
Mk 13, 28 - 37 

(28) A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera 

soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.  

(29) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.  

(30) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.  

(31) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.  

(32) Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.  

(33) Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.  

(34) Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój 

dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 

odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.  

(35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, czy rankiem.  

(36) By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.  

(37) Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 

 

 

 

 

 

 

 



Zachęta do czujności - (Mk  13, 28-37) 

Ks. dr hab. Michał Bednarz, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

Jezus nawiązuje do zakończenia historii świata. Omawiana perykopa łączy się zatem              

z poprzednią, w której była mowa o chwalebnym przyjściu Chrystusa. 
  

Nadzieja tego przejścia powinna podtrzymywać uczniów w długiej wędrówce.                 

Nie powinni mieć co do tego najmniejszej wątpliwości, jeżeli tylko mają oczy otwarte                       

i umieją obserwować zjawiska przyrody. 
 

 Na zimę figowiec zrzuca liście i wtedy starczą jego nagie, gołe konary (odróżnieniu                 

od pozostałych, zawsze zielonych drzew Palestyny). Pączkowanie drzewa figowego 

zwiastuje nadejście ciepłej pory roku. Wiedzą o tym wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej. 

 

 Podobnie ze znaków, które są dostrzegalne, ludzie powinni wnioskować o bliskości 

królestwa Bożego.  Trzeba umieć także w czasach obecnych dostrzegać oznaki jego 

nadejścia: zbliżanie się zbawienia ostatecznego zapowiadają zbawcze zdarzenia 

teraźniejszości. 
 

 Zaskakują słowa: "Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się 

wszystko stanie" (Mk 13,30).  
 

Tych słów nie można odnosić do zburzenia Jerozolimy. Czyżby więc zapowiedź                           

o chwalebnym przyjściu Jezusa miała się zrealizować najbliższej przyszłości? 

 Jest to wezwanie prorockie, które występuje w przepowiedniach, zawierających zachętę 

do nawrócenia.  Powinno pobudzić do czujności w oczekiwaniu na Pana, który ma nadejść. 

W naszym przypadku jest to aktualizowanie słów Jezusa w stosunku do każdego pokolenia 

nieprzygotowanie wierzących na czujne oczekiwanie. 

 Nie jest jednak wykluczone, iż w tym wypadku Chrystus mówił o całym narodzie 

izraelskim. W takim razie nie tyle zwraca uwagę na czas chwalebnego przyjścia, ile na to, że 

naród izraelski będzie miał przed końcem świata szansę nawrócenia się. 

 

   Kulminacyjnym punktem mowy Jezusa są słowa: "Niebo i ziemia 

przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Mk 13,31).  
  

Niebo i ziemia zostały w dniach stworzenia przez Boga ustanowione jako trwałe, a jednak 

Bóg sprawi, że przeminą. Skoro więc słowa Jezusa trwalsze są od nieba i ziemi, zostały tym 

samym scharakteryzowane jako słowa Boga, które nie pochodzą z tej ziemi. 
  

Chrystus pieczętuje nadzieję, która nie dopuszcza złudzeń. 



 

Chrześcijanin wie, dokąd zmierza i wie, że jego życie aby było prawdziwym, musi być 

całkowicie zwrócone ku przyszłości, w oczekiwaniu na Pana, który ma przyjść. 
 

 Dalsza część jest odpowiedzią na pytanie: jak żyć w czasie oczekiwania?  
 

Jezus przestrzega uczniów przed niebezpieczeństwami, jakie im grożą. Wyrażenie "dzień 

ów" odnosi się do chwalebnego przyjścia Chrystusa. Będzie to nie tylko czas uwielbienia 

Jezusa, ale także czas sądu. 

 Syn Człowieczy jako Sędzia zażąda od ludzi sprawozdania z ich życia, z ich działania. 

Ale ten dzień może nadejść niespodziewanie. Ludzkość nie będzie przygotowana na przyjście 

Pana i zostanie zaskoczona. Będzie bowiem nagłe i niespodziewane. 

 Drugie przyjście nie będzie, jak sądzą niektórzy, logicznym następstwem rozwoju 

duchowej świadomości ludzkości, która dojrzeje do pełnego dostrzeżenia obecności 

Jezusa wśród nas. 

 Trzeba się więc strzec, aby nie spadło na nas jak potrzask.  Dlatego Pismo Święte 

wyraźnie głosi, że nikt nie zna dnia ani też godziny powrotu Pana (Mk 13,32), ale                            

z naciskiem powtarza, że chrześcijanie powinni prowadzić życie pełne świętości, oddane na 

służbę braciom, aby się przygotować na połączenie z Jezusem, gdy powróci.  

