
     

 

Niedziela Chrztu Pańskiego  8   I   2023 
 

Mt 3,13-17 

 
 

 

 

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

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

przychodzisz do mnie?  Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 

wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 

zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.  A głos z nieba mówił:  
 

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 
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Chrzest Jezusa (Mt 3, 13-17) 

 

 

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

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

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

Chrystus jako Syn umiłowany,444; Chrystus jako sługa,713 
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[3,13] 

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

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

Jordanem. 

[3,14] 

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

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

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

a Ty przychodzisz do mnie? 

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

w wersecie 3,11. 

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

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

Duchem Świętym i ogniem". 

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

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

grzeszników nad rzeką Jordan i poddaje się jego przygotowawczemu  chrztowi  

nawrócenia. 

[3,15] 

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

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

tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. 

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

postępowania właściwego dla będącego chrześcijaninem ucznia, posłusznego woli 

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

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

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

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

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

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

aspekt  zbawczego planu Boga.  Jak zobaczymy, chrzest Chrystusa staje się okazją do 

Jego namaszczenia na króla - Mesjasza oraz potwierdzenie Jego Boskiego  synostwa 

(3,16-17). 

 



 [3,16] 

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

głos z nieba. 

To objawiające wydarzenie nad rzeką Jordan nawiązuje do powołania proroka 

Ezechiela nad rzeką Kebar.  

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

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

niebiańskiej wizji, usłyszał głos Boga i otrzymał Ducha.  

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

nowego  kryzysu. 

 Mateusz najpierw zauważa, że otworzyły się niebiosa.  

Zwrot ten w dramatyczny sposób opisuje wyjątkowość dokonującego się objawienia, 

tak jakby świat niebiański odsłaniał się przed Ziemianami.   

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

bezpośrednio sam Bóg.  

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

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

niezapośredniczonego objawienia Boga dotyczącego Jezusa. 

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

Niego (3,16). 

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

już podkreślił, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego (1,20)1. 

Lecz i tak jest to zwrotny moment w życiu Chrystusa.  

 Zstąpienie Ducha na Jezusa oznacza Jego namaszczenie na Mesjasza 

Izraela.  

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

w chwili ich namaszczenia. 

❖ Samuel zapowiedział Saulowi, że znakiem jego namaszczenia na króla Izraela 

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

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

(1 Sm 16,13).   

 
1 Katechizm wyjaśnia to w następujący sposób: "Duch, którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, 
przychodzi "spocząć" na nim" (536) 



❖ Podobnie spodziewano się, że w przyszłości na królewskim synu Dawida 

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

Zatem czytelnicy Ewangelii Mateusza mają w zstąpieniu Ducha na Jezusa zobaczyć 

namaszczenie formalnie rozpoczynające Jego mesjańską misję. 

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

namaszczenie Duchem świętym.  

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

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

➢ Jest też nawiązaniem do Ducha Bożego unoszącego się nad wodami 

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

właśnie "unoszącego się" czy "trzepoczącego się" nad wodami niczym ptak. 

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

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

ludzkość -  oznacza początek nowego świata, nowego  stworzenia. 

 [3,17] 

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

synostwo Chrystusa:  

Ten jest mój Syn umiłowany,  

 w którym mam upodobanie. 

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

rzucają światło na tożsamość i misję Chrystusa. 

➢ Po pierwsze, w słowach Ojca wybrzmiewa werset z Księgi Izajasza (42,1) 

- pierwszy werset  serii "pieśni" o postaci nazwanej w rozdziałach 42 - 53  te księgi  

”Sługą Pańskim”.  Sługa ten ma odnowić Izraela i zanieść zbawieni na krańce 

ziemi (Iz 49,5-6),  osiągając to przez cierpienie, gdy ofiaruje swe życie za grzechy 

(Iz 53).  Izajasz przepowiedział, że Bóg będzie miał upodobanie w swym słudze i 

ześle na niego swego Ducha: 

 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 

 Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

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

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

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

Izajasza. 



➢ Po drugie, sformułowanie “Syn umiłowany” jest nawiązaniem do Izaaka, 

jedynej osoby opisanej w Starym Testamencie  właśnie jako                   “ 

umiłowany syn” (Rdz 22,1-22 LXX). 

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

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

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

grzechy. 

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

W tym królewskim psalmie Bóg zwraca się do nowo ustanowionego 

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

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

misji. 

