
 

 

Nadeszła Pierwsza Niedziela Adwentu 

i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane               

w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi. Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż 

zachęcamy do poświęcenia kolejnych trzech tygodni na przygotowanie się do 

uroczystego świętowania. 

 

 

 
 

 

 

Mk 13,33-37  (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.  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.  Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem.  By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 
 
 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 13 

 



"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Uważajcie (Mk 13, 32-37) 

ST: Lm 2,19; Ez 3,17; Ha 2,1 

NT: Mt 24,42-51; Łk 12,35-40; 21,34-36 

KKK: czuwanie 2612, 2849; przyjście Chrystusa w chwale, 668-682; ludzka wiedza 

Chrystusa, 471-474 

Lekcjonarz: pierwsza niedziela Adwentu (rok B) 

 

 

 [13, 32]  

W tym momencie w mowie (tej) następuje zmiana1. Jak dotąd na pierwszy plan 

wysuwały się wydarzenia towarzyszące upadkowi Jerozolimy, a kres czasów pozostawał 

w tle; teraz to ów kres wybija się na pierwszy plan. 

Po ogłoszeniu, że opisane wcześniej zdarzenia nastąpią w przeciągu pokolenia (w.30), 

teraz Jezus stwierdza, że o dniu owym lub godzinie nikt nie wie. 

Do czego odnosi się zwrot "dzień ów"? 

W najbardziej bezpośrednim znaczeniu - do zapowiedzianego w Starym Testamencie 

dnia ostatecznego, dnia sądu (Am 8,3-14; Za 12,3-14; zob. Mt 24,36-42). 

Lecz " dzień ów " to także dzień męki Jezusa (Mk 2,20). 

Podobnie "godzina" to czas niespodziewanego przyjścia Syna Człowieczego jako 

sędziego (13,26-27.35; zob. Mt 24,50), lecz również godzina cierpienia Jezusa                           

(Mk 14,35.41) i jego uczniów (13.11). 

Marek ponownie nałożył na siebie wydarzenie bliskie i odległe w czasie, by 

odsłonić ścisłe związki między nimi. 

Męka Jezusa stanowi początek końca historii. 

Podobnie jak godzina męki Jezusa wskazuje na przyszłe cierpienia tych, którzy będą Go 

naśladować, tak i koniec świątyni oraz kultu Starego Przymierza wskazuje na koniec 

świata. 

 
1 Autorka odwołuje się do wcześniejszego opracowania w wymienionej pozycji komentarza do Ewangelii św. Marka 
(M.K) 



Ów moment, będący punktem kulminacyjnym historii zbawienia, pozostaje tajemnicą 

Ojca - nikt o nim nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn. 

Lista ta, uporządkowana rosnąco, umieszcza Syna przed aniołami oraz ludźmi. 

Lecz jako człowiek, również On musi wieść swe życie w pełnej posłuszeństwa                                

i uważności wierze, pokładając ufność w zamysłach Ojca. 

 [13, 33]  

Uważajcie! - oto powtarzający się w całej tej mowie refren (w.5, 9, 23). 

Tym razem Jezus dodaje jeszcze: Czuwajcie! (czy też "nie śpijcie!"), tak jak będzie 

jeszcze przynaglał uczniów podczas swej agonii w ogrodzie oliwnym (14,34). 

Fakt, że uczniowie nie wiedzą, kiedy czas ten nadejdzie, oznacza, że mają żyć                       

w ciągłej czujności. 

Choć Jezus nie podaje tu dokładnego harmonogramu, na jakim być może im zależało, to 

przekazuje pewne wskazówki, umożliwiające im właściwe przygotowanie się. 

 Bóg nie daje nam tego harmonogramu, pragnie On bowiem nie tyle 

kalkulacji, co czujności. 

 [13, 34 - 37]  

Pojawiająca się tylko u Marka przypowieść o panu, który udał się w podróż (choć 

pewne jej wariacje można znaleźć w Mt 24,45-51;  Łk 12,35-40), pokazuje, o co tu chodzi. 

Człowiek ów powierzył swym sługom staranie o wszystko (dosłownie: przekazał swą 

władzę niewolnikom). 

Scenariusz ten wyraźnie odnosi się do Jezusa i Kościoła2. 

Jezus już wcześniej przekazał władzę apostołom (Mk 6,7; 10,42-44); teraz zaś mówi o 

swoim odejściu, kiedy to oni będą w Jego imieniu sprawować władzę nad ustanowioną 

przez Niego wspólnotą. 

