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 Mk 1,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane 

u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę 
Twoją.  Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki.   

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów.  Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 

przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy 
tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.   
I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym. 
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Początek dobrej nowiny (Mk 1, 1) 

 

ST: Rdz 1,1; Iz 40,9 

NT: Mk 8,29; 15,39; J 20,31; Rz 1,1-4 

KKK: Dobra Nowina, 422 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 14 

 



 [1, 1]   Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego 

Pierwszy werset Ewangelii stanowi tytuł całego dzieła. Podobnie do Ewangelii 

Mateusza i Jana, również na początku Ewangelii Marka wybrzmiewa nawiązanie do 

Księgi Rodzaju. 

Słowo początek przywołuje na myśl pierwszy werset opowiadania o stworzeniu z Rdz 

1,1 (" Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.") i sugeruje, że dobra nowina, którą ma 

zaraz przekazać Marek, stanowi nowy początek i jest nowym dziełem Boga - równie 

oryginalnym i zdumiewającym, co stworzenie wszechświata. 

 Co oznacza tu Ewangelia? 

Greckie słowo euangelion (od którego pochodzi słowo "ewangelizować") oznacza 

"dobrą nowinę" lub "radosne wieści" i często było odnoszone do uroczystych wydarzeń 

publicznych, takich jak zwycięstwo militarne lub koronacja cesarza. 

Pewna inskrypcja z około 9 roku p.n.e. określa urodziny Cezara Augusta jako "dobrą 

nowinę dla świata"
1
. 

Według starotestamentowych proroków, zwłaszcza Izajasza, "dobra nowina" nie jest 

jakimś wydarzeniem z przeszłości, lecz stanowi obietnicę, że Bóg nadchodzi, by zbawić 

swój lud: 

"Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno 

twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: <Oto wasz Bóg!>" (Iz 40,9; zob. Iz 52,7; 61,1). 

Ogłoszenie przez Marka "początku Dobrej Nowiny" stanowi donośne orędzie, że oto 

teraz w Jezusie rozpoczyna się z dawna obiecane Boże nawiedzenie. 

Ewangelia jest czymś, co: 

 należy głosić (1,14; 13,10; 14,9; 16,15) i  

 w co należy wierzyć (1,15). 

W rzeczy samej, owa Dobra Nowina jest czymś tak dobrym, że ma większą wartość od 

samego życia (Mk 8,35: "Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. ", 10,29-30: "Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól  z powodu 

Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 

braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie 

przyszłym.")
2
. 

 

                                                           
1
 Chodzi o tzw. inskrypcję z Priene [Azja Mniejsza - przyp. tłum.] 

2
 Później słowo "Ewangelia" zaczęło też oznaczać spisaną narrację poświęconą życiu Jezusa - zwłaszcza te cztery, 

które Kościół uznał za należące do kanonu Pisma 



Co stanowi treść tej Dobrej Nowiny? 

Jednym słowem, chodzi w niej o to, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym
3
. 

Imię "Jezus", oznaczające "JHWH zbawia", to grecka forma imienia "Jozue", 

noszonego przez starożytnego przywódcę, który wprowadził Izraelitów do Ziemi 

Obiecanej. 

Marek podaje dwa tytuły Jezusa - "Chrystus" i "Syn Boży" - z których każdy miał 

głębokie znaczenie dla Żydów. 

Chrystus, czyli Mesjasz, znaczy "pomazaniec". Stwierdzenie, że Jezus jest 

Chrystusem, to ogłoszenie, iż stanowi On wypełnienie nadziei Izraela, że jest obiecanym 

potomkiem Dawida, który na nowo ustanowi Boże panowanie. 

Co więcej, Jezus jest Synem Bożym - pełne znaczenie tego tytułu będzie dopiero 

stopniowo odsłaniane w toku Markowej narracji. 

Od pierwszego wersetu swej Ewangelii Marek dopuszcza czytelników do sekretu: 

Jezus jest od dawna oczekiwanym Mesjaszem -                                               

w wyjątkowy i transcendentny sposób - Synem Bożym. 

Jednak czytelnicy zostają zaproszeni do stopniowego odkrywania wraz z uczniami 

tajemnicy Jezusa. 