 

 

 

Żywa tradycja: Chrzest Chrystusa 

U Świętego Cyryla Jerozolimskiego, odzwierciedla się patrystyczna tradycja 

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

Tak jak gołębica z arki Noego była znakiem przywróconego pokoju między Bogiem 

i człowiekiem, tak i gołębica  zstępująca na Chrystusa wskazuje na pojednanie, jakie 

przyniesie On między Bogiem i całą ludzkością. 

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

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

mówią, zstąpił Duch Święty na prawdziwego Noego, Stwórcę drugiego pokolenia (...). 

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

krzyża niesie ratunek, który przez swą śmierć wieczorem zgotował zbawienie2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 17: O Duchu Świętym,10 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (3,13-17) 

 

➢ Dlaczego Jezus zostaje ochrzczony? 

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

Mimo to na początku swej publicznej działalności Jezus uderzająco okazuje swą 

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

tłumy. 

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

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

kulminacyjnym swej misji - na krzyżu. 

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

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

swojej krwawej śmierci" (KKK, 536). 

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

wszystko, co sprawiedliwe". 

Patrząc na Chrystusowy chrzest przez pryzmat krzyża i zmartwychwstania, 

chrześcijanie mogą zobaczyć, że  

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

Swą działalność inauguruje, zajmując miejsca grzeszników. Otwiera ją, 

antycypując Krzyż"3. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Ireneusz 

 

Duch Święty zstąpi 
 

 

To, co się istotnie stało, potwierdzili apostołowie, to jest, że Duch Święty w postaci 

gołąbki zstąpił na Niego.  

❖ Był to ten sam Duch, o którym mówi Izajasz: „I spocznie na Nim Duch Boży” 

(Iz 11, 2), jak to uprzednio powiedzieliśmy.  

❖ I znowu: „Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie” (Iz 61, 1).  

❖ To jest ten sam Duch, o którym mówi Pan: „Nie wy będziecie mówili, lecz 

Duch Ojca waszego, który mówi w was” (Mt 10, 20).  

 
3 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I, s.30 



❖ I znowu mówił do nich, dając uczniom moc odradzania ludzi w Bogu: „Idąc, 

nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 

Świętego” (Mt 28, 19).  

Jego obiecał przez proroków, że rozleje się w czasach ostatecznych na sługi                                    

i służebnice, ażeby prorokowali (Jl 2, 28). I dlatego zstąpił na Syna Bożego, który stał 

się Synem Człowieczym, przyzwyczajając się przez Niego mieszkać pośród rodzaju 

ludzkiego, spoczywać w ludziach i mieszkać w stworzeniach Bożych, spełniając w nich 

wolę Ojca i odnawiając ich ze starości grzechu ku nowości Chrystusa. 

O tego Ducha prosił Dawid dla rodzaju ludzkiego, mówiąc: „I wzmocnij mnie 

duchem ochoczym” (Ps 51 [50], 14). On, jak mówi Łukasz, zstąpił na uczniów po 

Wniebowstąpieniu Pańskim w Pięćdziesiątnicę, mając moc nad wszystkimi narodami, 

aby je wprowadzić do życia i otworzyć im Nowy Testament; i dlatego natchnieni 

uczniowie śpiewali hymn Bogu we wszystkich językach, podczas gdy Duch sprowadzał 

do jedności odległe plemiona, ofiarowując Ojcu pierwociny wszystkich narodów. 

I dlatego Pan obiecał posłać Pocieszyciela, który by nas przysposobił Panu (J 16, 7). 

 Bo jak z suchej pszenicy bez wilgoci nie może powstać ani jedno ciasto, ani jeden 

chleb, tak też i my nie możemy stać się jednym w Chrystusie bez wody, która pochodzi               

z nieba. I tak sucha ziemia nie może wydać owoców, jeśli nie otrzyma wilgoci, tak i my, 

dawniej suche drzewo, nie wydamy nigdy owocu życia bez deszczu szczodrze zesłanego               

z wysoka.  

Ciała bowiem nasze otrzymały ową jedność, która prowadzi do nieskazitelności, 

przez obmycie, dusze natomiast – przez Ducha. Tak więc i jedno, i drugie jest konieczne, 

bo prowadzi do życia Bożego... Ten Dar Pan otrzymał od Ojca i sam dał tym, którzy w 

Nim mają udział, zsyłając na całą ziemię Ducha Świętego. 

