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(Mt 24, 37 - 44:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. (38) Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się  i 

za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, 

aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. (43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 

złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Przyjdzie, kiedy się Go nie spodziewacie 
 

Po przyjściu Antychrysta szalone uciechy spotęgują się w ludziach bezbożnych i 

wątpiących o własnym zbawieniu. Wtedy zapanuje obżarstwo, uczty i pijatyki. Dlatego też 

(Prorok) przytacza bardzo stosowny przykład w tej sprawie.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Jak bowiem – powiada – podczas budowy arki nie wierzyli, ale ona stała pośród nich, 

głosząc ich przyszłą zgubę, a tamci patrzyli na nią, jakby nie miało nastąpić nic strasznego i 

żyli w uciechach, tak i teraz: przyjdzie wprawdzie Antychryst, a po nim dokonanie świata, a 

po dokonaniu kary i niewymowne męki, ale ci, upojeni niegodziwością, nie będą nawet 

czuli strachu przed tym, co ma nastąpić.  

Dlatego Paweł mówi: „jak bóle na brzemienną” (1 Tes 5, 3), tak również i ich zaskoczą 

owe straszliwe i nieodwracalne wypadki... 

„A to rozumiecie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma 

przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie. Syn Człowieczy przyjdzie”.  

Dlatego mówi im, aby czuwali, aby zawsze byli w pogotowiu; dlatego, powiada, kiedy 

się nie spodziewacie, wtedy przyjdzie, chcąc, aby byli gotowi i zawsze cnotliwi. Co zaś 

mówi, znaczy mniej więcej to: gdyby wielu wiedziało, kiedy umrą, wtedy z pewnością ze 

względu na tę godzinę okazywaliby się gorliwymi. Aby więc nie dbali jedynie o ów dzień, 

nie objawia ani owego dnia wspólnego, ani dnia śmierci każdego, chcąc, aby zawsze go 

oczekiwali, aby zawsze byli gorliwymi. 

Dlatego też koniec życia każdego niewiadomym uczynił... Zdaje mi się, że tu także 

opieszałych karci, bo nie okazują względem swojej duszy nawet takiego starania, jakie mają 

wobec swego majątku ci, którzy się boją złodzieja. Oni bowiem, gdy się go spodziewają, 

czuwają i nie dozwalają, aby im co z domu zabrano; wy zaś, choć wiecie, że przyjdzie i to 

przyjdzie na pewno, nie czuwacie – powiada – i mimo wszystko nie jesteście gotowi; tak że 

zostaniecie stąd – zabrani bez przygotowania. Dlatego przyjdzie ten dzień na zgubę 

śpiących. Jak bowiem tamten, gdyby wiedział, uniknąłby straty, tak i wy, gdy będziecie 

gotowi, unikniecie zguby. 

 

 Bł. Guerric z Igny 

 

Bądź gotowy na spotkanie Pana 

 

 „Bądź gotowy, Izraelu, na spotkanie Pana, bo przychodzi” (Am 4, 12).  

„I wy, bracia, bądźcie gotowi, bo nie znacie godziny, w której przyjdzie Syn 

Człowieczy” (Łk 12, 40).  

Nie ma nic pewniejszego nad to, że przyjdzie, lecz też nie ma nic mniej 

pewnego jak to, kiedy przyjdzie. 



A jednak w małym stopniu nawet nie zależy od nas znajomość czasu i chwili, które 

Ojciec złożył w Jego mocy; nawet aniołom stojącym przed Jego tronem nie dane jest znać 

dnia owego i owej godziny. Jest więc rzeczą najpewniejszą, że przyjdzie na nas dzień nasz 

ostatni, lecz jest również rzeczą najmniej pewną, kiedy, gdzie lub skąd on na nas przyjdzie.  