Każdemu powierzono zajęcie, wyjątkową posługę lub działalność do wypełnienia w 

domostwie wierzących. Odźwierny - co odnosi się do Piotra, będącego najbardziej 

zobowiązanym do czujności (zob. 14,37; Łk 12,41-42) - ma zadanie szczególnie istotne: 

musi na czas dostrzec powracającego pana, by odpowiednio się przygotować na jego 

powitanie. 

Czuwać (gregoreo) to kolejny czasownik odnoszący się do pozostawania 

przebudzonym i na czatach, co należało do obowiązku proroków (Lm 2,19; Ez 3,17;                  

Ha 2,1). 

 
2 W Nowym Testamencie Kościół często jest określany jako dom czy gospodarstwo: Ga 6,10 [w tekście greckim 
mowa jest w tym wersecie o domownikach/członkach rodziny w wierze - przyp. Red. Nauk.]; Ef 2,19; 2 Tm 2,20-21;    
1 P 4,17. 



Jezus ponownie podkreśla, że uczniowie nie wiedzą, kiedy On przyjdzie. 

Słowo Pan (po grecku kyrios) odnosi się do Jezusa jako do głowy domu Bożego - 

zarówno świątyni Starego Przymierza, jak i Kościoła Nowego Przymierza. 

Może On przybyć o którejkolwiek z czterech pór nocy, liczonych według rzymskiej 

rachuby czasu, Jezus mówi tu o swym nagłym i niespodziewanym przyjściu na końcu 

czasów, kiedy osądzi uczniów z tego, jak sprawowali swą władzę nad Kościołem. 

Lecz Marek łączy to ostrzeżenie również z męką Jezusa, strukturyzując narrację o męce 

dokładnie według owych czterech straży nocnych, przypadających z wieczora (Mk 14,17), 

o północy (zakładane w 14,32-65), o pianiu kogutów (14,72) i rankiem (15,1). 

Jezus ostrzega, że może niespodziewanie przyjść i zastać ich śpiących - to dokładnie 

stanie się podczas agonii w Getsemani (14,37-41). 

Zaśnięcie jest symbolem duchowego letargu i zbytniego pobłażania sobie (Rz 11,8;                 

1 Tes 5,6-8); bycie przebudzonym to zachowywanie żywej wiary (Rz 13,11; Ef 5,14). 

Próba, której uczniowie doświadczą w ogrodzie oliwnym, to początek próby, która 

trwać będzie przez całą epokę Kościoła, kiedy to wyznawcy Jezusa będą wezwani do 

pozostawania wciąż czujnymi oraz dostrzegania obecności swego Pana. 

Ostatni werset stanowi potwierdzenie, że ostrzeżenie Jezusa skierowane jest nie tylko 

do czterech uczniów będących świadkami tej mowy (13,3), lecz także do wszystkich jego 

uczniów, przez wszystkie czasy. 

Czuwajcie! 

W życiu chrześcijanina nie ma miejsca na spoczywanie na laurach. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

➢ św. Beda Wielebny 

 

 

Czuwajcie 
 

Baczcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy nadejdzie czas. 

Podobnie człowiek, który udał się w podróż za granicę: zostawił swój dom, powierzył 

swoim sługom opiekę nad całym majątkiem, a odźwiernemu polecił, aby czuwał. Jasno 

wyraził Pan, dlaczego powiedział: „o dniu owym lub o godzinie nie wie nikt: ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, a jedynie Ojciec” (por. Mt 24, 36), 



 bo nie potrzebowali tej wiedzy apostołowie; mieli być trzymani w wątpliwości 

niepewnego oczekiwania, aby nieustannie wierzyli, że przyjdzie Ten, o którym jednak nie 

wiedzą, kiedy przyjdzie. 

 I nie powiedział „nie wiemy”, kiedy przyjdzie chwila, w której Pan przyjdzie, ale                

„nie wiecie” (tamże, 43). 

 

Podając przykład ojca rodziny, jeszcze jaśniej wykłada, dlaczego milczy o dniu 

wypełnienia się i tak mówi: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie pan domu: 

z wieczora czy o północy, o pianiu kogutów czy też rankiem; aby gdy przyjdzie 

niespodziewanie, nie zastał was śpiącymi” (tamże, 42nn). 

