
     

 

Druga niedziela ADWENTU  4 XII 2022 
 
 

Mt 3,1-12   (Biblia Tysiąclecia) 

(1) W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: (2) 

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . (3) Do niego to odnosi się słowo 

proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla 

Niego prostujcie ścieżki. (4) Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. (5) Wówczas ciągnęły do 

niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. (6) Przyjmowano od niego 

chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. (7) A gdy widział, że przychodzi 

do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam 

pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? (8) Wydajcie więc godny owoc 

nawrócenia, (9) a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo 

powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. (10) Już 

siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. (11) Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz 

Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 

sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (12) Ma On wiejadło w ręku 

i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.  
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„Biblia Nawarska” – komentarz do Mt 3,1-12 
 

 
Jan Chrzciciel jest kolejnym z proroków ST, a w sposób szczególny przypomina 

Eliasza (por. 2 krl 1,8; 2,7-13). Cytat z Izajasza (Iz 40,3), wskazuje , jaka jest prorocka 

misja Jana:  

❖ ma on przygotować naród żydowski do przyjęcia królestwa Bożego,  

❖ ma dawać świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem przynoszącym to królestwo.  

W nauczaniu Jana Chrzciciela (w.8-12) ewangelista podkreśla dyskretnie, że 

przesłanie Jana jest takie samo jak Jezusa. 

Przypomina je, gdy mówi o bliskim nadejściu królestwa (w.2; por.4,17) i gdy piętnuje 

postawę faryzeuszy i saduceuszy (w.7; por.12,34; 23,33), będących jakby drzewem nie 

dającym owocu (w,10; por.7,19). 

Jest to pierwszy przykład katechezy chrześcijańskiej, przekazującej prawdę, której 

przyszedł nauczyć nas Jezus. 

Jan Chrzciciel głosi bliskie nadejście „królestwa niebieskiego” (w.1); nazwa ta 

odnosi się do królestwa Bożego. 

Określenie „królestwo Boże” wyraża niezależną i miłosierną interwencję Boga w 

życiu Jego ludu. Pierwotny plan stworzenia został zniszczony wskutek buntu, który 

przez grzech wprowadził człowiek. 

Do jego ponownego ustanowienia konieczna była nawa interwencja Boga, która 

dokonuje się przez zbawcze dzieło Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego. 

Tę interwencję poprzedził cały szereg etapów wstępnych, stanowiących historię 

zbawczą ST. 
 

Chrystus uobecnia królestwo Boże, którego bliskość ogłasza Jan Chrzciciel. Jednakże 

Jezus ustanowi królestwo Boże w wymiarze duchowym, bez zabarwienia 

nacjonalistycznego, z jakim pojmowali je Żydzi w Jego czasach. 
 

Zbawienie nie jest zapewnione przez fakt bycia potomkiem Abrahama według ciała, 

lecz wymaga osobistego nawrócenia, które prowadzi do czynów wynikających z życia 

świętego wobec Boga. 

Nowy etap królestwa Bożego, który przynosi ze sobą odkupieńcze dzieło Chrystusa, 

wymaga radykalnej zmiany ludzkiego postępowania (por. 9,17; Mk 2,22; Łk 5,37-39). 

 

 

 



 

 

Tekst „Nowego Przekładu Dynamicznego                                   

oraz komentarz do Mt 3,1-12 
 

 

(1) Wiele lat później na pustkowiach Judei pojawił się Jan, który został nazwany 

Chrzcicielem1 (2) Ten nawoływał ludzi: opamiętajcie się2, gdyż królestwo Niebios3 . (3) 

Był to człowiek, którego prorok Izajasz setki lat wcześniej zapowiadał jako tego, który 

będzie głosem wołającym na pustkowiu: Wyrównajcie swe drogi przed przyjściem PANA! 

Uporządkujcie swe sprawy, zanim przyjdzie nasz Bóg!4 (4) Jan ubierał się w odzienie z 

wielbłądziej sierści, na biodrach zaś nosił skórzany pas. Karmił się szarańczą i miodem 

dzikich pszczół. (5) Schodziły się do niego tłumy nie tylko z Jerozolimy, ale z całej Judei 

oraz innych krain położonych nad Jordanem. (6) Jan zanurzał5 ich w wodach Jordanu, a oni 

uznawali6 swoją grzeszność(7) Widząc zaś, jak wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodzi 

do niego po zanurzenie, takimi słowami zwracał się do nich: O wy przebrzydłe żmijowe 

pomioty! Czy myślicie, że w ten sposób uciekniecie przed nadchodzącym gniewem 

Boga?!(8) Nie myślcie sobie, iż wystarczy, że się ochrzcicie7.  

 
1 Jan głosił Żydom konieczność pełnego zanurzenia w wodę (tzw. chrztu, czyli pełnej wodnej ablucji) na 
znak opamiętania się. Z uwagi na etymologię słowa, którym go zwano, dokładniejszym przekładem 
byłby: „Jan, który zanurza” albo „Jan zanurzający”. 
2 Gr. metanoia. Chodzi o dostosowanie myśli, wartościowania i działania do nauki Bożych standardów. 
„Opamiętanie się” to odstąpienie od grzechu i życie zgodne z wolą Bożą. Jest to warunek konieczny dla 
każdego, kto chce się dostać do Bożego Królestwa. 
3 Inne określenie Królestwa Bożego. Dobra Wiadomość w relacji Mateusza została spisana dla Żydów, 
którzy unikali używania Bożego imienia i chętnie słowo „Bóg” zastępowali słowem „Niebiosa”. 
4 Por. Iz 40,3. 
5 Zgodnie z J 4,2 wiemy, że tzw. chrztu Janowego (całkowitego zanurzenia w wodę) Jezus nigdy nie 
praktykował. Był to żydowski rodzaj pełnej ablucji stosowany wyłącznie wobec pogan przyjmujących 
judaizm. W stosunku do siebie Żydzi stosowali wiele rodzajów ablucji, lecz żaden z nich nie obejmował 
całego ciała. Obmywali tylko ręce, nogi, głowę, etc. Zanurzenie całego ciała oznaczało całkowite 
oczyszczenie, któremu musieli się poddać wyłącznie ludzie pochodzenia pogańskiego przyjmujący 
religię mojżeszową. Dlatego działalność Jana zwanego Chrzcicielem, była kontrowersyjna i szokująca 
dla Żydów. On bowiem ogłaszał, iż są tak samo grzeszni jak poganie i muszą (tak jak oni) poddać się 
pełnemu zanurzeniu. 
6 Gr. homologeo. Czasownik ten tradycyjnie jest tłumaczony jako „wyznawać” (grzechy). W istocie 
mówi on o zgodzeniu się z Bogiem w kwestii grzechu, czego skutkiem ma być opamiętanie się i powrót 
na drogę Bożą. 
7 Głównym przesłaniem Jana było wzywanie Żydów do osobistego opamiętania się i wewnętrznego 
odwrócenia od grzechu. Chrzest wodny miał być jedynie zewnętrznym wyrazem tej decyzji. 