Jedno tylko wiemy, co już przed nami zostało powiedziane: Dla starców jest on już w 

drzwiach, podczas gdy dla młodzieńców dopiero się czai. Oby przynajmniej czuwali ci, 

którzy widzą śmierć już gotową do wejścia, a nawet już wchodzącą! A czy ona już 

częściowo nie weszła, skoro zajęła już niektóre obumarłe części ciała? A jednak w wielu na 

wpół umarłych widać ciągle, jak żyje pożądliwość świata: członki sztywnieją, ale płonie 

skąpstwo; życie ma się ku końcowi, a rośnie ambicja.  

Nam zaś, którym – być może – wiek lub zdrowie wydają się obiecywać nieco dłuższe 

życie, śmierć – o ile tylko jesteśmy rozsądni – powinna być na widoku tym więcej, im mniej 

pojawia się na widnokręgu, aby, zaiste, dzień ów nie pojawił się jak złodziej w nocy                

(1 Tes 5, 2) i nie pochwycił nas nieprzygotowanych i nie troszczących się; siedzi bowiem w 

zasadzce i tym bardziej trzeba się jej lękać, że nie można ani jej ujrzeć, ani się przed nią 

zabezpieczyć.  

Jedna jest tylko rzecz bezpieczna: nigdy nie czuć się bezpiecznym, ponieważ bojaźń, 

która sprawia, że czuwamy, czyni również i to, że się jest przygotowanym wtedy, gdy 

bezpieczeństwo następuje po bojaźni, a nie bojaźń po bezpieczeństwie... 

Jak piękną jest rzeczą, bracia, jak błogosławioną być nie tylko bezpiecznym wobec 

śmierci, lecz i odnosić nad nią chwalebny triumf dzięki mocy sumienia... i radośnie 

otworzyć sędziemu, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi (Łk 12, 36).  

Niestety, ujrzysz wtedy drżących ludzi podobnych nam, i będą prosili o zwłokę, ale jej 

nie otrzymają; będą prosili płaczem pokuty o olej dla swych sumień, ale czasu zabraknie 

(Mt 25, 8–10); będą chcieli odsunąć od siebie owo straszne oblicze, ale nie poradzą; wobec 

twarzy grzmiącej gniewem będą się starali ukryć w ciele, ale zostaną zmuszeni do wyjścia 

stamtąd. „Wyjdzie, wyjdzie duch jego i powróci grzesznik do swej ziemi, skąd też został 

wzięty. W owym dniu zaginą wszystkie ich myśli” (Wulg, Ps 145, 4).  

Wiem dobrze, że do losu ludzkiego należy lęk w punkcie zwrotnym, jakim jest wyjście             

z ciała, bo nawet i doskonali nie chcą być obnażeni, ale pragną zostać przyodziani (2 Kor 5, 

4); a ci, którzy nie poczuwają się do żadnej winy, ponieważ przez to samo nie są 

usprawiedliwieni (1 Kor 4, 4), muszą lękać się sądu, którego nie znają. 

Lecz czy to odczuciem losu, czy brakiem świętości, czy lękiem śmierci byłaby 

wzburzona ma dusza (Ps 41, 7) – mówi sprawiedliwy – Panie, pamiętaj na miłosierdzie i 

ześlij Twoje miłosierdzie oraz prawdę Twoją, wyrwij duszę moją spośród lwiąt, abym ja, 

który wpierw się lękałem, usnął teraz w pokoju i znalazł odpoczynek (Ps 4, 9)... 

 



Dlatego bądź gotowy, prawdziwy Izraelu, wyjść naprzeciw Panu, abyś nie tylko gdy 

przyjdzie i zapuka, otworzył Mu (Łk 12, 36), ale gdy jeszcze znajduje się daleko, chętnie i 

z radością wyszedł Mu na spotkanie.  

A mając pełną ufność w dniu sądu, proś całym sercem, aby przyszło Jego królestwo.                    

I jeśli chcesz, by cię znaleziono gotowym, przygotuj sobie sprawiedliwość jeszcze przed 

sądem (Syr 18, 19) wedle rady mędrca i bądź gotów, by czynić to, co dobre (Tt 3, 1), bądź 

gotów także znieść wszelkie zło... 