W kluczowych momentach swej opowieści Marek włoży te tytuły, "Mesjasz"                      

i "Syn Boży" w usta,  

Żyda (8,29: "On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty 

jesteś Mesjasz.") i  

nie - Żyda (15,39: " Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał 

ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym."). 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1,1) 

 

W pierwszych spisanych przez Marka wersetach wybrzmiewa jego podekscytowanie 

dobrymi wieściami, jakie przekazuje. 

Postrzega przyjście Jezusa, poprzedzone pojawieniem się Jana Chrzciciela, jako punkt 

zwrotny historii, w którym Bóg w sposób zdecydowany zadziałał, by wypełnić wszystko, 

co obiecywał od tak wielu wieków. 

                                                           
3
 W tłumaczeniu NAB zwrot "Syn Boży" jest podany w nawiasie, by zaznaczyć, że brakuje go w niektórych 

starożytnych rękopisach Ewangelii. Błąd skryby spowodował, że zwrot ten "wypadł" z oryginału lub (co mniej 
prawdopodobne) został do niego dodany 



Wówczas, gdy Marek to pisał, Dobra Nowina zaczynała szybko rozprzestrzeniać się w 

świecie śródziemnomorskim, w miarę jak apostołowie i inni chrześcijanie podróżowali po 

całym cesarstwie, ewangelizując w synagogach i na placach miejskich. 

Gdy ludzie wcześniej zagubieni w duchowym mroku i moralnym nieładzie poznawali 

żyjącego Chrystusa i doświadczali Jego miłości, ich życie się zmieniało. 

Wyraźna radość Marka z powodu wieści, jakie ma do przekazania, rodzi pytania:  

 Czy uświadamiamy sobie, jak dobra jest Dobra Nowina?  

 Czy dostrzegamy, że ta nowina wypełnia i o wiele przewyższa wszystkie 

najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca?  

 Czy też może zadowalamy się rozwodnioną wersją Ewangelii, która nie jest 

w stanie wpływać na nasze codzienne życie? 

Wejście Boga w ludzką historię poprzez osobę Jezusa Chrystusa to nowina, która 

jest zawsze nowa i która pozostaje równie świeża i skuteczna co w dniu, gdy została 

ogłoszona po raz pierwszy. 

 

Poprzednik (Mk 1, 2-8) 

 

ST: Wj 23,20; Iz 40,3; Ml 3,1 

NT: Dz 13,24-25 II Mt 3,1-12; Łk 3,1-18; J 1,23-28 

KKK: Jan Chrzciciel, 523,717-720; chrzest wodą i Duchem, 720 

Lekcjonarz: 1,1-8, druga niedziela Adwentu (rok B); Chrzest Pański (rok B) 

 

 [1, 2]   Marek rozpoczyna cytatem biblijnym, pokazując, że przyjście Jezusa nie wzięło 

się znikąd, lecz było od wieków zaplanowane i przygotowywane przez Boga. 

Dla Marka starotestamentowy kontekst jest czymś kluczowym dla zrozumienia tego, co 

Bóg dokonuje teraz w Jezusie. 

Choć Marek wspomina tu tylko o Izajaszu, w podany przez siebie cytat wplata też 

zwroty zaczerpnięte z Księgi Wyjścia i od proroka Malachiasza (w.2). 

Nie było niczym niezwykłym powoływanie się tylko na główne źródło, gdy łączyło się 

z sobą kilka tekstów biblijnych. 

W ustępie z Księgi Wyjścia Bóg mówi swemu ludowi, że pośle anioła, który ma go 

prowadzić przez pustynię podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej (Wj 23,20: "  Oto Ja 

posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do 

miejsca, które ci wyznaczyłem. "). 



Greckie słowo angelos (podobnie jak jego hebrajski odpowiednik, mal'ach) oznacza 

zarówno anioła, jak i posłańca. 

Wiele wieków później prorok Malachiasz zapowiadał, że wysłaniec "przygotuje 

drogę" dla nagłego przyjścia Boga w dniu Pańskim (Ml 3,1: " Oto Ja wyślę anioła mego, 

aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, 

którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan 

Zastępów. ") 

Malachiasz utożsamił owego wysłańca z wielkim prorokiem Eliaszem, którego 

ponowne pojawienie się miało sygnalizować wydarzenia dni ostatecznych (Ml 3,23:                   

" Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego                     

i strasznego. "). 

[1, 3]   Marek cytuje fragment tej Księgi Izajasza, którą często nazywa się "księgą 

pocieszenia" (Iz 40-55), pada w niej bowiem wiele słów pociechy, skierowanych do ludu 

Bożego podczas jego wygnania do Babilonu. 