 

Chrystus jest bez wątpienia człowiekiem, który udał się za granicę i pozostawił swój 

dom. On to po zmartwychwstaniu jako zwycięzca wstępuje do Ojca i wprawdzie cieleśnie 

opuszcza swój Kościół, ale go nigdy nie pozbawia opieki swej Boskiej obecności; 

pozostaje z nim po wszystkie dni aż do wypełnienia się wieków. Miejscem bowiem 

właściwym dla ciała jest ziemia, ale zostało ono wprowadzone do obcego kraju, gdy 

Zbawiciel złożył je po wniebowstąpieniu w niebie. Sługom swoim dał władzę nad 

wszystkimi dziełami, ponieważ wiernym swoim, po udzieleniu im łaski Ducha Świętego, 

dał zdolność wykonywania dobrych uczynków. Odźwiernemu natomiast nakazał, aby 

czuwał, ponieważ pasterzom i rządcom duchowym zlecił gorliwą troskę o Kościół im 

powierzony. 

To, co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie. Nie tylko apostołom i ich następcom, 

to jest w szczególny sposób zarządcom Kościołów, ale nam wszystkim nakazano 

czuwanie. Nakazał to nam wszystkim, abyśmy nieustannie strzegli drzwi serc naszych, aby 

dawny nieprzyjaciel nie wdarł się do nich przez złe rady.  

 

Każdy z nas winien tedy pilnie czuwać, aby Pan, gdy przyjdzie, nie zastał nas śpiącymi. 

Każdy bowiem zda sprawę przed Bogiem za swoje postępowanie. Czuwa zaś ten, kto 

trzyma oczy umysłu otwarte na prawdziwe światło; czuwa ten, kto zachowuje czynem to, 

w co uwierzył; czuwa, kto odrzucił od siebie ciemności, gnuśność i zaniedbanie.  

I dlatego Paweł mówi: „Czuwajcie sprawiedliwi i nie grzeszcie” (1 Kor 15, 34).                  

I znowu mówi: „Czas już jest, aby powstać ze snu” (Rz 13, 11). 
 

➢ św. Augustyn 

 
 

Różne czuwania 
 

Tej nocy czuwa zarówno świat nieprzyjaciół, jaki świat już pojednanych. Ten ostatni 

czuwa wyzwolony, aby chwalić Lekarza; czuwa i tamten potępiony, aby bluźnić 

Sędziemu. Jeden czuwa jaśniejący żarliwością pobożnych umysłów, drugi czuwa, drżąc               

i zgrzytając zębami.  



Temu miłość, owemu niegodziwość; temu moc miłości, owemu szatańska zazdrość... 

zupełnie spać nie pozwala. I tak to nasi nieprzyjaciele nieświadomie nas napominają, jak 

mamy czuwać ze względu na nas samych, ponieważ z powodu nas czuwają ci, którzy nas 

nienawidzą. Spośród tych, którzy nie są naznaczeni znakiem krzyża, wielu czuwa z bólu, 

wielu ze wstydu; niektórzy zbliżający się do wiary nie śpią zdjęci lękiem Bożym...  

 

Jak więc powinien czuwać pełen radości przyjaciel Chrystusa, jeśli z bólem czuwa Jego 

nieprzyjaciel? Z jakim żarem powinien czuwać chrześcijanin otoczony taką chwałą 

Chrystusa, jeśli wstydzi się spać poganin? O ileż bardziej wypada, aby czuwał w owo 

święto Chrystusa ten, który już wszedł do tego wielkiego domu [Kościoła], jeśli czuwa 

nawet ten, który dopiero wejść do niego pragnie?  

 

Czuwajmy więc i módlmy się, 

 

abyśmy to czuwanie obchodzili tak wnętrzem duszy, jak i zewnętrznymi obrzędami. 

Niech Bóg przemawia do nas przez swe święte czytania, my natomiast zwracajmy się do 

Boga w naszych modlitwach. Jeśli słuchamy w duchu posłuszeństwa, już w nas mieszka 

Ten, do którego się zwracamy. 

 

I czytanie :  Iz 63, 16b-17.19; 64, 2b–7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

   

Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne.                       

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił - przed Tobą skłębiły się góry, 

<Zstąpiłeś: przed Tobą skłębiły się góry>  i o których z dawna nie słyszano. Ani ucho 

nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim 

pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i 

pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie 

od dawna i byliśmy zbuntowani.  My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre 

czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy 

poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się 

chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. 