Nic to wam nie pomoże, jeśli nie wydacie owocu prawdziwego opamiętania i przemiany 

myślenia8! (9) Nie uważajcie się za dziedziców Abrahama! Zapewniam was, że Bóg 

prędzej z tych kamieni wzbudzi potomstwo Abrahamowi9, niż się doczeka przemiany 

waszych serc. (10) Gniew Boży bowiem – niczym siekiera przyłożona do pnia – już się 

nad wami gromadzi! I jak każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte 

i wrzucone do ognia10, tak samo będzie z wami!(11) Ja zanurzam was jedynie w wodę, by 

pobudzić was do opamiętania, lecz za mną idzie ktoś znacznie potężniejszy, komu nie 

jestem godzien choćby rzemieni u sandałów rozwiązywać. On będzie Tym, który zanurzy11 

was nie tylko w Ducha Uświęcenia12, ale i w ogień wieczny13! (12) Przyjdzie On z sitem, 

którym – w Dniu Żniwa14 - przesieje wszystko pochodzące z Jego pola. Uczyni to, by do 

swego spichlerza zebrać tylko tych, którzy się okażą prawdziwym ziarnem. Tych zaś, 

którzy okażą się plewami, oddzieli i wyda na spalenie w ogniu nieugaszonym! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
8 Gr. metanoia. Słowo opisujące taką zmianę myślenia, która sprawia, że człowiek podążający w 
życiu w jakimś kierunku zatrzymuje się, odwraca o 180 stopni i rusza w całkowicie przeciwnym 
kierunku. 
9 Mamy tu zupełnie nieortodoksyjne stwierdzenie, które uderza w dominujące wśród Żydów 
przekonanie o ich etnicznym wybraniu jako potomków Abrahama. W tym względzie Jezus kontynuował 
nauczanie Jana (por. J 8,39-45). Także Apostoł Paweł wypowiadał się jednoznacznie, że prawowitym 
potomstwem Abrahama są tylko ci, którzy trwają w takim samym zaufaniu do Boga, jakie miał 
Abraham. Relacja o Abrahamie pokazuje, że zaufał on Bożemu Słowu w sposób totalny. Najpierw 
opuścił on komfort dostatniego życia w Ur chaldejskim, później nie zawahał się, by złożyć Bogu ofiarę 
z tego, co było dla niego najcenniejsze – z umiłowanego syna. 
10 Por. J 15,2-6. 
11 Mateusz wskazuje na to, co jest prawdziwym chrześcijańskim „chrztem” (zanurzeniem). Polega on 
na zanurzeniu się w duchowe uświęcenie, które jest owocem działania Ducha Chrystusa w ludziach Mu 
posłusznych (por Dz 5,32). Jezus w J 15,3 wskazuje również, że tym, co oczyszcza uczniów, jest Jego 

Słowo. Zatem biblijny chrześcijański „chrzest” polega na zanurzeniu się w Słowo i w Ducha 
Chrystusa, o czym dokładnie mówi tekst Mt 28,18-20, a także równoległa do niego relacja Jana w                      
J 20,21-23. 
12 Określenie EN PNEUMATI HAGIO występuje bez żadnych rodzajników. 
13 Zapowiedź Dnia Sądu Ostatecznego, który odbędzie się w ogniu, w przeciwieństwie do dnia 
przejściowego sądu, jaki odbył się w wodzie potopu za czasów Noego (por Mt 3,11; Mt 13,40; Mk 9,49; 
Łk 12,49; J 15,6; 2 P 3,10-12; Ap 16,8; Ap 18,8; Ap 20,9). Potwierdzenie, o jakim ogniu jest mowa w tym 
wersecie, znajduje się również w następnym. 
14 Inne określenie Dnia Sądu Ostatecznego (Dnia Bożego Gniewu). 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Hilary z Pioters15 

 

Upomnienia Jana 
 

 

 

„W owych dniach wystąpił Jan, przepowiadając na Pustyni Judzkiej tymi 

słowami: «Czyńcie pokutę, przybliżyło się bowiem królestwo Boże»”, itd. (Mt 3, 1n).  

 

 Należy dokładnie przyjrzeć się miejscu, treści 

przepowiadania, ubraniu i pokarmowi Jana.  

 

I to w taki sposób, aby ciągle pamiętać, że opisane wydarzenia nie tracą nic na 

prawdziwości, jeśli odczyta się sens duchowy, leżący u podstaw ich przebiegu. 

Albowiem dla przepowiadającego i miejsce było stosowne, i ubranie użyteczne, i 

pokarm należyty, ale w tych faktach ukryła się zapowiedź faktu przyszłego, a w nim 

samo działanie stało się przygotowaniem. 

Przychodzi więc Jan na Pustynię Judzką. Miejsce to jest pustynią nie z braku 

ludzi, lecz Boga, pozbawione mieszkania Ducha Świętego, a nie ludzi. Miejsce zatem 

przepowiadania świadczy o pustkowiu tych, do których przepowiadanie zostało 

skierowane. Ponieważ zbliża się królestwo niebieskie, dlatego Jan głosi pokutę, dzięki 

której następuje odwrócenie się od błędu i zerwanie z występkiem, a po wstydzie z 

powodu złego postępowania – postanowienie porzucenia grzechu. Nawołuje, aby 

Pustynia Judzka pamiętała, że przyjmie Tego, w którym jest królestwo niebios i że w 

przyszłości nie pozostanie pustkowiem, w którym jest królestwo niebios, jeśli tylko 

oczyści się z dawnych wad w pokutnym wyznaniu. 