Izajasz zapowiada radosny głos, wołający, że wygnanie wkrótce dobiegnie końca, Pan 

zaś przygotuje drogę, usuwając z niej wszelkie przeszkody, tak by móc                               

z powrotem poprowadzić swój lud przez pustynię do ojczyzny (Iz 40,3). 

Pierwotnie fragment ten odnosił się do Boga przemawiającego do swego ludu, lecz 

Marek przerobił go tak, by opisywał Boga zwracającego się do swego Syna i mówiącego 

Mu: "Twoje przyjście zostanie przygotowane przez Twego poprzednika, Jana 

Chrzciciela". 

W takim razie to Jezus jest Panem, dla którego przygotowuje się drogę! 

Jego ścieżki będą prostowane - czyli przygotuje się na Jego przyjście ludzkie serca - 

poprzez żal za grzechy i nawrócenie, przyniesione przez Janowe nauczanie. 

Marek zatem tak naprawdę mówi:  

"Izraelu, oto twój Bóg! Wypełniają się Boże obietnice i zbliża się nowy i jeszcze 

wspanialszy powrót z wygnania!". 

[1, 4-5]   Nieprzypadkowo Jan Chrzciciel pojawił się na pustyni. 

To ona jest miejscem, na którym doświadcza się niedostatku, samotności i braku 

wygód.  

Żydzi musieli dobrze pamiętać, że pustynia jest miejscem próby, gdzie ich przodkowie 

błąkali się przez czterdzieści lat po wyjściu z Egiptu, często narzekając i buntując się 

przeciwko Bogu, odkrywając Bożą surowość względem grzechu, a także Jego cierpliwość 

oraz miłosierną miłość. 



Podczas tego okresu formacji Izraelici uczyli się polegania na Bogu, by ich prowadził            

i dbał o zaspokojenie wszystkich ich potrzeb - choć nigdy w pełni tej umiejętności nie 

opanowali. 

Wieki później, za pośrednictwem proroków, Bóg przypominał o tej wędrówce przez 

pustynię jako o czasie bliskości, a wręcz zaślubin ze swym ludem  

(Jr 2,1-3: "Pan skierował do mnie następujące słowo: Idź i głoś publicznie w 

Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego 

narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael 

jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, 

stają się winni, spotka ich nieszczęście - wyrocznia Pana.  ";  

Oz 2,16-17: "Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do 

serca. Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i będzie Mi tam 

uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.  "), i obiecywał 

przywrócić czystość tej pierwotnej relacji. 

Gdy Jan rozpoczynał swą działalność, Żydzi nie przebywali już na wygnaniu, lecz żyli 

pod władzą obcej potęgi, Cesarstwa Rzymskiego. 

Już od wieków nie pojawiali się przekazujący im słowo Boże prorocy (1 Mch 9,27:               

" W ten sposób zaczęło się wielkie prześladowanie Izraela, takie, jakiego nie było od czasu 

ukazania się proroka.").  

W napiętej atmosferze tych czasów, pełnej sprzecznych dążeń, nadziei i oczekiwań co 

do wyzwolenia Izraela, Janowy chrzest nawrócenia był czymś niezwykle wymownym. 

Nawrócenie (po grecku metanoia) oznacza dosłownie "przemianę umysłu". 

Tak jak prorocy z dawnych czasów (zob. Iz 55,7; Jr 18,11; Za 1,4), Jan wzywał 

Izraela, by z całego serca powrócił do Pana i by doświadczył głębokiego wewnętrznego 

nawrócenia poprzez uznanie swej grzeszności i potrzeby dostąpienia odpuszczenia win. 

Skończył się czas zadowolenia z siebie i ludzkiej samowystarczalności; nadszedł czas 

powrotu do Boga w pełnej pokory skrusze. 

Choć głoszone przez Jana przesłanie bynajmniej nie było kojące, to odpowiadało ono na 

dręczący ludzi duchowy głód i ściągało tłumy z całej Judei. 

Pojęcie "chrzcić" było potocznie używanym greckim słowem, oznaczającym 

"zamoczyć", "pogrążyć się" czy "zanurzyć się" w wodzie. 

Podobnie do starotestamentalnych proroków, Jan głosił swe przesłanie nie tylko 

słowami, lecz także gestem. 