 

➢ Orygenes 

 

Baranek Boży 
 

 

Choć wielką jest rzeczą być nazwanym przez Ojca sługą, to jednak być sługą jest 

rzeczą małą w porównaniu z przeczystym i bezgrzesznym barankiem. Baranek Boży 

bowiem stał się jak baranek bezgrzeszny prowadzony na ofiarę, aby zgładzić grzech 

świata (J 1, 29).  

Ten, który wszystkim dał słowo, stał się podobny do baranka milczącego przed 

strzygącymi go, abyśmy śmiercią jego wszyscy zostali oczyszczeni; dany (nam został) 

jakoby środek magiczny, który oczyszcza ze wszystkich mocy przeciwnych, a tych, 

którzy chcą przyjąć prawdę – z grzechów. Śmierć bowiem Chrystusa osłabiła moce 

zwalczająca ród ludzki i wyrwała z grzechu mocą niewypowiedzianą życie znajdujące 

się w każdym wierzącym.  



A dalej: będzie On gładził grzech aż do chwili, gdy wszyscy nieprzyjaciele zostaną 

zniweczeni, a na końcu [zgładzi] śmierć (1 Kor 15, 26), aby cały świat został od niej 

uwolniony.  

I dlatego też Jan wskazując na Niego mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata” (J 1, 29), I nie jest On tym, który ma zamiar zgładzić, a jeszcze nie 

zgładził, ani tym, który zgładził i już nie gładzi, ale gładzi nieustannie u wszystkich, 

którzy żyją na świecie, aż wszelki grzech świata zostanie zgładzony i jako Zbawca 

przekaże Ojcu królestwo gotowe do przyjęcia w całości... Bożych darów, aby spełniły 

się słowa: „Bóg stał się wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). 

 
 

 

Pierwsza pieśń Sługi Jahwe - Iz 42, 1 –4. 6 –7 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Proroctwo Izajasza wypełni się w Jezusie Chrystusie. To na Nim spocznie 

Duch Pana, On będzie Sługą, którego Bóg podtrzymuje. 

 

❖ PIEŚNI TAJEMNICZEGO SŁUGI 
 

Kontynuujemy częstą od początku roku liturgicznego lekturę Księgi Izajasza. Dziś 

w liturgii usłyszymy fragment drugiej księgi autorstwa Deutero-Izajasza 

(przypomnijmy, ta część powstała podczas wygnania babilońskiego). Przed nami jedna 

spośród czterech Pieśni Sługi Jahwe. Czym one są? Przedstawiają tajemniczą postać 

sprawiedliwego, który ponosi niezasłużoną karę i przez to gładzi grzechy innych. 

Całość to rodzaj dramatu z punktem kulminacyjnym w momencie śmierci i uwielbienia 

Sługi. 

 

❖ ZAPOWIEDŹ CHRYSTUSA 

 

     Kim jest tajemnicza postać Sługi? Pieśń, choć napisana kilkaset lat przed Jego 

narodzeniem, bardzo wyraźnie rysuje postać Jezusa. Utwór szczegółowo opisuje Jego 

misję i naturę. Niezwykle wymowne są trzecia i czwarta pieśń Sługi Jahwe, które 

zawierają niektóre szczegóły dotyczące męki Jezusa. I Pieśń (Iz 42, 1 –4) opowiada 

o powołaniu i misji Sługi. W II Pieśni (49, 1 –6) Sługa przedstawia trudności, na jakie 

natrafia, i przytacza słowa Pana rozszerzającego jego misję na wszystkie narody. W III 



Pieśni (50, 4 –9). Sługa mówi o swojej gorliwości, cierpieniach i nadziei pokładanej 

w Panu. IV Pieśń (52, 13–53, 12) opisuje śmierć i wywyższenie Sługi. 

 

❖ ZAPOWIEDŹ CHRZTU 

 

Dlaczego w liturgii Chrztu Pańskiego usłyszymy I Pieśń Sługi Jahwe? W Księdze 

Izajasza Bóg mówi o swoim Słudze, wyrażając bliskość, i podobnie mówi Ojciec 

o swoim Synu Jezusie podczas chrztu. Zwróćmy również uwagę na słowa o Duchu 

spoczywającym na Słudze, które przywodzą na myśl obraz chrztu Jezusa w Jordanie. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Duch mój na Nim spoczął 

 Ja, Pan, powołałem Cię słusznie 

 

 

Biblijny insider  

➢   Mój sługa (hebr. abdi) 
 

      Tytuł ten powraca w pieśniach sześć razy. Oznacza zależność i poddanie Bogu. 