 
15 Hilary z Poitiers, św. (+ 367). Biskup Poitiers, wybitny teolog, zwalczający arianizm w Galii i za to zesłany na 
wygnanie. Pozostawił wiele traktatów polemicznych i egzegetycznych. Był autorem pierwszych hymnów 
kościelnych. Ochrzcił św. Marcina, późniejszego biskupa Tours. 



 

 

Na pokarm wybrał sobie szarańczę, która unika człowieka i pierzcha, gdy 

odczuwa naszą bliskość; pokarm ten wskazuje oczywiście na nas, którzy unikamy 

wszelkiej rozmowy czy przebywania z prorokami, odskakujemy od nich niby skokami 

naszych ciał. Niestali wolą, nieużyteczni czynem, kłótliwi słowem, chwiejni postawą, 

obecnie staliśmy się pokarmem świętych, nasyceniem proroków, miodem leśnym, 

słodkim pokarmem przez nas wydobywanym nie z ula Prawa, lecz dostarczonym z pni 

drzew leśnych. 

Przepowiadając więc swoją naukę w takim usposobieniu, Jan nazywa 

przychodzących do chrztu faryzeuszy i saduceuszy „plemieniem żmijowym”, to jest, 

upomina ich, aby „starali się o godny owoc pokuty” i nie chełpili się, że „mają 

Abrahama za ojca, ponieważ Bóg może wzbudzić z kamieni synów Abrahama. 

Nieważne jest bowiem cielesne pochodzenie, lecz dziedzictwo wiary. Godność 

pochodzenia opiera się na konkretnych czynach, a duma przodków trwa w 

naśladownictwie ich wiary: diabeł niewierny, Abraham wierny; pierwszy bowiem stał 

się niewierny przez doprowadzenia człowieka do upadku, drugi natomiast został 

usprawiedliwiony przez wiarę (Rz 4, 9). Do tego stopnia więź pokrewieństwa zdobywa 

się obyczajami i życiem każdego z osobna, że ci, którzy uwierzą, stają się potomstwem 

Abrahama; ci natomiast, którzy nie uwierzą, przez niewiarę przemieniają się w synów 

diabła.  

Gdy zatem Jan nazywa faryzeuszy plemieniem żmijowym, upomina ich, aby nie 

chełpili się pochodzeniem od uświęconego praojca i przypomina im, że synowie 

Abrahama mogą być wzbudzeni z kamienia i skały; nakłania ich, aby przynosili godne 

owoce pokuty, aby ci, którzy zaczęli uznawać diabła ze swego ojca, stali się przez wiarę 

tymi, którzy zostali wzbudzeni z kamieni, synami Abrahama. 

 

Szata utkana z włosia wielbłądziego 

oznacza pielgrzymi strój przepowiadania 

proroczego, ponieważ po zdjęciu nieczystych szat 

zwierząt, do których jesteśmy podobni, głosiciel 

Chrystusa przyodziewa się w odzienie prorocze; 

zostaje uświęcone w nas wszystko, cokolwiek 

przedtem było zbrukane, bądź bezużyteczne.  

Obleczenie się zaś pasem oznacza skuteczne 

przygotowanie do każdego dobrego czynu, jako że 

przepasani jesteśmy wolą Chrystusa do 

wypełnienia każdego posłannictwa. 

 



„Siekiera przyłożona do korzeni drzew” świadczy o obecności w Chrystusie prawa 

wycinania i spalania nieowocujących drzew, to znaczy że przygotowuje się na dzień 

sądu ognia zagłady za niewierność.  

A ponieważ wypełnienie Prawa uznano już za nieskuteczne do zbawienia, Jan pojawił 

się jako zwiastun dla tych, którzy przyjęli chrzest pokuty – zadaniem bowiem proroków 

było powstrzymywać ludzi od grzechów, właściwością zaś Chrystusa było zbawiać 

wierzących – dlatego Jan oświadcza, że udziela chrztu jedynie, by wyrażono skruchę, 

po nim natomiast przyjdzie potężniejszy, a on, Jan, nie będzie godzien powinności 

noszenia za nim jego butów. On powierzy apostołom zaszczyt głoszenia [Ewangelii] 

wszystkim, poprzez których „znakomite nogi otrzymają powinność zwiastowania 

pokoju Bożego” (Iz 52, 7).  

W Panu zatem określa czas zbawienia i sądu, mówiąc: „On was będzie chrzcił w 

Duchu Świętym i w ogniu”, ponieważ dla przyjmujących chrzest w Duchu Świętym 

pozostaje resztę udoskonalić ogniem sądu. „On ma w ręku – powiada – wiejadło, którym 

oczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę swoją w spichrzu, plewy zaś spali ogniem 

niegasnącym”. Zadaniem wiejadła jest oddzielanie ziarna od plew. Wskazanie, że w 

ręku Pana jest sąd oznacza, że ma on moc umieszczania w spichlerzu nieba swojej 

pszenicy, to jest doskonałych owoców wierzących, plewy zaś, to jest marność ludzi 

bezużytecznych i nieprzynoszących owoców. 

 

➢ Św. Cyprian16
 

 

 

Modlitwa i dobre uczynki 
 

 

Modlący się niech nie przychodzą do Boga z bezpłodnymi i gołymi prośbami. 

Nieskuteczna jest prośba, gdy zwraca się do Boga jałową modlitwą.  

Albowiem skoro drzewo niedające owocu bywa wycięte i w ogień wrzucone, tak                     

i mowa niedająca owocu nie może mieć zasługi u Boga, ponieważ nie jest zapłodniona 

żadnym uczynkiem. 

 Dlatego Pismo Święte poucza słowami: „Dobra jest modlitwa z postem                     

i z jałmużną” (Tb 12, 8).  

Albowiem Ten, który w dzień sądu ma oddać nagrodę za uczynki i jałmużny, także 

dziś dla przychodzącego na modlitwy z uczynkami jest łaskawym słuchaczem. 

 
16 Cyprian, św. (200–258). Pisarz łaciński. Męczennik. Był biskupem Kartaginy i organizatorem życia religijnego 

w Afryce w III w., a także obrońcą jedności Kościoła. Jego bogata korespondencja daje dobry obraz życia 
Kościoła w III w. Pozostawił ponadto traktaty moralne, a jego dzieło O jedności Kościoła do dziś nie straciło na 
swej aktualności 



 

 

Być jak On- Rz 15,4-9 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

„Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was” – zachęca 

św. Paweł. I my mamy upodobnić się do Jezusa. 

