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  (29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek 

Boży, który gładzi grzech świata.(30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie 

przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie. (31) Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 

aby On się objawił Izraelowi. (32) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który 

jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. (33) Ja Go przedtem nie znałem, 

ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym 

ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym. (34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. 
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KKK: Jezus Jedyny Syn Boży, 441–445; chrzest Jezusa, 535–537, 1223–1225; 

Baranek Boży, 608; śmierć Chrystusa jako jedyna i ostateczna ofiara, 613–614 

Lekcjonarz: druga niedziela zwykła (rok A) 
 

[1,29] Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa, i rzekł: 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
 

     W Prologu zaznaczono, że podstawową rolą Jana Chrzciciela jest „świadczenie” 

albo dawanie świadectwa o Jezusie (1,6–8.15). Teraz, w drugim dniu, Jezus pojawia się 

w Ewangelii po raz pierwszy, a Jan Chrzciciel daje o Nim świadectwo.  

    Ewangelista rozpoczyna od frazy, która wielokrotnie powraca w Ewangelii: ktoś 

widzi inną osobę i coś o niej mówi (1,29.36.47; 19,26–27).  

    Jest to formuła objawieniowa: jedna osoba widzi inną i następnie objawia rolę tej 

osoby w planie Bożym.  

    W tym pierwszym przypadku Jan Chrzciciel dostrzega Jezusa i oznajmia:  

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.  

W tytule Baranek Boży kryje się kilka biblijnych aluzji1.  

Po pierwsze, baranek jest w centrum liturgii Paschy, która celebruje exodus, 

potężne Boże dzieło wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej (Wj 12,1–13). Autorzy 

Nowego Testamentu przedstawiają Jezusa jako nowego Baranka Paschalnego, którego 

ofiarnicza śmierć przynosi uwolnienie z grzechu i pojednanie z Bogiem (J 19,14.36;                 

1 Kor 5,7; 1 P 1,19; Ap 5,9).  

Po drugie, tytuł ten nawiązuje do świątynnego systemu składania ofiar, w którym 

baranki, tak samo jak inne zwierzęta i wartościowe przedmioty, były składane w świętej 

ofierze ku czci Boga. „Baranek” zatem przywołuje ofiarę ze zwierząt, przynoszącą 

rytualne obmycie z win i pojednanie z Bogiem (Kpł 1,1–13). Jezus jednak nie jest po 

prostu kolejną liturgiczną ofiarą, On jest Barankiem, który ostatecznie gładzi grzechy 

i zło ciążące na całym ludzkim rodzaju oraz przynosi pełne pojednanie z Bogiem 

(zob. Tło biblijne na s. 163)2.  

Po trzecie, księga Izajasza przywołuje Cierpiącego Sługę Pana, który idzie na 

śmierć, by zyskać przebaczenie dla grzechów innych, jak „baranek na rzeź 

prowadzony” (Iz 53,7). Ponieważ Jezus, mówiąc o swojej śmierci, odwołuje się do 

figury Cierpiącego Sługi (J 3,14–15; 8,28; 12,32; zob. Iz 52,13), możemy upatrywać 

w tytule „Baranek” nawiązanie do tegoż Sługi. 

 

 
1 KKK, 608 
2 Fraza „gładzi grzechy” przywołuje znaną biblijną metaforę, która 



[1,30]  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  
 

Jan Chrzciciel mówi następnie o boskiej godności Jezusa: Po mnie przyjdzie Mąż, 

który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie3.  

Te słowa przywołują Prolog. Boskie Słowo istniało odwiecznie u Boga Ojca, zanim 

zaistniało stworzenie (1,1). To właśnie ze względu na preegzystencję Słowa Jan 

Chrzciciel powtarza świadectwo z 1,15: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 

który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 

 

 

TŁO BIBLIJNE:  Biblijna obietnica zesłania Ducha Świętego 

Wielu biblijnych proroków nauczało, że Bóg, gdy dopełni swojego ostatecznego 

dzieła zbawienia na końcu czasów, wyleje Ducha Świętego (Iz 32,15; 44,3; Ez 36,24–

28; 39,29; Jl 3,1–2; Za 12,10). Ezechiel mówi, że Bóg obdarzy swoim Duchem swój lud 

odkupiony, gdy zawrze z nim nowe przymierze: „Ducha mojego chcę tchnąć w was 

i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według 

nich postępowali” (Ez 36,27). Podobnie przemawiał Pan przez proroka Joela: 

   I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze 

prorokować będą, starcy wasi będą śnili, (…) wyleję Ducha mego w owych dniach 

(Jl 3,1–2). 

 Zwrot „wyleję ducha” to zapowiedź przyszłego różnorodnego błogosławieństwa.  

Pośród błogosławieństw związanych z wylaniem Ducha Świętego są następujące: 

pojednanie z Bogiem (Iz 44,3–5; Ez 39,29); oczyszczenie z grzechów i powtórne 

stworzenie przez Boga (Ez 36,25–27; 37,9–10.14); stworzenie posłusznych serc, które 

są otwarte i zdolne do miłości oraz błagalnej modlitwy (Ez 36,26–27; Za 36,24–28); 

dary charyzmatyczne, takie jak prorokowanie (Jl 3,1–2).  

Gdy ta obietnica wypełniła się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, została nam 

objawiona jako osobowa obecność samego Ducha Świętego we wnętrzu wierzących, 

Ducha, który oświeca, umacnia i daje radość. 