Po co zanurzać ludzi w wodzie? Żydom znane były rytualne obmycia, symbolizujące 

wewnętrzne oczyszczenie (Kpł 15; Ps 51,9). 



Lecz Janowe zaproszenie do jednorazowego zanurzenia się w rzece Jordan było czymś 

więcej niż obmyciem. Rzeka ta ma dla Żydów wielkie znaczenie symboliczne. Po wyjściu 

z Egiptu, Izrael - prowadzony przez Jozuego - wszedł do Ziemi Obiecanej, przekraczając 

Jordan po suchym dnie (Joz 3). 

Jan interpretował wydarzenia z historii Izraela jako część Bożego planu, w którym 

zdarzenia wcześniejsze są zapowiedzią przyszłych, jeszcze wspanialszych zamysłów Boga 

i stanowią do nich przygotowanie. 

Chrzest Janowy był dla Żydów wezwaniem, by na nowo potwierdzili swą tożsamość 

jako członków ludu Bożego, by raz jeszcze wyszli wraz z Bogiem na pustynię i 

symbolicznie ponownie weszli przez wodę do Ziemi Obiecanej. 

Dokonywało się nowe Wyjście - już nie z niewoli faraona, lecz z niewoli grzechu. 

 [1, 6] Choć sposób ubierania się Jana i jego szczególna dieta nie musiały być niczym 

niezwykłym dla żyjących na pustyni nomadów (zob. Kpł 11,22), były one wyrazem 

prostoty i determinacji człowieka całkowicie skoncentrowanym na Bogu. 

Jego styl życia jeszcze wzmacniał głoszone przezeń przesłanie: należy odłożyć na bok 

wszelkie obciążenia, tak by być gotowym na to, co wkrótce uczyni Bóg. 

Odzienie z sierści i pas skórzany to ubranie takie samo jak to noszone przez Eliasza             

(2 Krl 1,8: "  Odpowiedzieli mu: Był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym 

przepasany dokoła bioder. Wtedy zawołał: To Eliasz z Tiszbe! ") - co stanowi znak, że               

Jan jest nowym Eliaszem. 

Wzmianka o szarańczy i miodzie leśnym również stanowi nawiązanie do wyjścia                 

z Egiptu, kiedy to były one wyrazem kary Bożej za grzechy (plaga szarańczy,                     

Wj 10,13-15) oraz Bożych obietnic dla swego ludu (kraj mlekiem i miodem płynący,                

Wj 3,8; zob. Ps 119,103). 

 [1, 7] Nie zaskakuje, że niektórzy zastanawiali się, czy Mesjaszem nie jest sam Jan                      

(zob. Łk 3,15). Ten jednak usuwa się w cień; całe jego przesłanie koncentruje się na 

tajemniczym Tym, który idzie za nim
4
 i który jest mocniejszy od niego. 

 

Słowo "mocny" czy "potężny" jest pojęciem zwykle odnoszonym do samego Boga (Pwt 

10,17; 2 Sm 23,1
5
; Ps 24,8). 

Jan postrzega samego siebie tylko jako poprzednika, niegodnego wypełniać względem 

Tego, który ma przyjść, nawet zadania należącego do niewolnika: rozwiązać rzemyk u 

Jego sandałów
6
. 

                                                           
4
 Pojawiającego się w JB tłumaczenia: "ktoś idący po mnie" (someone is following me) nie powinno się traktować 

jako sugerującego, że Jezus był uczniem Jana Chrzciciela 
5
 Chodzi tu zapewne o użyte w oryginale słowo haggawer, czyli "mężczyzna", "mocarz", "siłacz", "bohater".                       

W Biblii Tysiąclecia słowo to zostało przetłumaczone po prostu jako "człowiek", lecz hebrajski rdzeń tego pojęcia 
wyraża ideę mocy, mocarności, siły - przyp. red. nauk. 



[1, 8] Jan przeciwstawia własny chrzest, będący zewnętrznym wyrazem nawrócenia, 

temu dokonywanemu przez Mocniejszego, który chrzcić was będzie Duchem Świętym.  

Słowa o chrzcie - czyli obmyciu - w Duchu przywołują na myśl biblijną obietnicę, że w 

czasach ostatecznych Bóg "wyleje" swego Ducha jak wodę (Jl 3,1-2 ;Za 12,10)  

przynosząc przemianę serc, dzięki której lud Boży będzie wreszcie w stanie doskonale 

Mu odpowiadać i doświadczać udzielanych przez Niego błogosławieństw (Iz 32,15-18; 

44,3-5; Ez 36,25-27). 