Świat jako całość będzie uśpiony, gdy Pan powróci, ale chrześcijanie mają czuwać i być 

gotowi na Jego przyjście. 

 

 Nie wolno zapominać o bezpośrednim kontekście omawianej perykopy. Chodzi o słowa: 

"Lecz o  dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 

Ojciec" (Mk 13,32). 
 

 Od samego początku istnienia chrześcijaństwa wywoływały ona niepokój             

i sprawiały ogromne trudności. To, że aniołowie i ludzie nie znają czasu końca świata, 

jest zrozumiałe, ale wymienienie między nimi Jezusa jest zaskakujące.  

Te słowa wydają się bowiem podważać boską wszechwiedzę Jezusa. 
 

 Jak wyjaśnić tę trudność? 

  

 Wielu teologów sądzi, że nie ma sprzeczności między niewiedzą a Bóstwem 

Jezusa, jeżeli się poważnie traktuje sprawę wcielenia.  

 

Syn Boży, wcielając się i stając się człowiekiem, do tego stopnia utożsamił się z nami, że 

zrezygnował nawet, przynajmniej w części, ze swej boskiej wiedzy, w tym także dotyczących 

dnia Jego chwalebnego przejścia, czyli paruzji. 
 



 W liście do Filipian znajduje się hymn chrystologiczny, który mówi o rezygnacji 

czasowej Jezusa z równości z Ojcem oraz ogołoceniu i uniżeniu Syna, czyli tak zwanej 

kenozie (Flp 2,5-8). 
 

 Chrystus zaakceptował ograniczenia wiedzy, które są nierozdzielnie związane                           

z człowieczeństwem. Przyjął postać sługi i Jego ludzkie możliwości poznania były 

ograniczone. Konsekwencją kenozy czy unicestwienia, któremu się poddał, było 

ograniczenie Jego  wiedzy. 

 Tak więc jako człowiek nie wiedział również o dniu paruzji. 

 

 Jest Bogiem, ale miał także świadomość ludzką. Unicestwił się do tego stopnia, że nawet 

pod tym względem zrównał się ze zwykłymi ludźmi. 

 

 Wiedzę zdobywał ludzkimi środkami, podobnie jak wszyscy ludzie, w półcieniu, który - 

na ile to jest możliwe - czyni Go bliskim nam. Z zadziwiającą skromnością poddał się 

ludzkiemu sposobowi istnienia wraz z jego ograniczeniami i uzależnieniami. 

 

W jeszcze inny sposób rozwiązywano tę pozorną trudność.  

 

 Od samego początku istnienia chrześcijaństwa uważano, że Syn zna dzień 

paruzji, ale nie mówi o nim ze względu na swą misję. 

 

 Niewiedza Jezusa dotyczy tylko Jego tak zwanej wiedzy objawionej. Jako człowiek                    

i przyszły sędzia ludzkości zna dobrze czas sądu ostatecznego, którego szczegóły tak 

dokładnie opisał. 

 Jeśli jednak pomimo to twierdzi, że o dniu ostatecznym nie wie, to wynika z tego, iż 

udzielenie ludziom tej wiadomości nie wchodziło w zakres Jego posłannictwa, które otrzymał 

od Ojca jako Jego Wysłannik do ludzkości. Nie chodzi zatem o niewiedzę rzeczywistą, ale ze 

względu na  funkcję (misję)  jaką miał spełnić. 
 

 Jezus jako człowiek, posłany przez Ojca Mesjasz nie miał do przekazania ludziom daty 

swego chwalebnego przyjścia. Nie chciał, by zadawano Mu pytania na ten temat, ponieważ 

odpowiedź na nie nie wchodziła w zakres Jego posłannictwa. 

 

 Omawianą wypowiedź należy zatem wyjaśniać w kontekście całego posłannictwa Jezusa 

zleconego Mu przez Ojca. W zakres posłannictwa, które powierzył Mu Ojciec, nie wchodziło 

udzielenie ludziom tej informacji. Poinformował swoich uczniów na temat paruzji tylko tyle, 

o ile to było potrzebne, aby prawda objawiona służyła człowiekowi do ostatecznego 

zbawienia.  



Posiadał osobistą wiedzę na temat daty sądu ostatecznego, ale nie zamierzał jej ujawnić              

w celu zaspokojenia ludzkiej ciekawości. Ograniczył się tylko do stwierdzenia, że paruzja                   

z pewnością nastąpi i związku z tym należy być czujnym. 