 A jednak,  
 

Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk 

Twoich jesteśmy my wszyscy. 
 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Grzegorz Wielki 
 

Jak liście na wietrze 
 

 „Przeciw listkowi, który wiatr porywa, okazujesz moc swoją; i źdźbło suche 

ściągasz” (Hi 13, 25). Czym jest bowiem człowiek, jak nie listkiem, który spadł z drzewa 

w raju? Czym jest jak nie liściem, który porywa wiatr pokusy i unoszą powiewy żądz?  

Umysł ludzki bowiem doznaje tak wielu pokus, jak gdyby był poruszany wieloma 

podmuchami wiatru. Często niepokoi go gniew, a gdy mija gniew, następuje niestosowna 

wesołość. Płonie od popędu do rozpusty; żar chciwości pociąga go do zabiegania daleko i 

szeroko o dobra ziemskie. Czasem pycha unosi go w górę, a czasem nieuporządkowany 

strach zrzuca na sam dół.  

Ponieważ więc człowieka wiele pokus popędza to tu, to tam, słusznie porównuje się go 

do liścia. Dlatego też słusznie mówi Izajasz: „Opadliśmy wszyscy jak liście, a 

nieprawości nasze uniosły nas jak wiatr” (Iz 64, 6).  

Nieprawość niby wiatr nas porwała, bo nieutwierdzonych powagą cnoty wyniosła nas 

ku próżnej pysze. Słusznie też człowiek nazwany został nie tylko liściem, ale następnie i 

źdźbłem. Kto bowiem w czasie stwarzania był drzewem, w czasie pokusy sam siebie 

uczynił liściem, a w czasie upadku stał się źdźbłem. Liściem, bo spadł z wysokości; że zaś 

z powodu ciała był bardzo bliski ziemi także wtedy, gdy wydawało się, że stoi, wspomina 

się, że jest źdźbłem. Ponieważ jednak utracił żywą zieleń głębokiej miłości, stał się 

suchym źdźbłem.  

Może więc święty mąż rozważać i to, jak marną istotą jest człowiek, i to, jak surowy 

jest Bóg. Może powiedzieć: „Przeciw listkowi, który wiatr porywa, ukazuj moc swoją, 

źdźbło suche ścigasz”? Jakby otwarcie płakał, mówiąc: „Czemu z taką sprawiedliwością 

godzisz w tego, kogo znasz jako tak bardzo słabego podczas pokusy?” .  

➢ Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Wsparcie człowieka upadłego 
 

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

go podniósł; potrzebował ożywiciela ten, kto 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 skłonić Boga do 

zstąpienia między ludzi, znajdujących się w cierpieniu i nędzy?  



➢ Św. Augustyn 

 

W drodze do niebieskiej ojczyzny 

 

 Ten świat jest tym dla wiernych, którzy szukają ojczyzny, czym dla Żydów 

była pustynia. Tułali się oni wprawdzie, szukając ojczyzny, ale pod Bożym 

przewodnictwem nie mogli zginąć. Drogą był dla nich nakaz Boży. Zdążali czterdzieści 

lat, choć – wiadomo – w niewiele dni można było przebyć tę drogę. Podróż trwała długo. 

Pan Bóg chciał ich jednak tylko doświadczyć, a nie opuścić.  

Tak więc, co przyrzeka, jest niewypowiedzianą słodyczą i dobrem, z którego – jak 

mówi Pismo Święte, a co często dla zapamiętania słyszeliście – „ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło” (1 Kor 2, 9).  

W troskach doczesnych bywamy doświadczani i w pokusach tego życia doskonalimy 

się. Jeśli więc nie chcecie zginąć na tej pustyni, pijcie miłość. Ona jest nam danym przez 

Pana źródłem, byśmy nie ustali w drodze; będziemy pić z niego jeszcze obficiej, gdy 

przyjdziemy do ojczyzny .  

 

➢ Św. Augustyn 

 

Rozmowa Augustyna i Moniki przed jej śmiercią 

 

Gdy zbliżał się dzień, w którym [Monika] miała odejść z tego życia – który to dzień Ty 

znałeś, my zaś nie wiedzieliśmy o nim – zdarzyło się, jak przypuszczam za Twoim 

tajemnym zrządzeniem, że ona i ja staliśmy sami oparci o jakieś okno, skąd rozciągał się 

widok na ogród wewnątrz domu, w którym mieszaliśmy niedaleko Ujścia Tybrowego 

[Ostii], gdzie strudzeni długą drogą, z dala od zgiełku, nabieraliśmy sił do morskiej 

podróży.  

