zmiany, która dokonuje sie od środka. Będą 

prowadzić życie, które różni się od wartości i priorytetów tego świata. 



Żyjąc w świecie wyrzekają się bezbożności i żądz światowych i wypełniają świat 

nowym Duchem Ewangelii Chrystusa. 

Nie rewolucja, nie konformizm:   

Chrześcijanie nie są rewolucjonistami, ale nie są też konformistami 

dostosowującymi się do panujących reguł. 

Chodzi o transformację dokonującą się od wewnątrz. 

Chrystus odkupił nas z naszej nieprawości. Oczyścił, wybrał dla siebie i oczekuje 

od nas dobrych czynów. Oczekujemy na jego powtórne przyjście aktywnie, 

przemieniając ten świat naszym życiem. 

Mocą Ducha:   

Siłą i motywacją do przemieniania tego świata jest dla chrześcijanina chrzest. 

Autor Listu do Tytusa opisuje go jako obmycie odnawiające i odradzające w Duchu 

Świętym. Podkreśla w ten sposób wagę tego, co dokonało się w chrześcijaninie                    

w momencie chrztu. 

Woda, którą zostaliśmy obmyci to znak Ducha Świętego, który zstąpił na nas w tym 

sakramencie. 

To On jest sprawcą naszych nowych narodzin (gr. paliggenesja) oraz nowego życia 

(gr. anakainosis), które otrzymaliśmy wówczas od Boga. 

Duch, który zamieszkał w nas, czyni nas zdolnymi do życia według Bożej woli i 

sprawia, że nosimy już w sobie tę nowość, która ukaże się na końcu czasów, w nowym 

niebie i nowej ziemi. 

Dzięki Duchowi otrzymanemu na chrzcie staliśmy się nowym stworzeniem 

zdolnym przeobrażać ten świat i przygotowywać go na przyjście Królestwa Bożego. 

 