 

 Natomiast pewne prawdy muszą pozostać sekretem Boga i dlatego nie 

należą do treści misji Jezusa.  

Wykraczają poza zakres Jego kompetencji jako Boga-Człowieka, który jest zdolny 

objawić niezgłębionego, niezbadanego, niepojętego Ojca. 

 

 W omawianej wypowiedzi Jezus wyraźnie więc podkreślił, że data paruzji jest 

bezwzględnym sekretem Ojca. Nie wypowiadał się natomiast na temat osobistej wiedzy.  

 

    Omawiane stwierdzenie  podkreśla z wielką mocą i bardzo 

sugestywnie człowieczeństwo Syna. 

 

 Uświadamia także, że Jezus jako Bóg-Człowiek w swoim nauczaniu pominął te prawdy, 

które nie są konieczne do zbawienia, a więc na przykład nie poinformował o dacie swego 

chwalebnego przyjścia. 

 Opisał natomiast dokładnie samą paruzję, gdyż chodziło Mu o zachęcenie do nieustannej 

czujności. Mówiąc o swej niewiedzy na ten temat, miał określony cel. Nie chciał wywoływać 

niepokoju tych, którzy poszli za Nim.  

 

Najważniejsze jest dla nas, aby ten dzień nas nie zaskoczył .  

 

W mowie eschatologicznej najważniejsze jest to, co znajduje się w jej końcowej części. 

Chodzi o sąd, który będzie dotyczył czynów ludzkich. Jego przedmiotem będą czyny ludzi 

albo ich brak. W takim kontekście należy umieścić omawianą perykopę.  

Mowa eschatologiczna omawia fakt niespodziewanego nadejścia paruzji i jego 

konsekwencje. W związku z tym konieczna jest czujność, odpowiedzialność, 

wierność,  obowiązek przygotowania się na to wydarzenie. 

 Jezus przedstawia dzień Pański (paruzję) w obrazie mówiącym o powrocie pana. 

Opisując chwalebne przyjście, odwołuje się do dwóch określeń znanych dobrze ówczesnemu 

światu: "pan" - "słudzy". 

 Jest to jednak tylko porównanie. W paradoksalnym zachowaniu się pana domu można 

rozpoznać zwyczaj zachowania się Jezusa przy stole, a więc łatwo zidentyfikować postać 

pana tej przypowieści. 

Posługując się obrazami, Jezus wzywa do gotowości i czujności. 



Wyjaśnia, że wymagana czujność podobna jest oczekiwaniu sług na swego pana, który 

nie wiadomo,  o jakiej godzinie nocnej powróci - czy dość wcześnie, czy całkiem późno. 

Dlatego sytuacja wymaga gotowości i roztropności o każdej porze. 

 Spanie zaś zamiast czuwania to zwykle preludium do zdrady, do opuszczenia, do 

tchórzostwa.  

 Niebezpiecznie jest przespać swe chrześcijańskie życie, zamiast przeżywać 

jest sercem rozbudzony, uważnym i czujnym. 

 Żadne ze stworzeń nie wie, kiedy przyjdzie Pan. Przybędzie jak złodziej nocą - 

nieoczekiwany, bez uprzedzenia.  Dlatego trzeba być gotowym na to spotkanie. 

 A Jego przyjście będzie godziną prawdy, ponieważ będzie to równocześnie czas 

rozliczenia i pełnego objawienia. 

 Dlatego nierozsądnie jest żyć chwilą, w sposób bezmyślny, dostrzegając tylko 

powierzchowność sytuacji doczesnej, lub czuwając sposób wykalkulowany. Istnieje potrzeba 

nieustannego czuwania i ciągłej gotowości na przyjście Pana. 

  Czuwać - to znaczy mieć oczy stale otwarte na prawdziwe światło; to czynem 

wypełniać to, w co się wierzy. 

"Co znaczy: < czuwam>? 

 To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam, i nie 

zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję.                          

Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie. 

 To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na 

dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, 

im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się                 

z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni”     (św. Jan Paweł II). 

  

Wypowiedzi dotyczące paruzji i końca świata wydają się bardzo odległe od naszego 

życia i stąd mówienie na te tematy wydaje się nieuzasadnione. Musimy także pamiętać, 

że  przyczyną unikania tych spraw jest lęk przed śmiercią. 

Nie chcemy zastanawiać się nad tym, kim naprawdę jesteśmy i ku czemu zmierza nasze 

życie. Tymczasem Pismo Święte, na przykład mowa eschatologiczna, zapowiada koniec 

czasu i kres ludzkiego istnienia w wymiarze ziemskim. 