Ty natomiast, Panie,  

 wyjdź na spotkanie (Ps 59[58], 5n) mnie zdążającemu ku Tobie, bo ja nie 

mogę osiągnąć Twej wysokości, jeśli Ty wpierw zstąpiwszy, nie podasz ręki 

dziełu Twojej prawicy (Hi 14, 15).  

 Wyjdź na moje spotkanie i patrz, czy jest we mnie droga niegodziwości 

(Ps 59[58], 6; 139[138], 3); a jeśli znajdziesz we mnie jakąkolwiek drogę 

niegodziwości, której ja nie znam, usuń ją ode mnie, zmiłuj się nade mną dzięki 

Twojemu Prawu (Ps 139[138], 24), to jest Chrystusa: On jest bowiem drogą, którą 

się podąża, wiecznością, do której się dochodzi; drogą nieskalaną, radosnym 

zamieszkaniem. 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Nieznany dzień i godzina (Mt 24, 36-44) 

 

 

ST: Rdz 6-8; Dn 7,13 

NT: Dz 1,7; 1 Tes 5,2; 2 P 3,10   **   Mk 13,32 - 37, Łk 17,26-30.34-36 

KKK: ludzka wiedza Jezusa, 471 - 474 

Lekcjonarz: 23,37-44; pierwsza niedziela Adwentu (rok A) 

 

 

W tym momencie Jezus przechodzi od prorokowania o przyszłych wydarzeniach do 

nalegania, byśmy się na nie przygotowali. Jak dotąd słyszeliśmy o dniach ucisku, 

poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa (Mt 19, 22.29); teraz uwaga zostaje 

skupiona na "dniu" i "godzinie" Jego przyjścia (w. 36,42,44). 

Jezus zapewnia, że dzień Jego przybycia jest tajemnicą znaną tylko Ojcu. Nie mają o 

niej wiedzy ludzkie istoty (nikt nie wie), tak samo jak istoty duchowe (aniołowie). 



Jeszcze wyżej w tej hierarchii jest Jezus (Syn
1
), lecz nawet On musi zdać się na Ojca,  

Tak jak do Ojca należy przydzielanie zaszczytnych miejsc w królestwie (zob. 20,23), 

tak i On decyduje o wszystkich kwestiach czasowych związanych z królestwem (zob. Dz 

1,7)
2
. 

By to zobrazować, Jezus sięga do opowieści o Noem. 

Tutaj zostają sobie przeciwstawione dni poprzedzające sąd oraz sam dzień przyjścia, 

gdy ów sąd nastąpi.  

Pokolenie Noego nie spostrzegło się, że Bóg zaraz wyleje swą karę w falach potopu,              

i dalej zajmowało się swymi sprawami: jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali.                

Gdy deszcze z hukiem spadły na ziemię, było zbyt późno, i wszyscy poza Noem i jego 

rodziną zostali pochłonięci i ponieśli śmierć w wodzie. 

Chodzi tu o to, że Noe przygotowywał się na nadchodzące wydarzenia, nie siedząc                  

i patrząc w niebo, lecz sumiennie czyniąc przygotowania w posłuszeństwie Bogu. 

Również Syn Człowieczy nadejdzie nagle i niespodziewanie, zatem uczniowie 

muszą być przygotowani. 

Pokazane to zostaje za pomocą dwóch obrazów zaczerpniętych z codziennego życia, 

przedstawiających ludzi przy swych zwykłych pracach. 

W pierwszym z nich dwóch mężczyzn pracuje na polu; w drugim dwie kobiety kręcą 

żarnami; w obu przypadkach jedna z osób zostaje wzięta, a jedna zostawiona. 

Ponieważ dzięki współczesnym mediom upowszechniły się pewne 

(dyspensacjonalistyczne) przekonania co do przyszłości, wielu uważa, że tymi, którzy 

zostają "wzięci", są porywani do nieba święci, podczas gdy reszta ludzkości jest 

"zostawiona", by cierpieć ucisk. 