 

❖ ZACHĘTY 
 

  Podobnie jak tydzień temu usłyszymy fragment Listu do Rzymian. Znajdujemy się 

w jego końcowej, praktycznej części (12, 1 –15, 13). To już prawie ostatnie fragmenty 

listu. Dominują w nich konkretne wskazówki i zachęty do życia chrześcijańskiego. 

Na koniec zostaną już tylko tzw. epilog i pozdrowienia. 

 

❖ STAŁEM SIĘ OBCYM 

 

     W rozdziale 15 Listu do Rzymian św. Paweł zachęca do troski o słabych w wierze.  

Za przykład stawia Chrystusa, który stał się „sługą” w Izraelu, aby wypełnić obietnice 

dane ojcom. Obietnice te to słowa Pisma i zapowiedzi mesjańskie, które spełniają się 

w Mesjaszu Nowego Przymierza. 

     Wcześniej, w wersecie poprzedzającym czytanie (Rz 15, 3) apostoł cytuje słowa 

Psalmu 69: Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki 

(Ps 69, 9). Jezus to cierpiący sprawiedliwy, który bierze na siebie los wszystkich 

cierpiących. 

 

❖ CHRYSTUS WAS PRZYGARNĄŁ 
 

      Usłyszymy zachętę św. Pawła do wzajemnej opieki. Zwróćmy uwagę 

na argument, jakim Paweł przekonuje do przygarniania się nawzajem: jest nim 

postępowanie samego Chrystusa. Nie sposób zrozumieć i odkryć przyjścia 

zapowiadanego Mesjasza bez zażyłości ze Słowem Boga. 

     Ta gotowość do miłości wynika między innymi ze świadomości bliskiego przyjścia 

Chrystusa i przemijalności własnego życia. Szczególnie zwróćmy uwagę na obecny              

w poetyce czytania kontrast dnia i nocy, światła i ciemności. 



 

Najważniejsze cytaty: 

 

 To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego 

pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 

podtrzymywali nadzieję 

 Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale 

Boga 
 

TRANSLATOR  

• Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 

Chrystusa te same uczucia żywili do siebie (Rz 5, 5)  

 

    Grecki czasownik fronein opisuje nie tyle uczucia, ile myślenie i związane z nim 

postawy życiowe. W postawach tych  jest także miejsce na troskę i czułość, ale jest 

ona efektem świadomego wyboru człowieka.  

    Wers lepiej byłoby przetłumaczyć: Bóg cierpliwości i pociechy niech da wam 

myśleć [i postępować] względem siebie na wzór Chrystusa. 

 

Biblijny insider  

➢   Być jak Jezus 
 

Paweł w swoich listach często odwołuje się do motywu naśladowania Chrystusa, 

który jest celem i strategią życia chrześcijanina.  

Sam apostoł naśladował Pana: nie wstydził się Jego Krzyża i własnej słabości                   

(1 Kor 2, 1 –5; Ga 6, 14). Przyjmował upokorzenia i próby z cierpliwością, tak jak 

Ukrzyżowany (2 Kor 11, 23 –28). Tak jak On służył bez zapłaty, powodowany miłością 

(2 Kor 11, 7 –15).  

Ukrzyżowany razem z Chrystusem miał nadzieję na uczestniczenie w Jego łasce 

i chwale, w życiu zmartwychwstałym (Flp 3, 7 –11). 

 

➢    Być jak Paweł 
     

      Paweł nie wstydził się wzywać wspólnoty do naśladowania go, ponieważ sam 

uznawał się tylko i aż za naśladowcę Chrystusa (1 Kor 11, 1).  



     W podobny sposób wierzący powinni naśladować uniżenie i postawy Chrystusa, 

jego służbę i miłość wobec braci i sióstr (Flp 2, 4 –5). 

➢   Czytać Pismo 

     

Paweł naśladuje Pana w czymś jeszcze, co warto wziąć sobie do serca. 

Podobnie jak Jezus twórczo czyta Pisma, znajdując tam odpowiedź 

na pytania swoje i powierzonych sobie wspólnot. 

W listach apostoła można znaleźć mnóstwo cytatów ze Starego Testamentu.  

Słowo Boże jest dla niego nieustannie aktualne, niesie pociechę i naukę    

(np. 1 Kor 10, 11: „A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy 

przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.”).  

Jezus w ten sam sposób czytał historię Dawida, działa się ona na Jego oczach, 

osobiście w niej uczestniczył (Mk 2, 23 –28). 

Chrystusa można naśladować na wiele sposobów, także przez to, że  

czynimy ze Słowa Bożego nasz dom i przestrzeń życia. 

 

Rz 15,4-9 
 

(4) To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, 

abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. 

(5) A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 

Chrystusa te same uczucia żywili do siebie (6) i zgodnie jednymi ustami wielbili 

Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. (7) Dlatego przygarniajcie siebie 

nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. (8) Albowiem Chrystus 

- mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia 

przez to obietnic danych ojcom (9) oraz po to, żeby poganie za okazane sobie 

miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między 

poganami i śpiewać imieniu Twojemu.. 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Jan Damasceński17 

 

Raj Ksiąg Świętych 

 

„Wszelkie pismo przez Boga natchnione” jest też oczywiście i wszelkie „

pożyteczne ” (2 Tm 3, 16).  

Dlatego rzeczą ze wszech miar chwalebną i dającą najwyższe duchowe korzyści 

będzie zgłębianie Ksiąg Świętych. Bo „jak drzewo zasadzone u zbiegu wód”                

(Ps 1, 3), tak wzrasta dusza nawadniana Boskim Pismem, i przynosi dojrzały 

owoc prawdziwej wiary, zdobiąc się wiecznie zielonym listowiem miłych 

Bogu uczynków.  

Albowiem Pismo Święte nakłania nas do zgodnego z cnotą postępowania, jak 

również do niezmąconej kontemplacji.  

W nim znajdziemy zachętę do wszelkiego dobra, jak też ostrzeżenie przed wszystkim 

złem. A jeślibyśmy pragnęli nabyć wiedzę, to wiele się nauczymy. Przez pilność i trud 

oraz łaskę, którą Bóg daje, można wszystko osiągnąć.  

Bo „kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdzie, i kto kołacze, temu otworzą” 

(Łk 11, 10). Kołaczmy więc do tego wspaniałego raju Ksiąg Świętych pełnych 

wonności, słodyczy i przepychu.  