W Biblii to tytuł honorowy, nadawany patriarchom (Rdz 26, 24), Mojżeszowi (Pwt 9, 

27), Jozuemu (Lb 12, 7), Dawidowi (2 Sm 7, 5) czy prorokom (Jr 7, 25; Am 3, 7). 

Zaimek „mój” podkreśla ładunek uczuciowy łączący Jahwe ze sługą. Pan uformował 

go ze szczególną miłością, powołał od łona matki, wezwał do specjalnej misji, 

podtrzymuje go i znajduje w nim upodobanie.  

➢     Wybrany (hebr. bachir) 
 

      To określenie przynależące do teologii dynastii Dawidowej (1 Sm 16, 10; Ps 78, 70; 

89, 4. 20). Podkreśla królewski charakter Sługi. Niektórzy widzą w nim desygnację 

królewską  

 

➢      Położyłem nad nim mojego Ducha, On przyniesie narodom 

Prawo 
 

      Szczególne dary ducha dotyczą misji wprowadzenia prawa (hebr. miszpat) wśród 

narodów pogańskich. Według Mi 6, 8 to istota religii. Sługa jest ukazany na wzór 

nowego Mojżesza. 



 

❖     Nie będzie wołał ani podnosił głosu 
 

      Pokora Sługi jest ukazana w kontraście z postawą Cyrusa (iż 41, 2 –25). To także 

przeciwieństwo krzykliwych fałszywych przywódców religijnych i proroków. 

 

❖      Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym 

płomyku 
 

      Pieśń podkreśla łagodność Sługi w trosce o najsłabszych. Hieronim interpretował 

trzcinę (hebr. qaneh) jako symbol Izraela, zaś knotek (pisztah) jako symbol pogan. Tora, 

którą głosi, ma dotrzeć do najdalszych krańców ziemi symbolizowanych przez wyspy 

(ijim) 

ZWRÓĆ UWAGĘ 

Sługa to tajemnicza postać, która prezentuje rys nieznany dotychczas literaturze 

biblijnej. Jego cierpienie przynosi zbawienie i jest ofiarą przebłagalną za grzechy Izraela 

i całej ludzkości. Nic dziwnego zatem, że Jezus odnosi do siebie obraz cierpiącego Sługi 

z Deutero-Izajasza. Jego śmierć między złoczyńcami przypomina śmierć Sługi (Łk 22, 

37 – Iz 53, 12). Obaj cierpią te same obelgi i oplucie (Łk 24, 26 –27 – Iz 50, 6). Cechuje 

ich ta sama łagodność i pokora (Mt 12, 18 – Iz 42, 2 –4). Obaj są światłością pogan (Łk 

2, 32 – Iz 49, 6). Nadzwyczajny rys uniwersalnego Zbawcy, który swym cierpieniem 

gładzi grzech świata, pozwala dopatrywać się w Jezusie wypełnienia proroctwa o 

Słudze. 

Sam tytuł „sługa” łączy tę postać z tradycjami patriarchów (Rdz 26, 24), Mojżeszem 

(Wj 14, 31), Jozuem (24, 29), Dawidem (2 Sm 3, 18), kapłanami, prorokami, Mesjaszem 

(Ez 34, 23), Zorobabelem (Ag 2, 23) oraz z narodem izraelskim (Iz 41, 8; 42, 19; 43, 

10). Postać Sługi skupia wielkie tradycje duchowe Izraela: od Abrahama przez 

Mojżesza, Jeremiasza aż po Hioba. Identyfikowano go z Ozjaszem, Sedecjaszem, 

Cyrusem, Deutero-Izajaszem, Zorobabelem i Jojakinem. Tradycja żydowska widziała 

w nim zapowiedź Mesjasza. 

 

LINKI 

• Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 

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

Mt 3, 16 –1 (Ewangelia): A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha 

Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba 

mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 



Łk 4, 17 –21: Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł 

miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 

a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał 

rok łaski Pana». […] «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli» 

 

 

 

Iz 42, 1 –4. 6 –7 
 

To mówi Pan: 

 «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom 

Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. 