 A my, mimo udręk i uciążliwości, które są naszym udziałem, jesteśmy bardzo 

przywiązani do życia w wymiarze ziemskim. Nie bierzemy pod uwagę tego, iż stale trzeba 

trwać w oczekiwaniu na chwalebne przyjście Chrystusa i w oczekiwaniu na przyszłą 

rzeczywistość. 

 



1.  Jezus chce nam otworzyć oczy. Godzina Jego przyjścia i rozliczenia zależy 

całkowicie od Jego wolnej decyzji. Nie ma żadnej dziedziny, żadnego momentu, w 

którym bylibyśmy panami, bezpieczni i niezależni. Zawsze od Niego zależymy                   

i jesteśmy przed Nim odpowiedzialni. 

 

2.  Przyjście Pana będzie godziną prawdy, ponieważ będzie czasem rozliczenia                         

i pełnego objawienia. Dlatego należy unikać lekkomyślnego postępowania. 

Nierozsądnie jest żyć chwilą, dostrzegając tylko powierzchowność sytuacji doczesnej 

lub czuwając w sposób wykalkulowany. 

 

3.  Paruzja Pana w czasach ostatecznych może jest jeszcze bardzo odległa, ale nie 

zapominajmy, że On może zjawić się przy nas znienacka jak złodziej albo jak burza, 

gdy nawet barometr zdaje się wskazywać na pogodę.  
 

 

 

 

 

 

 

“Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” 

 [Bóg]  jak niezmienny jest w swej naturze, tak i w swej woli. Nikt nie odwraca Jego 

woli, bo nikt nie zdoła się oprzeć Jego ukrytym wyrokom. Nawet jeśli znaleźliby się tacy, 

którzy jak się wydaje, odmienili Jego zamysł swymi błaganiami, to Jego intencją było, aby 

tymi błaganiami mogli odmienić Jego zamysł i aby z Jego woli otrzymali to, o co błagali 

[...]. 

 Dlatego napisano: ”niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. 

 Chociaż więc pozornie wydaje się, że zamysł został odmieniony, ukryte postanowienie 

się nie zmienia, bo wszystko, co na zewnątrz dzieje się w sposób odmieniony, zostało                    

w sposób nieodmieniony w ukryciu (św.  Grzegorz Wielki, “Moralia”16,46, tłum.                      

E. Buszewicz). 

 

 

 

 

 

 

 



“ O  dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn,                   

tylko Ojciec” (Mk 13,32) 

[Przeciwko bóstwu Chrystusa] wysuwają jako argument brak wiedzy u Niego, czyli to, 

że nikt nie zna dnia ani godziny ostatecznej, bo: ”o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 

ani Syn, tylko Ojciec”. 

 Jakże bowiem mógłby nie wiedzieć czegoś z tego, co jest, On - Mądrość, On - Twórca 

wieków dokonujący pełni czasów[...], On, który zna sprawy Boże tak, jak duch człowieka 

zna te rzeczy, które w nim są? 

 Cóż bowiem jest doskonalsze od tej wiedzy? Jakże zaś doskonale może znać te rzeczy, 

które są przed ową godziną, i te, które są jakby w momencie końca świata, a nie znać 

samej godziny? 

 Zakrawa to na zagadkę, bo wygląda to tak, jakby ktoś mówił, że zna doskonale rzeczy 

przed murem, a nie znał samego muru[...]. 

 Czyż to nie jest dla wszystkich całkiem jasne, że Chrystus na wszystko jako Bóg, ale 

jako człowiek mówi, że nie zna? Daje nam w ten sposób do zrozumienia, że niewiedzę tę 

należy wytłumaczyć [...]  przypisując ją naturze ludzkiej, a nie boskiej                                     

(św.  Grzegorz z Nazjanzu, “Mowy” 30,15, tłum. zbiorowe). 

 

Nadęci w sposób nierozważny mówią zuchwale, że znają tajemnice Boga. A przecież 

sam Syn Boży przyznał, że ten dzień i tę godzinę sądu na wyłącznie Ojciec [...].  Jeśli więc 

wiedzy o owym dniu Syn Boży nie wstydził się odnieść do Ojca, lecz powiedział prawdę, to 

także i my nie wstydźmy się spraw, które nas przerastają, odnosić wyłącznie do 

Boga [...]. Jeśliby więc ktoś zapytał, jak został Syn zrodzony przez Ojca, powiedzmy mu 

[...], że owej tajemnicy zrodzenia nikt nie zna, ponieważ jest ona nie do wypowiedzenia” 

(św. Ireneusz, "Przeciw herezjom" 2,28,6, tłum. M. Starowieyski) 

 

“O dniu owym“. 