Tak więc w odosobnieniu prowadziliśmy przesłodką rozmowę, i „zapominając                      

o wszystkim, co jest poza nami, zdążając ku temu, co jest przed nami” (Flp 3, 13n), 

zastanawialiśmy się wspólnie w obliczu Prawdy, którą Ty jesteś, jakim będzie przyszłe, 

wiekuiste życie świętych, którego „oko nie widziało ani ucho nie słyszało i w serce 

człowieka nie wstąpiło” (1 Kor 2, 9).  

Lecz my chciwie otwieraliśmy usta serca na niebiańskie zdroje płynące z Twego źródła, 

„źródła życia, które jest u Ciebie” (Ps 35, 10), abyśmy chłonąc w miarę sił rosę wód 

jego, mogli myśleć w jakiś sposób o tak wzniosłym przedmiocie .  

 

 

 

 

 



Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 
Adwentowe wołanie serca 

 

Na pierwszy tydzień Adwentu:   Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7 

Co takiego ma w sobie Boże Narodzenie, że budzi w nas poczucie radosnego 

oczekiwania?  

Dostrzegamy je w oczach naszych dzieci i wnucząt. Zauważamy u siebie samych, 

kiedy planujemy rodzinne spotkania. Widzimy je w choinkach i dekoracjach, które 

niedługo pojawią się w domach i na ulicach. Chociaż wszyscy cenimy sobie nasze 

świąteczne i rodzinne tradycje, chodzi tu o coś więcej. W głębi serca przeczuwamy, że 

wkrótce ma wydarzyć się coś bardzo ważnego, do czego trzeba się przygotować.  

Taki jest sens Adwentu, świętego czasu łaski i błogosławieństwa od Pana.  

Co roku Bóg daje nam cztery tygodnie, w czasie których mamy przygotować się na 

powitanie Jezusa w Boże Narodzenie. W tegorocznym adwentowym wydaniu „Słowa 

wśród nas” chcemy dać się poprowadzić Bogu poprzez czytania czterech kolejnych 

niedzielnych Mszy świętych.  

Zwrócimy szczególną uwagę na czytania ze Starego Testamentu, przez które Bóg 

przygotowywał starożytnego Izraela na dzień przyjścia Jezusa. Jeśli pójdziemy podobną 

drogą duchowego przygotowania, nasze serca otworzą się i przyjmą dar przemiany życia. 

 

 ▌ CZEMU, O PANIE, DOZWALASZ NAM BŁĄDZIĆ?  

 

Spróbuj postawić się na miejscu Żyda żyjącego pomiędzy V a VI wiekiem przed 

Chrystusem (dokładnie pomiędzy 540 a 450 rokiem p.n.e.).  

Wyobraź sobie, że przyszło ci żyć w tych niezwykle dramatycznych czasach; że jesteś 

świadkiem, jak wojska babilońskie spaliły doszczętnie świątynię jerozolimską, może 

nawet znalazłeś się wśród tysięcy wygnańców uprowadzonych do odległego Babilonu. 

Tak wiele widziałeś strat i zniszczeń!  

Teraz jednak stoisz przed wyzwaniem, jakim jest odbudowa twojego wspaniałego 

niegdyś miasta. Patrząc na jego gruzy, myślisz o tym, jak nisko upadł twój naród, zarówno 

pod względem materialnym, jak i duchowym, a w twoim sercu wzbiera modlitwa: 

„Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze 

stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? (...)  



Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy 

zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani” (Iz 63,17; 64,4).  

Uświadamiasz sobie, że także twój grzech przyczynił się do zniszczenia Jerozolimy, 

bowiem Ty również, jak wszyscy inni, błądziłeś, odchodząc od Pana i Jego przykazań.  

Twój lud składał ofiary fałszywym bogom okolicznych narodów, bogaci wyzyskiwali 

ubogich, szerzyła się niemoralność, a w rodzinach panowała zazdrość, niezgoda i podziały.  

Wielcy prorocy, jak Ezechiel i Jeremiasz, wzywali naród do nawrócenia, ale odzew 

był zbyt słaby i zbyt późny. Lud nie „bał się” Pana dostatecznie mocno, żeby wziąć na 

serio słowa Jego proroków. W końcu nastąpiła tragiczna w skutkach inwazja 

Babilończyków.  