On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 

Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 

 Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył 

oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, 

co mieszkają w ciemności». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 

➢  Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

 

Oto mój sługa 

 

Dokładność proroków była tak wielka, że... przepowiedzieli także Jego drogi, 

przeprawy oraz intencje, w jakiej to uczynił, abyś się przekonał, że wszystko mówili z 

natchnienia Ducha [Świętego]. Jeśli niemożliwe jest znać ludzkie tajemnice, tym 

bardziej niemożliwe byłoby poznać cel Chrystusa, gdyby Duch [Święty] nie objawił. 

Cóż więc powiada prorok? Przytoczono tak: „Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: «Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja 

dusza ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo 

narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego 

głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego 

imieniu narody nadzieję pokładać będą»” (Mt 12, 18–21; Iz 42, 1–4). 

Sławi Jego łagodność i niewypowiedzianą moc, otwiera narodom na oścież wielką 

bramę, przepowiada kary, które miały spotkać Żydów i wskazuje na Jego zgodność z 

Ojcem.  

„Oto mój sługa – powiada – którego wybrałem”. Jeśli wybrał Go sobie, to 

rozwiązuje prawo nie tak, by mu się sprzeciwiać czy być nieprzyjacielem prawodawcy, 

lecz jako taki, który zgadza się z nim i czyni to samo. 

Następnie, sławiąc Jego łagodność, powiada: „Nie będzie się spierał ani krzyczał”. 

Sam chciał ich uzdrowić, a gdy Go od siebie odtrącili, nie opierał się temu. Wskazując 

na Jego moc oraz na ich słabość, powiada: „Trzciny zgniecionej nie złamie”.  

Było rzeczą łatwą złamać ich wszystkich jak trzcinę, i to nie po prostu jak trzcinę, ale 

jak trzcinę zgniecioną.  

„Ani knota tlejącego nie dogasi”. Mówi o ich zapalczywości i o Jego mocy, która 

mogłaby stłumić i zgasić zapalczywość wszelką łatwością; tu właśnie przejawia się Jego 

łaskawość. 

Cóż więc? Czy zawsze tak będzie? Czy do końca będzie znosić ich zasadzki i 

szaleństwa? Gdzież tam! Gdy spełni swe zadanie, wówczas uczyni i tamto.  



Wyraził to mówiąc: „Aż zwycięsko sąd  przeprowadzi. W Jego imieniu narody 

nadzieję pokładać będą”. 

Tak mówi także i Paweł: „Z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, 

kiedy już wasze posłuszeństwo się dopełni” (2 Kor 10, 6). 

Cóż znaczą słowa: „Aż zwycięsko sąd przeprowadzi”. Gdy spełni się wszystko, co 

do Niego należało, wtedy wymierzy karę i to karę ostateczną. Wtedy to poniosą 

straszliwą karę, kiedy stanie świetny znak zwycięstwa, zwycięży Jego sprawiedliwość i 

nie pozostawi nawet cienia sposobności do bezwstydnego się sprzeciwiania. 

Zwykł sądem nazywać sprawiedliwość. A na tym nie kończą się sprawy Jego 

władania, bo również cały świat przyciągnie ku sobie. 

Dlatego dodał: „W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”. Dalej, abyś 

wiedział, że i to również jest zgodne z wolą Ojca, prorok zapewnia o tym już na początku 

– wraz z tym co następuje – mówiąc: „Umiłowany mój, w którym moja dusza ma 

upodobanie”. Oczywiste jest, że umiłowany uczynił rzeczy zgodne z wolą Tego, który 

Go miłuje. 

 

❖  Św. Grzegorz z Nyssy 
 

 

Dlaczego Bóg się narodził wśród ludzi? 

 

Pytasz, dlaczego Bóg się narodził wśród ludzi.  

Gdybyś usunął z życia dobrodziejstwa Boże, z trudnością byś znalazł, co by cię 

doprowadziło do poznania Boga. Dobroczyńcę bowiem poznajemy z otrzymanych 

darów. Patrząc na dzieła, wnosimy z nich o naturze tego, który je czyni. Jeśli więc 

właściwym znakiem natury Boskiej jest miłość ku ludziom, masz tym samym 

przyczynę, o którą pytałeś, masz dowód przyjścia Boga do ludzi.  