 Co zaś do słów zapisanych u Marka, jako że wypowiedź odnośna zdaje się całkowicie 

wyłączać  Syna ze znajomości owego dnia, to sądzimy, że należy je rozumieć tak, iż nikt, a 

więc ani aniołowie Boga, ani Syn nie znaliby dnia tego, gdyby Ojciec go nie znał.  

A to znaczy, że źródło wszechwiedzy Syna z Ojca się bierze [...]. Znajomość ta jako dar 

przeszła z Ojca na Syna.  To zatem w sposób najwłaściwszy i uwzględniający swoistość 

Boga orzec można o Synu, że znajomość ową ma On od Tego, z którym jest współistotny, 

oraz że daje się On rozpoznać w całej swej mądrości i chwale, odpowiadającej Jego 

boskości (św. Bazyli Wielki, “Listy” 236,2, tłum. W. Krzyżaniak).  

 



 

132 – 2003 

"Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach". (Mk 13,29) 

Co wspólnego mają ze sobą niskie temperatury, wczesne zachody słońca i kolorowe 

liście? Wszystko to są oznaki rychłego nadejścia zimy. Co wspólnego mają ze sobą tłumy 

podekscytowanych mężczyzn, kolorowe szaliki i zwiększona czujność policji? Wszystko 

to oznacza mecz piłki nożnej. Każdy z tych elementów z osobna znaczy niewiele, ale 

wszystkie razem pozwalają nam przewidzieć, co ma się wydarzyć. 

Wiedząc, że w życiu często mamy do czynienia z interpretowaniem różnych znaków, 

Jezus tłumaczy nam, po czym możemy rozpoznać, że zbliża się koniec świata i Jego 

chwalebny powrót na ziemię – wymienia tu gęste ciemności, spadające gwiazdy, trzęsienia 

ziemi.  

Choć jednak teksty dzisiejszych czytań brzmią dosyć przerażająco, Jezus zapewnia nas, 

że obojętnie, co by się wydarzyło, On jest Panem wszystkiego. Jeśli pozostaniemy Mu 

wierni w trakcie swego ziemskiego życia, On dochowa swojej obietnicy i zaliczy nas do 

swoich wybranych. W życiu doświadczamy wprawdzie rozmaitych prób, jednak żadna               

z nich nie przeszkodzi Jezusowi obdarzać nas nadzieją, że będziemy z Nim królować               

w niebie. 

Niewykluczone, że już żyjemy w czasach zapowiadanego przez Jezusa ucisku. A może 

po prostu czujemy się tak z powodu utrapień, które nas dotykają? Niezależnie od naszej 

sytuacji możemy jednak przylgnąć sercem do Jezusowych obietnic i cieszyć się nadzieją. 

Dlaczego?  

Ponieważ Bóg nigdy nas nie opuszcza. Lęk, troski czy rozgoryczenie mogą chwilowo 

odebrać nam poczucie Jego obecności, ale jeśli uciszymy nasze serca, dostrzeżemy wokół 

siebie Jego znaki.  

Dar nowego życia, tęcza na niebie, niedzielna Eucharystia – to tylko niektóre z 

sygnałów, że Bóg wciąż zachowuje kontrolę nad światem i nie przestaje nas kochać. 

Już samo imię Jezusa mówi nam o Jego zamiarach w stosunku do nas. „Jezus” znaczy 

„Bóg zbawia”; „Emmanuel” znaczy „Bóg z nami”! Nikt i nic nie zdoła nam odebrać 

zbawienia, które Jezus zdobył dla nas swoją krwią, ani zniweczyć obietnicy, że pozostanie 

z nami na zawsze – „aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Złóżmy więc całą naszą 

ufność w wiernym Zbawicielu, którego miłość do nas przetrwa wieki. 

„Jezu, ufam Tobie. Oddaję Ci moje ciężary i proszę, abyś pomógł mi je dźwigać. 

Pozwól mi uwierzyć, że zawsze ze mną jesteś. Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!” 



198 – 2009 

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” 

(Mk 12, 32). 

 Zbliżając się do końca kolejnego roku kościelnego, stopniowo kierujemy swoją uwagę 

ku końcowi czasów, ku dniom ostatecznym, kiedy Jezusa przyjdzie powtórnie. Dzisiejsza 

Ewangelia mówi nam, że  „o dniu owym lub godzinie nikt nie wie... tylko Ojciec”  

(Mk 13, 32). 