Tu słuch nasz zachwycą różnorodne głosy mistycznego, przez Boga ożywionego, 

ptactwa, tu wzruszy się nasze serce; jeśliby było smutne – znajdzie pociechę, jeśli 

wzburzone – uciszenie, i napełni się wiekuistym weselem.  

Tu myśl nasza dosięgnie mieniącego się złotem grzbietu Boskiej Gołębicy [Ducha 

Świętego], a Ta na swych promiennych skrzydłach wzniesie ją do jednorodzonego Syna, 

Właściciela mistycznej winnicy, będącego dziedzicem, a przez Syna przedstawi swemu 

„Ojcu światłości” (Jk 1, 17). 

 
17 Jan Damasceński, św. (675–749). Pisarz grecki. Uważany jest za ostatniego wielkiego teologa Wschodu okresu 

patrystycznego. Pochodził z Damaszku i początkowo służył w administracji arabskiej, następnie porzucił karierę i 
wstąpił do klasztoru św. Saby koło Jerozolimy. Napisał summę teologiczną Wykład wiary prawdziwej. Był 
teologiem (obrońcą kultu obrazów przeciw ikonoklastom, teologiem Wniebowzięcia) oraz poetą. 
 



Tylko kołaczmy nieopieszale, lecz usilnie i wytrwale. Kołaczmy bez zniechęcenia, 

bo jedynie wówczas nam „otworzą”. Gdy czytamy raz i drugi, nie rozumiejąc tego, 

co czytamy, nie popadajmy w zwątpienie, lecz wytrwajmy, zastanawiajmy się                                  

i zapytujmy, według owych słów: „Pytaj swego ojca, a on ci oznajmi, swoich 

starszych, a odpowiedzą ci” (Pwt 32, 7).  

Albowiem „nie wszystkim dana jest wiedza” (1 Kor 8, 7).  

 Czerpmy z rajskiego źródła niewysychającego, najczystsze wody, które 

wytryskują ku życiu wiecznemu (J 4, 13).  

 Rozkoszujmy się nimi, napełniajmy się bez miary ich rozkoszą, bo one 

kryją w sobie łaskę, która jest nam dana bez zapłaty. 

 

➢ Pelagiusz 

 

Bóg cierpliwości i pociechy 

    „Cokolwiek zostało napisane, napisane zostało dla waszego pouczenia”.  

     Nic więc nie zostało napisane bez powodu. Gdyż zasługi i doświadczenia 

sprawiedliwych służą naszemu zbudowaniu, jako że Bóg widzi ich najdokładniej (2 Kor 

5, 11), „abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze płynącej z Pism, podtrzymywali 

nadzieję”.  

Dzięki pociechom, jakie dają Pisma, oczekujemy z całą cierpliwością przyszłej 

nadziei, jak jest napisane: „Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo, nie doznają 

żadnej obrazy” (Ps 118, 165). To znaczy, że tych, którzy znajdują pociechę w Prawie, 

nie może zwieść żadna pokusa (por. 1 Kor 10, 13).  

A więc na podstawie przykładów cierpliwości i pociechy zaczerpniętych z tego, co 

napisano, spodziewamy się pociechy w obecnych doświadczeniach oraz – jak Łazarz – 

w przyszłości (por. Łk 16, 25). Znaczącym też powodem pociechy jest świadomość, że 

to, co wycierpimy, wycierpiał przedtem nasz Pan i jego święci.  

„A Bóg cierpliwości i pociechy” [w tym miejscu Bogiem cierpliwości nazywa 

Ducha Świętego, który dozwala nam na wzór Chrystusa zgodnie chwalić Boga i Ojca 

Pana naszego Jezusa Chrystusa (2 Kor 1, 3n; Rz 15, 6)].  



Cierpliwości Jego służącej nawróceniu, pociechy dla już nawróconych. Albo: 

cierpliwości i pociechy, a nie złości i niezgody, by objęły tych, którzy je praktykują.  

„Niech da wam odczuwać wzajemnie to samo według Jezusa Chrystusa”.  

By każdy tak starał się o zbawienie drugiego, jak o swoje, jak Chrystus, który 

swoją śmiercią wszystkich wybawił od śmierci.  

„Abyście zgodnie i jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa 

Chrystusa”. Wtedy prawdziwie wielbimy Boga, gdy chwalimy Go jedną myślą i 

zgodnym głosem. „Jeżeli bowiem dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 

otrzymają wszystko, o co poproszą” (Mt 18, 19).  

„Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem”. Ze względu na cześć Boga wzajemnie 

„brzemiona wasze noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa” (Ga 6, 2), który 

przygarnął nas ku sobie, gdy byliśmy bezbożnymi (por. Rz 5, 6.8; 15, 7). O ileż więc 

bardziej my, będąc do siebie podobni, winniśmy znosić się wzajemnie.  

„Jak i Chrystus przygarnął nas do chwały Boga”. Albo do chwały Boga, albo ze 

względu na cześć Boga. 

 

 

100 słów  („Jutro niedziela” rok A): 

     Druga niedziela Adwentu przenosi nas do adwentu innego niż ten, który 

przeżywamy – do adwentu historii: do czasów, kiedy Izrael oczekiwał Mesjasza, 

nie wiedząc w ogóle, kim On będzie, jakim można Go sobie wyobrazić. 

     My już to wiemy.  

Pierwszego przyjścia Jezusa oczekujemy w sposób symboliczny, przygotowując 

się do świąt Bożego Narodzenia. 

Ale czytania starotestamentalne nie tracą przez to dla nas aktualności. 

      

     

 

 



  Stawiają nam pytania: 

 

➢ Na kogo czekamy? 

➢ Czy Go znamy? 

➢ Czy wiemy, co nam przynosi? 

➢ Czego tak naprawdę od Niego oczekujemy?  

➢ Czy rzeczywiście czekamy na powrót Jezusa? 

   

    Kiedy szuka się zaginionego, eksperci tworzą na podstawie świadectw portret 

pamięciowy. Bez niego łatwo o pomyłki.  

      Może warto odświeżyć w sobie taki portret Oczekiwanego, który nie dość, że 

stworzyli prorocy, to jeszcze niczym fotografię utrwalili ewangeliści, świadkowie 

Mesjasza.  