Nasza chora natura potrzebowała lekarstwa, upadły człowiek potrzebował kogoś, kto 

by go podniósł; potrzebował ożywiciela ten, co stracił życie; potrzebował przewodnika 

na drodze do dobrego ten, kto odsunął się od uczestnictwa w dobrym; potrzebował 

światła ten, kto był zamknięty w ciemności; potrzebował odkupiciela jeniec, pomocnika 

więzień, oswobodziciela jęczący w niewoli.  



Czyż to zbyt małe pobudki, aby skłoniły Boga do zstąpienia między ludzi 

znajdujących się w cierpieniu i nędzy? 

Powie ktoś, że przecież Bóg mógł pomóc ludziom, a nie cierpieć. 

Skoro bowiem samą myślą stworzył wszystko i aktem woli powołał do życia to, co 

nie istniało, czemuż swą Boską mocą i swym rozkazem nie wyrwał człowieka z niewoli 

wroga i nie przywrócił do pierwotnego stanu?  

 

 

Dlaczego wybrał okrężną do tego drogę, przyjmując cielesną naturę, przez 

narodzenie wchodząc w życie i przechodząc wszystkie fazy rozwoju, kosztując potem 

śmierci dopiero przez zmartwychwstanie dochodząc do celu?  

A przecież mógł stanąć na szczycie chwały i – pominąwszy okrężne drogi – samym 

rozkazem zbawić człowieka?... 

W tym zwłaszcza, że Bóg wstąpił na niziny człowieczeństwa, uwydatniła się Jego 

potęga o wiele bardziej niż w przewyższające przyrodzone siły cudach. Wielkie bowiem 

czyny należą do natury i pojęcia Boskiej mocy i dlatego nie jest niczym obcym słyszeć, 

że świat i wszystko, co pojmujemy myślą poza rzeczami widzialnymi, istnieje w mocy 

Boga, gdyż tu znajduje swe urzeczywistnienie każdy akt Jego woli. Ale zejście do 

czegoś niskiego jest już nadmiarem mocy, niepowstrzymanej nawet tym, co jest wbrew 

naturze. 

Jak właściwością ognia jest wznosić się w górę i tego naturalnego działania nikt nie 

uważa za coś niezwykłego, przeciwnie, dziwiliby się wszyscy jego opadaniu, tak i 

Boska moc nie tyle uwydatnia się w ogromie nieba, w blasku gwiazd, w urządzaniu 

wszechświata, w ustawicznym kierowaniu wszystkim, ile w zejściu do naszej słabej 

natury.  

Oto wzniosłość schyla się ku niskości i w niskości daje się widzieć, choć sama się 

nie umniejsza Boskości, łączy się z naturą ludzką i nią się staje, choć nie przestaje być 

sobą. 

 

 

 

 



„Jezus z Nazarethu” – Roman Brandstaetter 

Chrzest w Jordanie 

      

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

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

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

go, nie wiedział, jak wygląda.  

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

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

począł w nim domyślać się Johanana, ale domysł ten mógł łatwo okazać się zwodniczy, 

tym bardziej, że z powodu dużej odległości nie mógł dostrzec, co on nad rzeką robi, a 

poza tym mógł to być jeden z pokutników, który uczestnicząc w oczyszczającym dziele 

pustelnika odział się na jego podobieństwo w płaszcz  z sierści wielbłądziej. 

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

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

niedostrzegalną cząstką  tego tłumu, podległą tym samym prawom fizycznym i 

duchowym ograniczeniom, jeszcze bardziej pogłębiał w sobie ich pełnię i pomniejszał 

się do rozmiarów szarego pokutnika, stojącego jak każdy pokutnik w oczekiwaniu 

błogosławionego oczyszczenia.  

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

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

celem Jego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia — mógł ujawnić 

przed ludźmi i sprawdzić na  sobie samym i przed sobą samym swoje pełne 

człowieczeństwo, a ponieważ niestety nie istnieje lepszy sprawdzian człowieczeństwa 

nad grzech, mógł poczuć się człowiekiem grzesznym, chociaż nigdy żadnego grzechu 

nie popełnił, i poddać się oczyszczeniu z występków, które nigdy nie były Jego 

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

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

gier, którymi Elohim posługiwał się, gdy chciał przemówić do człowieka głosem 

człowieczym — mógł powolnym krokiem wraz z całym tłumem ludzi zbliżać się ku 

brzegom rzeki i dokonać zanurzenia w wodzie, tak potrzebnego do całkowitego i 

świadomego wypełnienia człowieczej prawdy. 