Znajomość dokładnego dnia, w którym Jezus przyjdzie po raz drugi nie jest nam tak 

niezbędna jak troska o to, byśmy byli przygotowani na dzień, kiedy to się stanie. Wśród 

wszystkich naszych powinności związanych z naszym życiem na tym świecie 

najważniejsza jest ta, abyśmy w każdej chwili mogli powiedzieć o sobie: „Jestem w 

przyjaźni z Panem. Gdyby przyszedł w tej chwili, jestem przygotowany”.  

W dzisiejszym świecie uważa się powszechnie że zwykła ludzka przyzwoitość jest już 

dostateczną podstawą by mieć pewność zbawienia wiecznego: nikogo nie zabiłem, nie 

mówiłem jakichś niegodziwych kłamstw, nie ukradłem dużych sum pieniędzy.  

 Trzeba czegoś więcej?   

Nawet wśród ludzi wierzących dominuje przekonanie że Bóg, tak łagodny i skory do 

przebaczania, przymnie oko na czasze grzechy i brak przygotowania – i wpuści nas do 

swego królestwa niezależnie od naszego stanu.  

Choć to prawda, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, nie powinniśmy jednak zapominać 

o tym, że jest również Bogiem sprawiedliwym.  

Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem do przygotowania się na przyjście Pana. Bardzo 

łatwo jest skupić całą swoją uwagę na mniej istotnych rzeczach, jak na przykład, co mamy 

na siebie włożyć, jak spędzić dobry czas. Jednak nasz stan duchowy jest o wiele 

ważniejszy od tego wszystkiego. Nasze przekonanie, że zdążamy prostą drogą do życia 

wiecznego, może być słuszne, ale jeśli nie będziemy go weryfikować, może okazać się 

ono mylne, a to grozi poważnymi konsekwencjami.  

Zastanów się więc, czy trwasz mocno w wierze. Czuwaj nad tym, by każdego 

dnia wyznawać wiarę w Jezusa (por. Rz 10, 9). Badaj swoje sumienie i podnoś się             

z grzechu. Staraj się też wspierać odrzuconych, samotnych, tych, którzy znaleźli się na 

marginesie społeczeństwa. 

„Jezu, pomóż mi utkwić wzrok w niebie, aby moje serce było czyste i miłe Tobie”. 

 



     89 – 1999 

  Adwent jest czasem czuwania i oczekiwania. Wezwanie Jezusa, o którym czytamy w 

Mk 13 – by „czuwać” i wyglądać Jego przyjścia – jest tym bardziej naglące, że 

wchodzimy w szczególny czas łaski płynącej od tronu Bożego. Pamiętajmy jednak, że jak 

samotny strażnik nie może czuwać bez końca, tak i my potrzebujemy pomocy w naszym 

oczekiwaniu Pana.  

 Musimy czuwać razem i jako jedno Ciało wyglądać przyjścia Pana. 

   Bądźmy pewni, że adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Kiedy jednak 

wkraczamy w ten okres u progu nowego milenium, świat jest pochłonięty 

przygotowaniami do świętowania nadchodzącego roku 2000. O ileż bardziej podobałoby 

się Bogu, gdyby wszystkich ludzi ożywiało pragnienie przybliżenia się do Jego Syna i 

przygotowania swych serc do powitania Go w noc Bożego Narodzenia! 

   W jaki sposób my, chrześcijanie, powinniśmy oczekiwać na przyjście Jezusa? Jak 

mamy przygotować się na Adwent i Wielki Jubileusz Roku 2000?  

Zacznijmy od szczerej oceny naszej duchowej wędrówki. Prośmy Ducha Świętego, aby 

ukazał nam swe zamiary względem nas i dał nam łaskę zrozumienia, w jaki sposób 

możemy wypełnić otrzymane powołanie. Być może, Bóg oczekuje od nas, że przyjdziemy 

z pomocą komuś z naszej rodziny, wspólnoty czy parafii? Może wzywa, byśmy 

przyłączyli się do innych chrześcijan i modlili się o duchowe odnowienie Kościoła? Może 

zaprasza, byśmy więcej czasu poświęcili czytaniu i rozważaniu Jego słowa? 

  Zróbmy wszystko, o cokolwiek Bóg nas prosi. Przylgnijmy do Jezusa i odnówmy swe 

osobiste oddanie się Jego woli. Otwórzmy się na wielką łaskę Ducha Świętego. Razem z 

Nim przekroczmy próg nowego tysiąclecia. Wspólnie czuwajmy, módlmy się i 

wyglądajmy przyjścia Chrystusa. Okażmy posłuszeństwo Bogu, a ujrzymy zmiany w 

naszym życiu i w życiu tych, którzy są wokół nas! 