Czy nasze oczekiwania i Oczekiwany to jedno i to samo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Jezus z Nazarethu” – Roman Brandstaetter 

 

Pustelnia w Qumran 

      

Świtało, gdy Johanan ben Zecharia po nocy pełnej wstrząsających wrażeń wyszedł z 

Qumran  bezszelestnie zamknęła się za nim brama pustelni — i objął wzrokiem leżącą   

przed nim rozległą pustynię, która opadała od wschodu ku brzegom Morza  Soli, 

mieniącego się teraz stalowym blaskiem swoich nieruchomych ciężkich wód, a od 

zachodu wspinała się ku górom Judei, ku kamiennemu gniazdu Elohim, świętej 

Jerozolimie.  

Za nią, u jej stóp, wśród oliwnych gajów spało rodzinne miasteczko Johanana, Ejn 

Karem, wraz z jego pustym domem rodzinnym i samotnymi terebintami.  

Wiele, wiele lat minęło od   śmierci jego rodziców. Głęboki strumień czasu upłynął 

od dnia, w którym opuścił osierocony dom i poszedł na wschód do Zgromadzenia 

Ubogich z   Owczarni.  

Jako dziecko słyszał z ust swojego ojca, Zecharii — niecha    błogosławiona będzie 

jego pamięć — o pustelni ascetycznych braci, którzy żyli w stanie bezżennym, nie pili 

wina i nie strzygli włosów, nie składali krwawych ofiar, nie posiadali własnego majątku 

i niewolników — ich jedyną własnością była wiara w Elohim i milczenie — i czekali 

na przyjście dwóch   Mesjaszów, kapłańskiego z rodu Aarona i królewskiego z rodu 

Dawida. 

 Johanan udał się więc do Qumran, spełniając wolę starego kapłana, którymarzył o 

tym, aby jego syn z dala od świata, wśród ludzi wyznających miłość bliźniego, wgłębiał 

się w tajemnicę Izraela i w jego posłannictwo i kiedyś, po cierpliwie odbytym 

nowicjacie, doznał łaski oczyszczenia i  uczestnictwa we wspólnych sakralnych 

wieczerzach i milczeniu Ubogich z  Owczarni, a wiemy przecież, że Zecharia kochał 

milczenie, znał jego  wartość i sens, sam z woli anioła przez długie miesiące milczał i 

w milczeniu stawał się, i poznawał Pana i Jego mądrość.  

Umierając, wyznał synowi, że zawsze upatrywał w anielskim milczeniu, które Pan 

na niego  zesłał, nie tylko karę za chwilę niewiary — to było raczej wahanie niż niewiara 

— ale także znak, pod którym powinien żyć i działać jego pierworodny.  



I dlatego życzy sobie, aby po jego śmierci Johanan, nazir o długich i nigdy 

niestrzyżonych włosach, niepijący wina, udał się do pustelni w Qumran, do 

Zgromadzenia Milczących, którzy znają głębię, miarę i świętość Milczenia. Albowiem 

ten, który narodził się z ducha Milczenia,  powinien również w jego duchu żyć, chwalić 

i wielbić Pana Cebaoth. 

 I tak Johanan uczynił. Wielka Rada Ubogich z Owczarni skwapliwie przyjęła go  do 

nowicjatu. Bracia żyli wprawdzie w samotności, ale dobrze znali stosunki panujące w 

Świątyni i wśród kapłanów, więc wiedzieli o  bogobojności i prawości Zecharii, a poza 

tym wielokrotnie słyszeli o zdarzeniach towarzyszących narodzinom jego syna, tak 

niezwykłych i tajemniczych, że nikt nie ośmieliłby się ich tłumaczyć w sposób 

przyrodzony.  

Zdawało się więc, że spełnią się marzenia Zecharii, a Johanan, oddany Panu, 

modłom, oczyszczeniom, pokucie i milczeniu, żyć będzie po ostatnie dni swojego życia 

w pustelni nad brzegami Morza Soli. 

 Ale stało się inaczej, to znaczy niezupełnie według wyobrażeń starego kapłana, 

czego nie należy sobie tłumaczyć w duchu niekorzystnym dla niego i Johanana. 

  Wyłania się pytanie, dlaczego Elohim natychmiast nie natchnął Zecharii właściwym 

natchnieniem i dlaczego — użyjemy tutaj  niestosownego wyrażenia — nieco zawile 

kształtował przyszłe losy jego syna.  

Ale wszystko stanie się jasne, gdy uzmysłowimy sobie, że Elohimczęsto pragnie, aby 

człowiek sam dojrzewał do wyznaczonego mu posłannictwa, co jest mądrą zasadą, 

potwierdzającą istnienie wolnej woli, a poza tym Bóg nie chciał ujawnić przed Zecharią 

wszystkich swoich ukrytych zamiarów wobec Johanana, gdyż — jak wiadomo — 

starzec był nieco wielomówny, a Pan Cebaoth prawdopodobnie nie chciał już więcej za 

pomocą  tak drastycznych środków jak milczenie znowu zabezpieczać się przed jego 

dobrotliwą i szlachetną skłonnością do mówienia.  

Pan wszystko czyni w swoim czasie i nie naszą jest rzeczą ustalać Bogu Jego czas i 

miejsce, czyli — krótko mówiąc — Pan wyznaczył Johananowi taki i taki czas, takie i 

takie miejsce, a czas ten jest właściwy i ostateczny i miejsce to jest właściwe i 

ostateczne. 

 I otóż Johanan przebywał długie lata u pustelników Qumran, i podczas nocnych i 

dziennych godzin pogłębiał swoją wiedzę o Torze i Prorokach, doskonalił się w ascezie 

i dyscyplinie ciała, w pełni zrozumiał naukę o Sądzie Ostatecznym i medytował nad 

tajemnicą podwójnego Mesjasza oraz nad postacią Nauczyciela Sprawiedliwości, 

założyciela pustelni w Qumran, prześladowanego przez Sanhedryn, męża chodzącego 



przed obliczem Pana, mędrca, który głosił wieść o bliskim dokonaniu się czasów i 

przyjściu dwóch Mesjaszów i jednego proroka o niesprecyzowanej roli,  

prawdopodobnie Bożego posłańca, mającego zapowiedzieć zjawienie się na ziemi Syna 

Człowieczego w dwóch ciałach. 

 Ale Johanan mimo mądrości, którą go Elohim pobłogosławił, i wiedzy, którą 

posiadł, i pogłębiającego się z latami  wtajemniczenia w sens wody i pokuty wciąż 

jeszcze był nowicjuszem, gdyż z  własnej woli nie zawarł dotychczas uroczystego 

przymierza z Owczarnią i z roku na rok odkładał akt wyświęcenia na członka 

błogosławionej Wspólnoty. 

