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

powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp 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 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».

Mt 3, 13-17

Przygotowanie do modlitwy (przygotowanie dalsze)

Przeczytaj kilka razy tekst z Ewangelii oraz zaproponowane poniżej punkta. Podkreśl sobie, to co 

Cię porusza albo co wydaje się trudne, gdzie czujesz opór. Pamiętaj, że nie musisz przejść przez 

wszystkie zaproponowane treści. Św. Ignacy mówił: „Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne 

odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.”

W tym przygotowaniu ważne jest też wybranie sobie miejsca, pozycji i czasu na modlitwę.

Modlitwa przygotowawcza: Spróbuj przez chwilę skupić się na tym, z Kim 

będziesz teraz rozmawiał. Pomyśl o tym, że Jezus sam zaprasza ciebie do 

wsłuchiwania się w Jego słowo, że zależy Mu na spotkaniu z tobą. Proś, aby to On 

był najważniejszy w tym czasie, aby On ciebie prowadził, abyś skupiał się na tym, 

co On chce ci w tym czasie powiedzieć. Święty Ignacy podpowiada, by na początku 

modlitwy prosić Boga, aby wszystkie nasze pragnienia, decyzje i czyny były 

skierowane w sposób czysty ku Jego większej chwale.

Obraz: Wyobraź sobie tę scenę z Ewangelii, jak Jezus podchodzi do Jana, prosi o chrzest. Co 

może wtedy przeżywać Jan? Zobacz chrzest Jezusa w Jordanie i moment kiedy otwierają się 

niebiosa i słychać głos Ojca.

Owoc: proś o czyste pragnienie poznawania Jezusa, kochania Go i pójścia w Jego ślady.

Proś też o łaskę uradowania się Dobrą Nowiną o miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego – do nas 

ludzi, do ciebie osobiście.

1 W Ewangeliach jest bardzo mało informacji o dzieciństwie Jezusa, o Jego dorastaniu, o tym 

czasie zanim został ochrzczony .Nie wiemy jak wyglądała Jego codzienność, relacja z Bogiem, 

relacja z ziemskimi rodzicami, praca, obowiązki, czas wolny, przyjaźnie, pasje. Pobądź chwilę z 

Jezusem w Jego codzienności, w Jego rodzinnym domu, w tym, co przeżywał zanim wyruszył nad 

Jordan. Zobacz relacje, które łączyły Go z innymi ludźmi, jakim był człowiekiem. 

2. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 



powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». 

Wtedy Mu ustąpił.

W chrzcie Jezusa uczestniczy Jan. Bóg chciał aby w tym ważnym wydarzeniu miał udział człowiek.

Jan nie rozumie Jezusa, ale jest człowiekiem bardzo pokornym. Ma świadomość, że Jezus 

powinien go ochrzcić, a nie odwrotnie. Jednak, gdy widzi, że Bóg chce inaczej, „poddaje się” Jego 

woli. Rozumie, że ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu, niż własna wizja oddawania Mu czci i 

służby.  

Jezus potrzebuje naszego działania, nawet jeśli wydaje się nam, że jest nie na miejscu. 

Przekazanie nam inicjatywy przez Boga jest trudne, bo wygodniej nam jest, gdy odpowiedzialność 

jest po Jego stronie. Co dla Ciebie jest taką nową odpowiedzialnością? Czy masz odwagę ją 

przyjąć?

3. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 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».

W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. 

Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada Słowo: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie”. Syn Boży objawia pokorę Boga, przyjmuje na siebie nasze grzechy, ogałaca się. 

Duch Święty, który jest miłością, „unosi się między Ojcem i Synem” w postaci gołębicy. Jakby 

„łączy” ich; czyni Jednym.

Jezus zaprasza nas do relacji przyjaźni. A Duch Święty napełnia Bożą miłością.

Co czujesz słysząc takie słowa z ust Boga Ojca? Jakie Jest Twoje doświadczenie bycia 

ukochanym dzieckiem Boga?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem i opowiedz, co wydarzyło się w czasie tej 

modlitwy. 

Przy pisaniu punktów korzystałam z pomocy rozważań O Stanisława Biela SJ
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