  „Ojcze, ześlij swego Ducha, aby odnowił Twój Kościół. Spraw, abym i ja, wchodząc 

w adwentowy czas oczekiwania, wzrastał w wierności i pobożności. Ożyw mą wiarę i 

napełnij mnie wielką swą mocą!” 

     

 

 

 

 



122 – 2002 

"Czuwajcie!" (Mk 13,37) 

 „Czuwajcie!” znaczy tyle co: „Uwaga!”.  

To proste słowo ma moc natychmiastowego postawienia nas na nogi. Zauważmy 

jednak, że dzisiejszy fragment Ewangelii nie ostrzega nas przed żadnym nadciągającym 

niebezpieczeństwem, ale zachęca do innego rodzaju czujności. Bądźmy czujni, by nie 

przeoczyć niespodzianek, jakie przygotował nam Jezus na tegoroczny Adwent. W czasie 

kiedy my szykujemy podarunki gwiazdkowe dla naszych bliskich, Jezus pragnie 

obsypywać nas swymi darami.  

Oto kilka przykładowych pomysłów na to, jak możemy czuwać, by nie przeoczyć 

nadejścia Jezusa i Jego niespodzianek:  

(*) Zaangażuj się w jakąś działalność charytatywną – pomóż w zorganizowaniu Wigilii 

dla samotnych albo przygotowywaniu paczek świątecznych dla dzieci z domów dziecka. 

Bądź czujny, a spotkasz Jezusa w uśmiechu wdzięczności tych, którym będziesz służył. 

Będziesz zdumiony, kiedy zauważysz, że powróciłeś do domu z błogosławieństwem 

Jezusa dla całej twojej rodziny. 

(*) Rozważając codzienne czytania biblijne lub słuchając ich podczas Mszy świętej, 

bądź otwarty na wszystkie natchnienia pochodzące od Jezusa. Czuwaj, a On da ci światło, 

jak wypełniać usłyszane słowo Boże w twoim życiu. 

(*) Robienie porządków, zakupy, planowanie spotkań rodzinnych i cała 

przedświąteczna krzątanina może pochłonąć nas do tego stopnia, że niemal cały Adwent 

upłynie w atmosferze nerwowego pośpiechu. Idąc na zakupy czy zabierając się do 

sprzątania, proś Jezusa, aby napełniał cię radością i pokojem. Jeśli będziesz otwarty na 

Jego obecność, On nie da ci zapomnieć, jaki jest prawdziwy sens nadchodzących świąt. 

Podczas spotkań rodzinnych proś o szczególny dar uzdrowienia wszystkich trudnych, 

poranionych relacji. 

(*) Przyjmując Eucharystię, trwaj przy Jezusie, który przychodzi do twego serca i 

towarzyszy ci w powrotnej drodze do domu. Jeśli będziesz trwał na czuwaniu, 

doświadczysz, jak będzie cię umacniał i dodawał ci sił w ciągu całego tygodnia. 

   Jezus żyje z tobą i w tobie. To największy dar, jaki możesz otrzymać. Bądź czujny 

przez cały Adwent, a zobaczysz, jak Jego obecność coraz bardziej przenika twoje życie! 

„Przyjdź, Panie Jezu! Zaskakuj mnie swymi darami przez cały Adwent. Pozwól mi 

doświadczyć Twojej obecności w ludziach, którym służę, w Piśmie świętym, w mojej 

przedświątecznej krzątaninie, a szczególnie podczas Mszy świętej. Naucz mnie dzielić się 

Twoimi darami z innymi, aby i oni mogli Cię poznać.” 

      



155 – 2005 

 "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie".(Mk 13,35) 

  „Jezus jest blisko”! Słowa te mobilizują nas do wejścia w swoje wnętrze, zbadania 

sumienia, przyjrzenia się swojemu postępowaniu, swoim myślom, uczuciom, pokusom. 

Jest to, naturalnie, bardzo istotny aspekt naszego adwentowego czuwania. Czy jednak 

pamiętamy o tym, aby nie tylko czuwać nad sobą, ale również z czujnością oczekiwać 

nadejścia Jezusa? 

   W przypowieści o człowieku, który udał się w podróż, ważną rolę odgrywa 

odźwierny. Ponieważ żaden ze sług nie wie, kiedy pan domu powróci, obowiązkiem 

odźwiernego jest ciągłe czuwanie, aby nie przeoczyć jego przybycia. Także każdy z nas 

ma podobne zadnie – mamy oczekiwać przyjścia Jezusa. 

   W tegorocznym Adwencie nie zapominajmy kierować wzroku ku niebu.  