Niezależnie od problematycznej eschatologii kryjącej się za tym poglądem, interpretacja 

ta wydaje się postawiona na głowie. Bardziej prawdopodobne jest, że Jezus wypowiada się 

tu za pomocą idiomów prorockich, według których "wziętymi" są ludzie pochwyceni lub 

zabici podczas sądu (Iz 8,13; Jr 6,11; Za 14,2), natomiast "zostawieni" stanowią ocaloną 

resztę, która zostaje oszczędzona (Iz 1,9; 4,3; Jr 40,11; Ez 14,22). 

Pora przyjścia Pana, gdy wreszcie nastanie, dopadnie wielu z zaskoczenia. Przybędzie 

On "jak złodziej w nocy" (1 Tes 5,2).  

                                                           
1
 W angielskim tłumaczeniu Biblii w miejscu tym wymieniony jest również "Syn". Biblia Tysiąclecia idzie za grupą 

manuskryptów, z w których zwrot "ani Syn" się nie pojawia. Możliwe, że kopiści dodali go pod wpływem Mk 13,32 - 
przyp. tłum. 
2
 Według niektórych ojców Kościoła i późniejszych teologów ustęp ten oznacza, iż Jezus, w swej naturze boskiej 

wiedząc wszystko, co wie Ojciec, miał tego nie objawiać w ramach swej ziemskiej misji. Takie rozróżnienie między 
boską i ludzką wiedzą Jezusa wydaje się mieć jakieś podstawy w tekście Ewangelii Mateusza, w tym miejscu bowiem 
Jezus twierdzi, że nie wie czegoś, co wie Ojciec, lecz wcześniej stwierdził: "wszystko przekazał Mi Ojciec mój" 
(11,27). Zob. św. Hieronim, Komentarz do Ewangelii Mateusza, 24,36 (wyd. polskie). 



Istnieje niebezpieczeństwo, że uczniowie zapadną w sen, jak gospodarz (...) domu, 

który położył się do łóżka, by rano odkryć, że nocny złodziej uciekł z jego 

kosztownościami. 

Bycie przygotowanym na powtórne przyjście Pana wymaga duchowej 

przytomności i czujności. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (24,4-44) 

 

Jezus mówi, że "nikt nie wie" , kiedy nastąpi dzień jego chwalebnego powrotu. 

Wystarczy nam wiedzieć, że Jego przyjście jest pewne, nawet jeśli nie możemy go 

zaznaczyć w kalendarzu. 

Oczywiście niekiedy słyszymy o ludziach twierdzących, że wiedzą, kiedy dokona się 

powtórne przyjście, tak jakby w pewien sposób uzyskali oni przywilej zerknięcia w umysł 

Boga i odkrycia tego, czego nie da się poznać. 

Oprócz faktu, że niemożliwe jest przeniknięcie tajemnicy ukrywanej przez Boga, przy 

tak błędnych staraniach ginie sens tego, co zostało nam objawione. 

Jezus chce, byśmy zamiast próbować przepowiedzieć przyszłość, przygotowali się na 

nią. To pierwsze jest stratą czasu; to drugie stanowi ćwiczenie w mądrości, które każdy 

uczeń powinien wziąć sobie do serca. Pan wzywa każdego z nas, byśmy byli w stanie 

gotowości.  

Gdyby objawił On czas swego powtórnego przyjścia, z pewnością poddalibyśmy się 

samozadowoleniu, zamiast służenia Bogu, odpowiadania na potrzeby innych i stałego 

dążenia do nawrócenia.  

Chrześcijanie nie mogą spać w sensie duchowym, jeśli mają zabezpieczyć swe 

dziedzictwo jako synowie i córki Boga. Trzeźwiącą prawdą jest fakt, że przyjście Jezusa 

"może wypełnić się w każdej chwili" (KKK, 673). 

Jezus zachęca nas nie tylko do gotowości, lecz także do odwagi. 

Świadomość, że obecny świat zepsucia przeminie, jest zachętą dla uczniów, by w 

obliczu przeciwności pozostali wierni. Pan nie ukrywa przed nami, że zło zaatakuje 

wierzących. 