 

  

[1,31-34]  Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 

celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem 

Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 

 
3 Por. Mt 3,14-15 



powiedział do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 

i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym«. Ja to 

ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. 
 

Jan Chrzciciel wyznaje także, że nie znał Jezusa, chociaż jego powołaniem było 

głoszenie, aby Ten, który ma przyjść, objawił się Izraelowi. Dopiero gdy chrzcząc 

Jezusa, zobaczył zstępującego nań i spoczywającego na Nim Ducha Świętego, 

przypomniał sobie słowa Boga: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 

i spoczywającego na Nim, jest Tym. 

Zstąpienie i spoczywanie Ducha Świętego na Jezusie jest wypełnieniem obietnicy 

Bożej zawartej w Księdze Izajasza 11,2 o przyszłym doskonałym królu: „I spocznie na 

ni[m] Duch Pański”.  

Przez tego obiecanego króla „kraj się napełni znajomością Pana” (Iz 11,9). Ten, na 

którym spoczął Duch Święty, przyniesie pokój i napełni ludzi znajomością Pana, 

ponieważ jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.  

To znaczy, że Jezus ześle Ducha Świętego, by zamieszkał w Jego ludzie i oczyścił 

go – tak brzmi obietnica złożona przez Boga, która miała się wypełnić na końcu czasów 

(zob. Tło biblijne na s. 19). Namaszczony i napełniony Duchem Świętym Jezus może 

wylewać Ducha Świętego na ludzi4.  

Ujrzawszy Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego na Jezusie, Jan 

Chrzciciel świadczy o prawdziwej rzeczywistości Jezusa: On jest Synem Bożym5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Zob. KKK, 536 
5 Zob. KKK, 444 



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).  

❖ 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Druga pieśń Sługi Jahwe- Iz 49, 3. 5 –6 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Tajemniczy Sługa przedstawiany przez proroka będzie miał wielką misję: 

być „światłością”, szerzyć zbawienie nie tylko w Izraelu, ale aż po krańce 

ziemi. 

 



❖ PIEŚNI TAJEMNICZEGO SŁUGI 
 

W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy pierwszą, przed nami druga spośród czterech 

Pieśni Sługi Jahwe. Przypomnijmy, 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. 

Wszystkie pieśni znajdują się w drugiej części Księgi Izajasza  – powstałej podczas 

niewoli babilońskiej, której autorem jest Deutero-Izajasz. 

 

❖ 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. 

 

❖ ROZMOWA Z WYBRANYM 

 

Usłyszymy fragment drugiej pieśni, rozmowy Boga z tajemniczą postacią, ze Sługą 

Jahwe. Zwróćmy uwagę, że dla Boga Jego wybraniec ma być nie tylko sługą, ale 

i światłością  – nie tylko dla Izraela, ale również dla pogan. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą... 

 Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi 

 

 

 

 

 



Biblijny insider  

 

Nie była to tylko prywatna rozmowa Sługi z Bogiem.  

Podobny dialog Bóg chce nawiązać z każdym z nas 

 

➢   Ty jesteś moim sługą (Iz 49, 3) 
 

      Słowo „sługa” w niejednym z nas budzić może niepokój. Tytuł ten nie poniża 

nikogo i brzmi całkiem zwyczajnie w czasach proroka, któremu nie był obcy widok 

królewskiego dworu. Poza tym „sługa Boga” to w Biblii tytuł honorowy.  

Tak byli nazywani wielcy historii zbawienia: Abraham, Mojżesz, Jozue i Dawid.  

Bóg zaprasza także nas do odegrania wielkiej roli w jego historii. 

➢     Teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia                   

(Iz 49, 5) 
 

Bóg stawia przed oczyma Sługi pierwsze obrazy historii świata, na których jest 

przedstawiany jako Ten, który własnymi rękoma stwarzał człowieka z prochu ziemi 

(Rdz 2, 7). 

Czasownik jacar („kształtować”), którego używa Izajasz, oznacza także pracę 

garncarza, który swymi dłońmi nadaje naczyniom piękne kształty (Ps 2, 9; Iz 29, 16; 43, 

7; Jer 8, 16). 

Bóg uświadamia Słudze i nam, że Jego oczy śledziły z czułością każdy nasz ruch 

w łonie matki. W jego oczach jesteśmy piękni. 

Powołanie już od łona matki oznacza coś jeszcze. Podkreśla je w swoim opisie 

Jeremiasz (1, 5) i św. Paweł (Ga 1, 15 –17). Nasze życie jest własnością i darem Boga, 

bardziej niż ziemskich rodziców, i jako takie ma służyć głoszeniu jego Słowa. 

 

➢      Ustanowię cię światłością (Iz 49, 6) 
 

Bóg posuwa się nawet dalej  – pragnie, aby Jego Sługa był „światłem” (’or), 

„zbawieniem” (jeszua) dla innych. W Starym Testamencie światłość i zbawienie 

to atrybuty Jahwe Stwórcy i zbawcy. Sługa niesie światu Bożą obecność 



Kto z nas nie pragnie być światłem dla drugiego, towarzyszyć w drodze ukochanej 

osobie, ochraniać jej kroki, rozpraszać lęk przed jutrem? Możemy to czynić, niosąc 

innym Boga. 

 

Iz 49, 3. 5 –6 
 

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». 

 Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, 

który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 

Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 

 A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 

i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 

zbawienie dotarło aż do krańców ziemi» 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