 Trudno ustalić, co było przyczyną owego przeciągającego się nowicjatu. Może 

przesadny lęk przed własną niedoskonałością? Może jakieś przeczucie? Może kuszący 

głos pustyni? 

  Poprzedniej nocy Johanan wyszedł na taras pustelni i w świetle księżyca błogosławił 

ukochaną pustynię. 

 Na jej piaskach, na  skałach, wzgórzach, wydmach i w rozpadlinach, a nawet w 

ubogiej wegetacji roślinnej Elohim rozmawiał z Jeszurunem i rzeźbił duchowe oblicze 

ludu, który sam w sobie był pustynią — pustynia, jak każde zjawisko związane 

bezpośrednio z obecnością Najwyższego, zawsze była pojęciem wieloznacznym — 

ziemią jałową i żyzną, nieustannie umierającą i powracającą do bujnego  życia pod 

tchnieniem ust Bożych. 

 Już samo położenie tej błogosławiono-przeklętej pustyni, zaludnionej duchami 

Światła i Ciemności, a leżącej trzysta metrów pod poziomem morza, świadczyło o jej 

bosko-demonicznym pochodzeniu i kazało upatrywać mędrcom głęboki związek 

między fizyczną budową jej krajobrazu a duszą jej mieszkańców.  

Pustynia  nie była jednak wyłączną siedzibą Pana. Wprawdzie z jednej strony była  

domeną Boskich Objawień, z drugiej jednak miejscem próby i pokusy, szkołą pokory i 

mądrości, sceną dramatycznych rozmów człowieka z Bogiem i walk z  szatanem, 

podczas których człowiek uczył się przezwyciężać samego siebie i  odróżniać głos 

Dobra od głosu Zła, co nie było łatwe, albowiem Belial często naśladował Pana i swoje 

słowa podszywał pod jego słowa. 

   Od strony Morza Soli i sinych gór Moabu powiał gorący wiatr, z początku łagodnie 

szeleścił, kwilił jak dziecko, prawdopodobnie,  aby zmylić czujność nocy, ale nagle, 

upatrzywszy sobie dogodną chwilę, uderzył gwałtownym podmuchem jak łbem o 

ziemię, aż fontanny piasku  wytrysły ku niebu, po czym znieruchomiał, spłaszczył się, 

pełzał jak wąż i znów rozszalał się, wyjąc i świszcząc ze wzmożoną siłą. Góry, przed 



chwilą  wyraźnie rysujące się na horyzoncie, teraz zaczęły blednąć i majaczyć,  jakby w 

panicznej trwodze cofały się w głąb horyzontu. Księżyc i gwiazdy utonęły w obłokach 

pustynnego pyłu, który od czasu do czasu, opadając, odsłaniał popielate i zamglone 

niebo. 

      Ale już następny zryw wichru  zapuszczał nad całym światem gęstą zasłonę, tak 

gęstą, że nie można było  dojrzeć nie tylko księżyca, gwiazd i gór, ale nawet 

prowadzących na taras schodów, do których Johanan, trzymając się kurczowo muru, z 

trudem, ale  bezskutecznie zdążał.  

      Wicher szarpał jego białą szatę, smagał kościstą, zarośniętą twarz, podrywał długie 

kosmyki włosów, które jak płomienie  pełgały dokoła jego głowy. Oczy i usta miał pełne 

piasku. Już zbliżał się  do schodów prowadzących do wewnętrznego dziedzińca, gdy 

poczuł gwałtowne  szarpnięcie za rękaw. Zachwiał się i obejrzał. Czyjaś silna dłoń ujęła 

go  za ramię i pchnęła na środek tarasu. 

      Burza wprawdzie wciąż trwała, ale Johanan nie czuł już więcej jej podmuchów. Stał 

bezpiecznie w samym środku  szalejącego chamsinu, który teraz nie dotykał jego szat i 

włosów. I gdyby  nie dziki łoskot przewalającego się żywiołu i widok piaszczystych 

tumanów  pędzących przez pustynię jak karawana białych wielbłądów, byłby   

przekonany, że burza dawno minęła, i tak stojąc w samym jej środku czuł  się 

bezpieczny, jakby był poza wszelkim żywiołem, a uczucie to wzmagało  się z każdym 

uderzeniem nieposkromionej wichury, którą śledził ze spokojem widza przyglądającego 

się przejeżdżającemu drogę królewskiemu orszakowi.  

      I wtedy posłyszał głos, który przemówił do niego cicho, tak cicho, że Johanan 

zdumiał się, jak to się dzieje, iż stłumiony szept przebija się  przez rozhukane żywioły, 

góruje nad nimi i wyraźnie dochodzi do jego posłusznych uszu. 

  Z początku zdawało mu się, że to on sam szepce do siebie, albowiem tylko w ten 

naturalny sposób mógł sobie wytłumaczyć  niesamowite zjawisko słuchowe, ale było to 

tylko samozłudzenie.  

Źródło głosu wyraźnie było poza nim, może nawet poza burzą i poza niewidocznymi  

gwiazdami. To, co słyszał, było wprawdzie dla niego nowe, niespodziewane, wręcz 

zaskakujące — poniekąd pewne sprawy wyobrażał sobie podobnie, choć mglisto, ale 

nie był pewien, czy słusznie — teraz jednak, słysząc odległą wypowiedź powtarzaną 

wielokrotnie w różnych odmianach i precyzyjnie, wręcz  drobiazgowo formułowaną 

przez głos dochodzący spoza burzy, przyjmował ją  jak swoją własną i utwierdzał się w 

przekonaniu, że jest jego niepodzielną  własnością, i stąd może pochodziło owo 

samozłudzenie, iż to, co słyszy,  jest jego własnym szeptem. 



   Upadł na twarz i słuchał. 