Św. Jan mówi nam, że Jezus jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało 

między nami, a my oglądaliśmy Jego chwałę (por. J1,140. Znajdując czas na 

wpatrywanie się w Jezusa przez modlitwę i medytacje, staniemy się czujni. Zaczniemy 

inaczej patrzeć na świat i zauważać w nim znaki mocy i obecności Jezusa. 

  Jezus rzeczywiście jest blisko. Jeśli nawet nie nadszedł jeszcze czas Jego chwalebnego 

powrotu, to z pewnością pragnie On w tym Adwencie wejść głębiej w nasze życie.  

Oby zastał nas czuwających! Jeśli tylko będziemy czujni, znajdzie w nas wspaniałe pole 

do działania. Będzie mógł napełniać nas swoją miłością podczas Mszy świętej i adoracji 

Najświętszego Sakramentu, obdarzać swoim pokojem w trudnych, stresujących 

sytuacjach. Może uda Mu się skłonić nas do długo odkładanej spowiedzi lub do 

pojednania z bliską osobą? Nie możemy też wykluczyć i takiej możliwości, że to właśnie 

w rozpoczynającym Adwencie Pan zechce otworzyć niebiosa i powrócić w chwale! 

Adwent jest dla nas czasem przemiany. Jeśli zdecydujemy się czuwać, mamy szansę 

lepiej poznać Jezusa i stać się odblaskiem Jego chwały! 

„Jezu, chcę oczekiwać Twego przyjścia! Pomóż mi utkwić wzrok w Tobie, abym 

mógł zobaczyć Twoje działanie w moim życiu, w Kościele i w świecie.                             

Przyjdź, Panie Jezu!” 

 

       

 

 



221 – 2011 

"Uważajcie, czuwajcie". (Mk 13,33) 

    Ogłoszenie: 

 Najwyższy Bóg ma zaszczyt zaprosić was na uroczystość przyjścia Jego Syna na świat.  

 To bezprecedensowe wydarzenie zostanie uczczone radosnym świętowaniem w dwóch 

różnych miejscach: w niebie i na ziemi.  

 Będzie miało miejsce 25 grudnia.  

 Zaleca się, aby wszyscy zaproszeni poświęcili najbliższe cztery tygodnie na 

przygotowanie się do uroczystości. 

Witajcie w Adwencie – czasie nadziei i oczekiwania! W ciągu najbliższego miesiąca 

wielu z nas będzie przygotowywać spotkania rodzinne. Będziemy kultywować uświęcone 

tradycją zwyczaje, kupować prezenty, wysyłać kartki świąteczne, robić porządki, 

przygotowywać tradycyjne świąteczne potrawy. 

A ukoronowaniem wszystkich tych przygotowań będzie przyjście Jezusa. Jak słyszymy 

w dzisiejszej Ewangelii, nie znamy daty Jego przyjścia, ale mamy Jego obietnicę, że 

przyjdzie na pewno. Już teraz szuka nowych dróg do naszych serc. Przygotowuje dla nas 

szczególne łaski i błogosławieństwa – adwentowe i gwiazdkowe prezenty dla tych, którzy 

otworzą dla Niego swoje serca. 

Jakiego rodzaju są to dary? Doświadczenie miłości Ojca. Nadzieja i odwaga w obliczu 

życiowych wyzwań. Światło i mądrość, którymi będziesz mógł podzielić się ze swymi 

najbliższymi. Uwolnienie od poczucia winy, gdy złożysz u Jego stóp swoje grzechy i 

upadki. Zdolność przebaczania doznanych krzywd. A przede wszystkim pokój i radość 

płynące z przekonania, że On sam trzyma Ciebie w swoich dłoniach. 

Przyjmij dziś Jego zaproszenie. Uczyń wszystko, aby zachować czujność i być 

gotowym na przyjęcie Jezusa i Jego darów. Znajdź trochę więcej czasu na modlitwę i 

lekturę Pisma Świętego. Idź do spowiedzi i uwolnij się od tego wszystkiego, co 

przeszkadza Ci przyjmować miłość Jezusa i Jego dary. 

Jezus chce świętować razem z tobą. Daje ci cały miesiąc na to, abyś mógł się 

przygotować. Krok za krokiem, dzień za dniem, coraz bardziej przybliżaj się do Pana – a 

zobaczysz, że On przybliży się do Ciebie. 

„Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie. Mocą Twego Ducha i Twojej łaski 

pomóż mi jak najlepiej przygotować się na Twoje przyjście w uroczystość 

Bożego Narodzenia.” 