Nad znaczną częścią tej mowy wisi ponury cień scen opisujących cierpienia i niepokoje. 

Lecz ostateczny triumf Pana jest pewny. 

Dla niegodziwych mocy sprzymierzonych przeciw Niemu będzie on oznaczał sąd. Lecz 

dla cierpiącego Kościoła ziemskiego prześladowania ustąpią wówczas miejsca 

najwyższej radości. 



 

Czas milczenia 
Czuwanie i oczekiwanie z Zachariaszem 

 

 
 

Boże Narodzenie już blisko. W centrach handlowych rozbrzmiewają kolędy.  

Na ulicach miast pojawiają się świąteczne dekoracje. Podczas Mszy niedzielnych 

śpiewamy: Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, opuszczamy Gloria i zapalamy świece 

adwentowe. 

W wielu z nas odżywają w tym czasie dobre wspomnienia z przeszłości, a perspektywa 

świątecznych spotkań rodzinnych budzi miłe i ciepłe uczucia. 

Jednak dla niektórych z nas bliskość świąt wiąże się z pewnym stresem. Może brak nam 

pieniędzy na to, by opłacić rachunki, nie mówiąc już o kupnie prezentów dla bliskich.        



Może relacje w rodzinie są trudne i napięte. A może czujemy się samotni i wykluczeni                  

z powszechnej radości. 

 

Niezależnie od tego, co przeżywasz, ten  

Adwent jest dla ciebie szansą przybliżenia się do Boga. 

Czy stać cię na prezenty, czy też nie, czy będziesz świętować z rodziną, czy samotnie, 

Bóg chce podarować ci nadzieję, radość i odnowienie sił, chce świętować razem z tobą. 

Boży zamysł posłania na świat swego Syna dla odkupienia ludzi, który wypełnił się                   

w pierwszym Bożym Narodzeniu, odmienił życie wielu ludzi.  

Najpierw odmienił życie Zachariasza i Elżbiety, Maryi i Józefa, Mędrców ze Wschodu, z 

pewnością także pasterzy. Teraz może przemienić także twoje życie. 

 

Zacznijmy więc naszą adwentową drogę od rozważenia historii Zachariasza, 

którego serce i umysł zostały otwarte przez cichą modlitwę i refleksję. Jego życie 

zostało przemienione dzięki obietnicy, która na jego oczach zaczęła się realizować. 

Obietnicy, że Bóg nawiedzi swój lud. 

 

▌ SMUTEK I WSTYD 

 

W starożytnym Izraelu dzieci były uważane za znak Bożego błogosławieństwa. 

Wyobraź więc sobie, jak czuli się Zachariasz i Elżbieta, gdy lata mijały, a oni 

pozostawali bezdzietni. Błagali Boga o dzieci, żyjąc w coraz większym poczuciu hańby             

(Łk 1,25).  

Zawsze starali się jak najlepiej wypełniać Boże nakazy, jednak Bóg nie dawał im 

potomstwa. Ponieważ Zachariasz był kapłanem w świątyni, a Elżbieta pochodziła z rodu 

Aarona, brata Mojżesza, ich bezpłodność niosła ze sobą dodatkowe znaki zapytania.  

 

 Byli prawymi, świątobliwymi ludźmi z dobrych rodzin, z jakich więc powodów 

Bóg miałby odmawiać im swego błogosławieństwa?  

 Czyżby karał ich za jakiś grzech, o którym nawet nie wiedzieli, że go popełnili? 

 

 

 

 



 

▌ ODPOWIEDŹ SCEPTYKA 

 

Wyobraźmy sobie teraz, jakie myśli musiały kłębić się w głowie Zachariasza, gdy                   

w świątyni objawił mu się anioł. Według tradycji żydowskiej nikt nie mógł stanąć                         

w obecności Boga i pozostać przy życiu – a oto pojawia się jeden z Jego wysłanników!  