Janowe proroctwo jest jednym z najczęściej padających w Nowym Testamencie 

stwierdzeń (Mt 3,11; Łk 3,16; J 1,33; pada też z ust Jezusa w Dz 1,5;Dz 11,16). 

Odsłania ono, że Janowy chrzest wody, polegający na zanurzeniu ciała,                

stanowił tylko symboliczną zapowiedź i przygotowanie na zanurzenie się w życiu 

samego Boga. 

Pierwsi czytelnicy Ewangelii Marka, czyli starożytna wspólnota chrześcijańska, bez 

wątpienia uznawali, że proroctwo Chrzciciela wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy                

(Dz 2,1-18). 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 1,2-8) 
 

Janowe proroctwo, że Jezus "chrzcić was będzie Duchem Świętym" wypełnia się w 

życiu każdego, kto przyjmuje chrześcijaństwo, poprzez sakramenty chrztu                             

i bierzmowania. "Jak nasze pierwsze naturalne narodzenie dokonało się w wodzie, tak 

woda chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam 

udzielane w Duchu Świętym" (KKK, 694; zob. 1302). 

Większość chrześcijan otrzymuje ten niewymowny dar w bardzo młodym wieku; by 

zatem w pełni doświadczyć jego skutków, musimy osobiście przyswajać sobie dary Ducha 

poprzez wiarę, stałe nawracanie się i wzrastanie w poznawaniu Boga. 

Zwrot "chrzest w Duchu" stał się również znany milionom anglojęzycznych
7
 

chrześcijan dzięki odnowie charyzmatycznej, w której przyjęto ten biblijny termin na 

określenie przemieniającego życie spotkania z Jezusem oraz wylania mocy Ducha 

Świętego, których doświadcza wielu ludzi. 

Tak rozumiany "chrzest w Duchu" nie jest sakramentem, ale ożywieniem łask 

otrzymanych w chrzcie sakramentalnym. Choć łaska Pięćdziesiątnicy wyraża się na różne 

sposoby w każdym wieku, jest ona zasadniczo tą samą łaską, o której mówił Jan i którą 

Jezus wylał na Kościół po swej męce i zmartwychwstaniu. 

 

                                                                                                                                                                                              
6
 Późniejsze źródła żydowskie mówią o rozwiązywaniu sandałów mistrza jako o zadaniu tak przyziemnym, że 

hebrajscy niewolnicy mieli być z niego zwolnieni 
7
 Oraz, oczywiście, polskojęzycznych - przyp. tłum. 



Na pustyni przygotujcie drogę Pana  

(komentarze do codziennej  liturgii słowa wyd. Świętego Pawła, 2016) 

 

Na początku Ewangelii poznajemy Jana zwanego Chrzcicielem. Każdego roku                     

w Adwencie rozbrzmiewa jego głos. Rozwijał on swoją działalność na obszarze pustynnym, 

wzdłuż rzeki Jordan, w samotności i daleko od Jerozolimy, stolicy pełnej handlu i 

poszukiwania nowości. Aktywność Jana miała swój początek w piętnastym roku rządów 

cesarza Tyberiusza, między październikiem 27 roku a wrześniem 28 roku (lub w latach  28-

29). 

 Głos 

Gdy Jezus rozpoczynał swoją działalność, Jan działał już od pewnego czasu. Realizował 

słowa proroka Izajasza: "Przygotujcie drogę Pana!" (pierwsze czytanie).  

 - Wyrównajcie ścieżki, jeżeli chcecie, aby Bóg do was przyszedł - powtarzał. - 

Zmieniajcie swoje życie, nawracajcie się. Odmieńcie swojego ducha. Zacznijcie myśleć 

inaczej, w nowy sposób - wyjaśniał. Chodziło o głęboką przemianę, zakładającą 

przekształcenie także życia zewnętrznego. 

 Co konkretnie miała oznaczać ta wewnętrzna radykalna przemiana życia? 

- Jesteście przywiązani do pieniądza i do przyjemności. Jesteście despotyczni, egoistyczni, 

pyszni, pogardzacie innymi.  

 Macie zawsze oczy otwarte na wszelkie nowinki, podczas gdy Bóg chce do was 

mówić w ubóstwie, w oderwaniu od rzeczy i od samych siebie, w ciszy waszego 

serca.  