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

zmęczenia, posuwał się w kierunku brzegu.  



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

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

zaprzeczeń i nieustannych sprostowań Johanana, lud skłonny był uważać go za 

Mesjasza ukrytego, a ta ukryta forma objawienia — ukryta, rozumie się, do czasu — nie 

tylko podniecała wyobraźnię Izraelitów, lecz jeszcze bardziej umacniała ich w 

słuszności przypuszczeń i dociekań coraz śmielszych, a niekiedy nawet przybierających 

ton kategorycznych stwierdzeń o świętym proroku, który lada dzień zrzuci zasłonę ze 

swojej twarzy  objawi się całemu Izraelowi w pełnej chwale Bożego Pomazańca. 

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

krążyła dokoła wyzwolenia spod władzy Rzymian i zadecydowała o tym, że cierpliwe 

czekanie narodu — nie zawsze wprawdzie  było ono cierpliwe, ale wiadomo przecież, 

że niewymierne i względne są   granice ludzkiej cierpliwości, więc nawet taką czy inną 

sporadyczną niecierpliwość synów Izraela od wieków cierpiących obce jarzmo można 

uważać za akt podziwu godnej cierpliwości — było jego chlebem codziennym, 

przepojonym łzami, goryczą i popiołem. 

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

piaszczystego i dość wąskiego brodu zarośniętego po bokach gęstym sitowiem, paprocią 

i olchami, gdzie Johanan — Jezus widział już teraz zupełnie dokładnie jego postać, 

odwróconą twarzą ku rzece — wotoczeniu swoich uczniów odmawiał modlitwy i chrzcił 

ludzi, którzy zanurzając się w wodzie, w symbolu wielkiej przemiany, obmywali z 

grzechów swoje dusze i serca.  

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

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

teraz ze wzmożoną wyrazistością tak dokładnie, jakby była Jego sobowtórem. 

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

i plecy ludzi, którzy poszcząc, stali od świtu pod rozżarzonym słońcem, gdy wreszcie 

Jezus dotarł do samego brodu i spojrzawszy w chudą, sczerniałą od pustynnych 

wichrów, obrośniętą długimi włosami twarz swojego brata, nisko przed nim skłonił 

głowę i pokornie czekał na jego słowo. 

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

odległości, a ponieważ oślepiły go ukośne promienie  słońca, przyłożył dłoń do czoła, 

osłaniając nią oczy, i uważnie wpatrywał się w postać nieznajomego Męża, tak uważnie 

i długo, że stojący obok niego uczniowie — jeden średniego wzrostu, czarnobrody, o 

mocnych ramionach i żylastych dłoniach, drugi wysoki, o pociągłej bladej twarzy i 

delikatnych, nieomal dziewczęcych rysach — równocześnie skierowali pytające 

spojrzenie na Jezusa, pragnąc wyczytać z Jego uniżonej i wyczekującej postawy 

odpowiedź na niezwykłe zachowanie się ich nauczyciela i mistrza. 



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

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

spotkanie nastąpiło, lecz im bardziej zagłębiał się w przeszłość, wypatrując w niej 

śladów owego Męża, tym większa ogarniała go pewność, że mimo bezskuteczności tych 

chaotycznych poszukiwań na pewno Go kiedyś widział, poznał Go, mówił z Nim i 

znając Go, i mówiąc z Nim, i będąc obok Niego, równocześnie czekał na spotkanie z 

Nim, na poznanie Go i rozmowę, i wcale nie dziwił się równoczesnemu porządkowi 

tych zjawisk, sprzecznych z sobą tylko w ludzkim, nędznym i ograniczonym 

wyobrażeniu, jednak harmonijnie nakładających się na siebie według praw o 

następstwie Bożych zdarzeń.  

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

sobą związkiem wiecznym i nierozerwalnym i każda z nich potwierdza drugą nawet 

wówczas, jeżeli jej całkowicie przeczy.  

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

spytać, gdyby nie poczuł, że stawiając to nierozważne pytanie, dotyka spraw 

niesprawdzalnych zmysłami i umysłem.  

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

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

wysokość, i dlatego on, Johanan, powinien nie tylko przed pomniejszającym się 

pomniejszyć, a przed korzącym się ukorzyć, ale okazać Mu swoją marność oraz 

niedorzeczność tego, co czyni przed Jego obliczem.  