Nic więc dziwnego, że Zachariasz „przeraził się” oraz że „strach padł na niego”                  

(Łk 1,12). 

Anioł oznajmił mu jednak, że nie ma powodu się lękać. Bóg wysłuchał jego modlitwę              

i Elżbieta wreszcie urodzi syna. Bóg słyszał wszystkie modlitwy zanoszone przez niego                  

i Elżbietę.  

Kiedy oni wraz z upływem kolejnych lat tracili nadzieję, Bóg czekał na odpowiedni 

moment. Teraz nadszedł właściwy czas, a ich dziecko odegra szczególną rolę w Bożych 

planach. Jego misją będzie „przygotować Panu lud doskonały” (Łk 1,17). 

Jednak Zachariasz zareagował na słowa anioła niedowierzaniem. Był już w podeszłym 

wieku, a Bóg tak długo ignorował jego prośby, czy więc mógł tak od razu zaufać, że zechce 

je wypełnić akurat teraz? I wtedy wydarzyło się coś przedziwnego.  

Ten sam anioł, który przed chwilą ogłosił mu tak wspaniałą nowinę, odebrał mu głos. 

Powiedział do tego wiernego, starego człowieka: „A oto będziesz niemy i nie będziesz 

mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom”                   

(Łk 1,20). 

 

▌ CZAS MILCZENIA 

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bóg – a przynajmniej Jego anioł – rozgniewał się na 

Zachariasza z powodu jego niedowiarstwa. Ale może chodziło o coś więcej. Zachariasz był 

prawym i pobożnym człowiekiem, a jedna chwila zwątpienia nie mogła przekreślić tych 

wszystkich lat wierności. Pochopną odpowiedź Zachariasza Bóg wykorzystał do tego, by 

doprowadzić go do jeszcze głębszej wiary i ufności. I tak w milczeniu Zachariasz rozpoczął 

swoją adwentową drogę wiary, która zmieniła jego życie. 

 Co byś zrobił, gdybyś przez dziewięć długich miesięcy nie mógł mówić 

Zachariasz prawdopodobnie wiele rozmyślał nad znaczeniem słów anioła.  

Z pewnością modlił się, czytał Biblię hebrajską i rozważał wciąż na nowo to, co usłyszał 

od anioła. A to, co odkrywał, napełniało go radością. W tym czasie milczenia Zachariasz 

przebył drogę od niedowierzania i sceptycyzmu do wiary i posłuszeństwa. Kiedy więc jego 

wymodlony syn przyszedł na świat i należało nadać mu imię, Zachariasz dowiódł, że przyjął 

Boży plan i uwierzył związanym z nim obietnicom. 



Zamiast nazwać dziecko własnym imieniem, jak nakazywała tradycja, posłuszny słowom 

anioła nadał mu imię Jan (Łk 1,63).  

Wtedy natychmiast jego język się rozwiązał i Zachariasz mógł wreszcie wyrazić głośno 

uwielbienie Boga, które nagromadziło się w nim przez dziewięć miesięcy modlitewnej 

ciszy. 

 

▌ OWOC CICHEJ MODLITWY 

 

Zbyt łatwo interpretujemy odebranie głosu Zachariaszowi jako karę za niedowiarstwo. 

Gdy przyjrzymy się jego modlitwie uwielbienia, stanie się jasne, że Bóg dokonał w nim 

czegoś o wiele głębszego. Zachariasz miał do odegrania ważną rolę w Bożym planie                       

i musiał się do niej przygotować.  

 Jego zadaniem było wpoić synowi wiarę tak mocną, żeby był w stanie znieść 

prześladowania i niezrozumienie.  

 Miał nauczyć Jana ufnej modlitwy i wsłuchiwania się w słowo, jakie Bóg pragnie 

skierować do swego ludu, tak aby z odwagą głosił je nawet w obliczu 

aresztowania i męczeństwa. 

Te spędzone w ciszy miesiące miały ogromne znaczenie. Zachariasz potrzebował tego 

czasu, by słuchać, zamiast mówić, by modlić się, zamiast martwić, by odkrywać swoje 

miejsce we wspaniałym planie Boga. Zastanówmy się teraz nad tym, czego się mógł przez 

ten czas nauczyć. 