Dlatego musicie zmienić dotychczasowe życie! - napominał Jan. 

 Wzór wstrzemięźliwego życia 

Jan nie miał mikrofonów, ale wszyscy mogli go słyszeć, gdyż nauczaniem był już jego 

sposób życia.  

 



 Pośród ludzi, którzy starali się dobrze i modnie ubierać, on miał ubiór zrobiony                       

z szorstkiej wielbłądziej sierści.  

 

 Pośród ludzi, którzy nosili klejnoty, aby ostentacyjnie pokazywać, jak bardzo są ważni, 

on nosił wokół bioder skórzany pas.  

 

 Pośród ludzi, którzy jedli rzeczy wyrafinowane i kosztowne, on żywił się szarańczą                    

i miodem dzikich  pszczół.  

 

 Znajdował ten pokarm, przemierzając pustynne i ciche miejsca, gdzie starał się słuchać 

Boga, który mówił do jego serca. 

 

 Chrzest i wyznanie grzechów 

Ludzie przyjmowali chrzest od Jana. - Chcę umrzeć dla mojego rozwiązłego życia. 

Wyznaję, że jestem grzesznikiem - mówił ten zewnętrzny znak. Był to skutek Janowego 

orędzia. Orędzia radosnego, ponieważ zapowiadającego przybycie Tego, który chrzci Duchem 

Świętym, to znaczy Jezusa. Ale zarazem orędzia wyjątkowo zobowiązującego               z 

powodu możliwości przyjęcia bądź odrzucenia łaski przez ludzi. Jan opisuje moment 

przybycia Oczekiwanego jako czas, w którym korzeń drzewa (symbol życia) jest już 

obnażony, a siekiera przyłożona do niego i gotowa zadać pierwszy cios, jeżeli jego owoce są 

złe. 

    Cztery sposoby na przygotowanie drogi 

W ten Adwent my, chrześcijanie, przygotowujemy się, aby przyjąć Jezusa do naszego 

życia, aby pozwolić, by narodził się w nim naprawdę.  

Postać Jana i dzisiejsze słowo Boże wskazują nam cztery sposoby na przygotowanie drogi 

Panu. 

1. Ludzie schodzili się z Jerozolimy i z Judei, aby słuchać w nauczaniu Jana głosu 

Bożego. Zobaczmy, czy mamy w domu Nowy Testament. Lektura w gronie rodzinnym 

kilku zdań z Ewangelii, prowadzona przez ojca lub matkę, jest jednym z najlepszych 

sposobów słuchania słowa Bożego. 

 

2. Ludzie przyjmowali od Jana chrzest, wyznając własne grzechy. Adwent jest 

sprzyjającym czasem, by przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać przebaczenie, 

które sprawi, że odrodzimy się jako dzieci Boże. 

 

3. Aby przygotować drogę Panu, Jan swoim przykładem sugeruje pokutę                         

i wstrzemięźliwość, zerwanie z poszukiwaniem tego co zbyteczne, co stanowi 



przepych w sposobie ubierania się i odżywiania. Rezygnację ze zwykłych rzeczy, które 

opanowały nasze życie: od nadmiernej ilości kawy po papierosy, od kolorowego 

czasopisma po arcyważny mecz. Również dlatego, że powinniśmy się wręcz wstydzić, 

że mamy wszystko, także rzeczy niepotrzebne, a narzekamy, podczas gdy wielu 

naszych braci umiera, bo nie ma tego, co niezbędne do życia.  

 

4. Żeby słyszeć głos Boga, Jan żył z dala od zgiełku, na pustyni. Zachęca nas, byśmy 

podarowali sobie odrobinę ciszy. Kardynał Martini napisał kiedyś: "Jestem przekonany, 

że największym wrogiem Boga nie jest zorganizowany ateizm, ale hałas. Jeśli diabeł 

dąży do osiągnięcia czegoś, to zawsze czyni wokół tego wiele hałasu, wywołuje zgiełk i 

zamęt, abyśmy nigdy nie mieli chwili spokoju, a w konsekwencji nie mogli słuchać 

Boga, który przemawia do nas w ciszy". 

Przygotujmy drogę Panu, który chce się narodzić               

w naszym życiu. 

Ewangelia, spowiedź,  surowe życie,  trochę ciszy. 