Więc zwrócił się do Jezusa i powiedział pytając: 

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

 Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł: 

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

sposób wypełnili wszystko, co sprawiedliwe. 

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

się im bezwolnie, albowiem sprawiedliwość, na którą powoływał się Nieznajomy — tak 

myślał Johanan — oznacza w Prawie  niezłomną wolę El Szaddaja, identyczną z Jego 

zwycięstwem, a tożsamość tę potwierdzili mędrcy z Qumran, którzy głosili, że 

sprawiedliwość jest Bożym planem zbawienia człowieka, a owo zbawienie jest 

zawołaniem Synów Światłości walczących z Synami Ciemności, z całym obozem 

Beliala, a ja wprawdzie nie jestem Światłością — tak myślał Johanan — ale mam złożyć 

Świadectwo o Światłości właśnie teraz, gdy rozstrzygają się losy tejwielkiej wojny, a 

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



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

aż po kres wszystkich czasów i w czasie naznaczonym przez Elohim, to znaczy może 

jutro, a może pojutrze, a może właśnie już dziś zajaśnieje Jego przeraźliwa światłość i 

świecić będzie przez wszystkie czasy, i coraz bardziej zmniejszać się będzie odległość 

między człowiekiem a Bogiem, aż wreszcie odległość ta będzie tak mała, że zupełnie 

zaniknie, a człowiek wstąpi w Boga albo Bóg w człowieka, co zresztą wychodzi na 

jedno i to samo, i nastąpi powszechne Przeistoczenie i Podniesienie dziejów — tak 

myślał Johanan i tak myśląc, szedł ku rzece, a u jego boku szedł Jezus, który jak 

pokutnik, zrzuciwszy z siebie tunikę, milcząco wstąpił w wody Jordanu — to milczenie 

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

wyciągniętych dłoni Pustynnego Brata.  

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

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

płynącym Panem Zastępów bijącym o brzeg, była samym Jahwe, głębokim Jahwe, w 

którym zanurzył się Jezus.  

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

jestestwa, w samym sobie, w pluszczącej Nieskończoności i Niewidzialności, wracał do 

dawnej równowagi i wyzbywał się swojego samoograniczenia i chwalebnego 

samopomniejszenia, dzięki któremu mógł skrycie i widomie wziąć na siebie ciężar 

i pełnię swej niepokutującej pokuty.  

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

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

pomiędzy wzgórzami a seledynową smugą obłoków, wysączały się ostatnie blaski 

zachodzącego słońca — począł głośno odmawiać modlitwę, a gdy wypowiedział jej 

ostatnie słowa, ujrzał, jak z owej otwartej szczeliny ponad Judejskimi Górami wylatuje 

ku Niemu gołębica, ów ofiarny ptak ludzi ubogich, wzbija się w powietrze i krąży nad 

Jego głową, i usłyszał głos mówiący:  

Ten jest Synem moim umiłowanym, którego upodobałem sobie. 

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

uczniów i stojących w pobliżu pokutników, że nie widzą gołębicy i nie słyszą 

mówiącego głosu.  

Ale szeroko rozwarte i przerażone oczy Johanana były dla Niego nieomylnym 

dowodem, że uczestniczy on w Jego widzeniu i słyszeniu, co było dla Niego radosną 

ulgą, gdyż widzenie to było przede wszystkim przeznaczone dla  Pustynnego Brata. 

      



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

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

szerokie koła, raz wyżej, raz niżej, jakby chciał swoim lotem potwierdzić głęboki sens 

tego dnia, wreszcie  poderwał się ku górze i odleciał na krańce horyzontu, ku Górom 

Judejskim, i znikł w szkarłatnej szczelinie między wzgórzami a seledynową smugą 

obłoku, pozostawiwszy nad głową Męża swój nieruchomy, skrzydlaty cień. 

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

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

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

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

wieczności w jednej wieczności, i trzech nieskończoności w jednej nieskończoności, 

albowiem nie ma Słowa, które nie jest troistym Słowem, i nie ma wieczności, która nie 

jest troistą wiecznością, i nie ma nieskończoności, która nie jest troistą 

nieskończonością, a przede wszystkim — i to jest najważniejsze — nie istnieje, nie 

istniała i nigdy istnieć nie będzie Jedność, która nie jest Trójcą. 

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

na twarz przed Jezusem, albowiem poznał Go. 