   A głos mówił: — Tak rzecze Elohim, Pan Zastępów:  

Wybrałem cię spośród burzy i postawiłem w miejscu bezpiecznym, które nie jest 

miejscem  bezpiecznym, albowiem jest miejscem wybranym, a miejsce wybrane nie 

może być bezpieczne, ponieważ jest miejscem świętym, a miejsce święte jest  miejscem 

ognia, miejscem słowa, miejscem obnażonym, a cóż może być  bezpieczniejszego od 

miejsca mojego ognia i słowa, dlatego mówię do ciebie, mówię, że nie będziesz 

człowiekiem milczenia, ale człowiekiem  głosu i będziesz żył w nieustannym 

wyrzeczeniu i umartwiał ciało postami,  i przezwyciężał ciało postami, aby nie było w 

tobie żadnego cielesnego pożądania, aż cały zamienisz się w czysty głos i będziesz 

czystym głosem,  głosem wołającym na pustyni, głosem moim, głosem wysoko 

podniesionym, albowiem chcę, abyś głośno wołał, i dlatego tak jak ja teraz do ciebie 

wołam, tak ty będziesz wołał, zatem wyjdziesz ze Zgromadzenia Milczących i będziesz 

burzą na pustyni, i będziesz głosem głośno wołającym na pustyni który gotuje drogę 

moją i mości ścieżki moje, a wszelka dolina będzie  wywyższona i każda góra, i wyżyna 

będzie zniżona, a drogi krzywe staną się prostymi, a ostre będą wygładzone i każdy 

człowiek ujrzy zbawienie moje,  przeto zdejmij tę białą szatę i idź na pustynię, a na ciało 

nałóż odzienie z sierści wielbłądziej, a biodra przepasz pasem skórzanym i spożywaj  

szarańczę i leśny miód, a cała Jerozolima i cała Judea będą do ciebie wychodzić i będą 

wyznawać grzechy swoje, i czynić pokutę, a ty je zanurzać  będziesz w mojej rzece 

Jordanie, i będą oczyszczone za pomocą wody na przyjście Mesjasza, który nie 

przyjdzie, bo już jest, więc wytęż słuch i słuchaj, głosie wołający, a usłyszysz Jego kroki 

stąpające po górach wysokich i idź nad Jordan, i chrzcij, aby oczyszczenie wodą nie 

było tylko  udziałem Braci Milczących, ale objęło wszystkich ludzi, którzy czekają na 

wodę, albowiem Duch mój unosił się nad wodami i ocieniał wszystkie wody płynące i 

stojące, w wodzie umieściłem niemowlę imieniem Mojżesz, wodę podzieliłem na dwoje 

przed obliczem Izraela wychodzącego z Micraim i wodę  dobyłem ze skały dla ludu 

sarkającego, i wiedz, że każda woda żywa jest  znakiem narodzin, począwszy od 

bezmiaru wód, a skończywszy na wodach porodowych i na wodach wypływających z 

ran człowieka, dlatego wodą  oczyszczaj ludzi pokutujących, którzy za pomocą wód 

odrodzą się i będą  nowo narodzeni, i każdy człowiek może, jeżeli zechce, odrodzić się, 

głosie wołający, głosie wzbierających wód, głosie, który jeszcze nie dotarł do  

Zgromadzenia Milczących, albowiem brzydzą się oni celnikami i  grzesznikami, i 

nierządnicami, i tylko oczyszczają samych siebie, a nie  oczyszczają bliźnich, a 

oczyszczając się, oczyszczają nie na powitanie  Mesjasza, ale dla codziennej czystości, 

przeto wstań, głosie, i wskaż  palcem Mesjasza, który nie przyjdzie, bo już jest, jednego 

Mesjasza z  Dawidowego rodu, z pokolenia Judy, a na kogo zstąpi Duch i na kim 

zostanie, ten jest Mesjaszem, i nie  oglądaj się na Zgromadzenie Milczących, i nie 



słuchaj ich słów o podwójnym Mesjaszu, i wstań, i idź, idź, głosie wołający, głosie na 

pustyni, głosie  wzbierających wód, tak rzecze Elohim, Pan Zastępów. 

   Nigdzie ani śladu burzy. 

Zszedł z tarasu do swojej celi i położył się spać. Po krótkim wypoczynku wstał rano 

i udał się do Kapłana Wielkiej Rady, a idąc  do niego zapytał spotkanych na dziedzińcu 

braci, czy słyszeli w nocy szalejący na pustyni chamsin. 

Otrzymał przeczącą odpowiedź, mało tego, bracia zdumieli się wielkim zdumieniem 

i jednogłośnie przyświadczyli, że pogoda była piękna, co mogą z czystym sumieniem 

potwierdzić, gdyż całą noc spędzili na dolnym tarasie na pokutnych modłach. 

   — Na tarasie? — spytał Johanan. 

   — Na tarasie — odrzekli kiwając głowami. 

   Johanan był rad, że ich o to spytał, albowiem nie  kierował się pustą ciekawością, 

co byłoby dla niego potwarczą ujmą, ale mądrą ostrożnością, godną pochwały i 

świadczącą o jego wyostrzonym zmyśle rzeczywistości. 

   Rozmowa z Kapłanem Przymierza była krótka. Wyjawił mu swoje postanowienie 

opuszczenia pustelni w Qumran, ale nic nie mówił o burzliwym nocnym widzeniu, gdyż 

nie otrzymał od Elohim wskazówki, czy ma,  czy nie ma mówić o tym wydarzeniu.  

Pobożny Kapłan nie wyraził zdziwienia,  gdyż wewnętrzna dyscyplina obowiązująca 

jego i jego podwładnych wyłączała możliwość wszelkiego zdziwienia, które jest cechą 

ludzi nieprzygotowanych  na wszelkie możliwości. Nie spytał zatem o powód tak 

nagłego postanowienia. Jego twarz zachowała kamienną surowość. 

  Tego samego dnia Johanan otrzymał zwolnienie z nowicjatu, zwrócił białą szatę 

Milczących, nałożył na siebie odzienie z  sierści wielbłądziej i pas, które były 

miłosiernym darem Zgromadzenia, i o świcie następnego dnia wyszedł z pustelni przez 

nikogo nie żegnany, i w takiej właśnie chwili spotkaliśmy go na początku jego drogi i 

tego rozdziału, gdy stał za bramą Ubogich z Owczarni i patrzał na leżącą przed  nim 

rozległą pustynię. 

 Zza gór Moabu wyłoniło się ogromne słońce i poczęło  prażyć płowe piaski i czarne 

kamienie gorącymi promieniami, które kłującym światłem odbijały się od błękitnych fal 

Morza Soli. 

  Johanan poszedł przed siebie, ku Jordanowi, widocznemu  wśród skąpej zieleni na 

dalekim horyzoncie. 