 Odwiedziny Boga niosą radość.  

Po odzyskaniu mowy pierwsze słowa Zachariasza były słowami radości i uwielbienia: 

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił” (Łk 1,68).               

Dziewięć miesięcy wcześniej Zachariasz na widok anioła zareagował lękiem                                 

i niedowierzaniem. Nie złożył dziękczynienia Bogu za wysłuchaną modlitwę ani nie 

uwielbił Go za to, że posłał do niego anioła. Ale teraz, po wielomiesięcznej ciszy, 

Zachariasz spontanicznie oddaje chwałę Bogu. 

 Bóg dotrzymuje obietnic.  

Od wieków lud Boży modlił się o wyzwolenie od nieprzyjaciół. Kolejne fragmenty 

Starego Testamentu mówią o wielkiej tęsknocie za Bożym wybawieniem: „Wzbudź Twą 

potęgę i przyjdź nam na pomoc!” (Ps 80,3).  

Teraz Zachariasz ogłasza swoim sąsiadom, że Boże obietnice wypełniają się na ich 

oczach, ponieważ Pan „nawiedził lud swój i odkupił” (Łk 1,68). Zachariasz nie zna jeszcze 

do końca Bożych zamiarów, ale już widzi działanie Boga, który przygotowuje zbawienie 

ludu. 



 Bóg słyszy każdą modlitwę.  

Widząc, że Bóg po latach wysłuchał jego modlitwy o dziecko, Zachariasz zrozumiał, że 

słyszy On każdą modlitwę, każde wołanie serca swego ludu na przestrzeni wieków.  

Od niewoli w Egipcie po pełne zagrożeń wyjście i wędrówkę przez pustynię, od zmagań 

z Filistynami po wygnanie w Babilonie, a także teraz, gdy próbowali odbudować swój naród 

znajdujący się pod rzymską okupacją, Bóg cały czas słyszał zanoszone do Niego modlitwy. 

Nigdy nie zapomniał o swoim przymierzu (Łk 1,72). Czekał na właściwy czas – i ten czas 

właśnie nadszedł. Bóg wybawi swój lud, jak to obiecał. 

 

▌ TWOJA DROGA ADWENTU 

 

I ty zaczynasz swoją adwentową drogę. 

Zapewne nie będziesz mógł, jak niemy Zachariasz, spędzić tego czasu w milczeniu, 

rozmyślając i modląc się. Ale choć otaczający cię świat krzyczy, by zwrócić na siebie twoją 

uwagę, ty możesz wybrać ciche rekolekcje z Zachariaszem – prosząc Boga, by pouczał cię 

tak, jak pouczał tego pokornego człowieka. 

 Postaraj się o więcej ciszy w swoim życiu (dotyczy to także telefonu i Internetu).  

 Codziennie wybierz sobie jakieś spokojne miejsce i trwaj przed Bogiem w ciszy. 

Bóg wie, czego potrzebujesz, słyszy każdą wypowiedzianą przez ciebie modlitwę.  

 Zawierz Mu wszystkie swoje intencje i spróbuj na modlitwie wsłuchać się w Jego 

głos. Czytaj powoli i uważnie czytania mszalne na kolejne dni Adwentu, rozważaj 

je w sercu.  

A potem próbuj rozpoznać Boże zamiary wobec ciebie.  

 Może Bóg zechce przemienić cię, jak przemienił Zachariasza.  

 Może sprawi, że w dzień Bożego Narodzenia przyjdziesz do Niego z głębszą 

wiarą i z mocnym przekonaniem, że On działa także dzisiaj.  

 A może z większą niż dotąd radością uwielbisz Tego, który jest zawsze wierny i 

słyszy każdą twoją modlitwę.  

 

 Dołączmy w tym Adwencie do Zachariasza i pozwólmy, by Bóg 

przemienił także nasze życie. ▐ 

 