 

▌ PANIE, OTWÓRZ NIEBIOSA I ZSTĄP DO NAS!  

 

W pewnym sensie historia Jerozolimy jest także naszą historią. My również patrząc na 

nasz świat widzimy grzech, niezgodę i bezbożność, a wejrzawszy we własne serca 

dostrzegamy, że grzech świata znalazł drogę także do nas, wpływając na nasze 

postępowanie.  

Oczywiście wierzymy, że Bóg nas kocha, ale wiemy także, jak trudno jest za Nim iść      

i okazywać innym tę samą miłość, jaką On nas umiłował. Nasz egocentryzm, pycha czy 

niewiara mogą nie rzucać się w oczy, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy od nich wolni.  

Może postanawialiśmy poprawę, by po pewnym czasie stwierdzić, że znowu 

popadamy w te same grzechy. Chcemy się zmienić, ale jakoś nie mamy na to siły. 

Łączymy się więc z ludem Jerozolimy we wspólnym wołaniu: „Obyś rozdarł niebiosa               

i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry, (...) gdy dokonasz dziwów 

nadspodziewanych, o których z dawna nie słyszano” (Iz 63,19; 64,2).  

Panie, gdybyś tylko otworzył niebiosa, zstąpił i naprawił wszystko! Czy to nie 

doskonała modlitwa na Adwent?  

Przez cały ten okres liturgiczny modlimy się słowami: „Przyjdź, Panie Jezu!”.  

Słuchamy czytań biblijnych zapowiadających nową jutrzenkę, gdy niebo zstąpi na 

ziemię. Zapalamy roratnie świece, aby w ten symboliczny sposób rozświetlić drogę 

przychodzącemu Jezusowi. I podobnie jak starotestamentalni Żydzi, tęsknimy za Bogiem, 

który przyjdzie i przywróci normalność w naszym życiu, rodzinach i na całym świecie.  

A Bóg wysłuchuje naszych modlitw, podobnie jak wysłuchał modlitw Izraelitów. Ale 

często czyni to w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zamiast przybyć w wielkim 

majestacie jako potężny król, wśród grzmotów i trzęsienia ziemi, przychodzi jako małe 

dziecko.  



Zamiast dokonywać „dziwów nadspodziewanych” przed całym światem, przychodzi 

w sposób ukryty przed wszystkimi oprócz garstki świadków. I chociaż rzeczywiście 

niebiosa zostają rozdarte ukazując aniołów wychwalających Boga, dzieje się to w 

niewielkiej mieścinie Betlejem, na oczach zaledwie małej grupki pasterzy.  

Taka jest tajemnica Bożego Narodzenia – tajemnica, która porusza nas po dziś dzień.  

Bóg wypełnił obietnice dane Izraelowi posyłając swego Syna, Jezusa, aby 

dokonał czynów przekraczających nasze wyobrażenia.  

Jednak najbardziej zadziwia nas to, że Jezus dokonał ich w pokorze i uniżeniu.  

 

▌ ON PRZYJDZIE NA PEWNO  

 

Powróć w tym tygodniu do przepięknego czytania z I Niedzieli Adwentu (Iz 63,16b-

17.19b; 64,2b-7).  

Stań duchowo wraz ze starotestamentalnymi Izraelitami przed zrujnowaną świątynią                  

i módl się:  

 Przyjdź, Panie Jezu.  

 Nie pozwól nam, nie pozwól mnie, dłużej błąkać się z dala od Twoich dróg.  

 Potem stań na wzgórzu z pasterzami, Maryją i Józefem przy żłóbku i módl 

się: Panie, otwórz moje serce!  

 Pomóż mi w tym Adwencie rozpoznać wszystkie Twoje ukryte, 

nieoczekiwane wejścia w moje życie.  

Jeśli zmagasz się z jakimś grzechem, wołaj: Panie, przebacz mi!  

Rozedrzyj niebiosa i przyjdź, aby zbawić mnie i cały Twój lud, który 

ukochałeś i jest cenny w Twoich oczach! 

Uwierz, że Bóg wysłucha Twoją modlitwę. Może przyjść cicho i pokornie, wybierając 

drogi, które nie będą dla ciebie oczywiste.  

Ale uwierz, że przyjdzie na pewno – z obfitością swojej miłości i miłosierdzia – do 

ciebie i twoich najbliższych w tym Adwencie. ▐ 