 

I czytanie :  Iz 40, 1–5.9–11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

   

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i 

wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, 

bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: 

Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu 

Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną 

niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.  Wtedy się chwała Pańska 

objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.  

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój 

głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom 

judzkim: Oto wasz Bóg!  Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. 

Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On 

swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące 

prowadzi łagodnie.  
 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Orygenes 

 

Przygotowanie drogi dla Słowa w sercu człowieka 

Czytamy u proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki Jego»”.  

Pan chce znaleźć w was drogę; aby więc mógł wejść do dusz waszych i kroczyć w 

nich, przygotujcie Mu ścieżkę, o której powiedziano: „Prostujcie ścieżkę Jego”.                    

„Głos wołającego na pustyni”.  

Głos woła: „Przygotujcie drogę”. Najpierw głos dociera do uszu, a potem, po głosie, 

albo raczej razem z głosem do słuchu dochodzi słowo. W takim sensie Jan zapowiedział 

Chrystusa. Spójrzmy zatem, co Głos zapowiada na temat Słowa.  

Powiada: „Przygotujcie drogę Panu”. Jaką drogę mamy przygotować? Czy drogę 

cielesną? Ale czyż Słowo Boże może kroczyć taką drogą? A może potrzeba wewnątrz 

przygotować drogę Panu i w sercu swoim wytyczyć proste i równe ścieżki?  

Oto jest droga, na którą weszło Słowo, ona znajduje się w pojętności ludzkiego serca. 

Serce ludzkie jest wielkie, przestronne i pojętne, pod warunkiem, że jest czyste. Chcesz się 

przekonać o jego wielkości i przestronności? Spójrz, jaką wielość pojęć boskich pojmuje.  

Powiada ono: „Dał mi prawdziwą znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły 

żywiołów, początek i kres, i środek wieków, odmiany przesileń i przemiany miesięcy, 

obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i 

myślenie ludzkie, różnorodność drzew i siłę korzeni” (Mdr 7, 17–20).  

Widzisz, że niemałe jest serce człowieka, które tyle pojąć może. Wielkości jego nie 

szukaj w cielesnych rozmiarach, lecz w mocy myśli, która ogarnia tak wielkie poznanie 

prawdy. Aby jednak za pomocą przykładów wziętych z życia codziennego również 

wszystkich ludzi prostych doprowadzić do wiary, iż wielkie jest serce człowieka, 

zastanówmy się nad takimi sprawami: zachowujemy w duszy wszystkie miasta, przez 

które przeszliśmy, ich charakterystyczne cechy, położenie ulic, murów i budynków.  

W rysunku i zapisie pamięci zachowujemy drogę, którą przebyliśmy. W milczącej 

myśli utrzymamy morze, po którym żeglowaliśmy. Jak więc powiedziałem, niemałe jest 

serce człowieka, które tyle objąć potrafi.  

Jeśli zaś obejmuje tak wiele nie jest małe, to odpowiednio należy w nim przygotować 

drogę i wytyczyć prostą ścieżkę, aby kroczyło po niej Słowo Boże oraz Mądrość.  

 



Szykuj drogę dla Pana przez dobre postępowanie, wytycz ścieżkę za pomocą 

wspaniałych uczynków, aby Słowo Boże mogło bez żadnej przeszkody kroczyć ku 

tobie i aby udzieliło ci poznania swych tajemnic i swojego przyjścia.  

 

 Grzegorz z Nazjanzu 

 

Dlaczego? 

W jaki sposób rzecz stworzona, powołana przez Stwórcę na użytek ludzi, jako 

wspólne i jednakowo dostępne dobro, zmienia się na karę niewiernych?  

Te same bowiem dary Boże, jeśli nie okazujemy za nie wdzięczności, stają się okazją 

naszego ciężkiego doświadczenia, abyśmy w cierpieniu poznali potęgę, której nie 

poznaliśmy w dobrodziejstwie.  

Dlaczego jednym z ręki Pana dostają się podwójne kary za przewinienia (Iz 40, 2) i w 

dwójnasób napełnia się miarę złego, według której sam Izrael doznaje kary, a drugim 

grzechy zostają odpuszczone dopiero wtedy, gdy siedmiokrotna miara na łono ich 

spadnie? (Ps 72, 12).  

A co znaczy to, że miara [niegodziwości] Amorytów jeszcze nie została napełniona? 

(Rdz 15, 16).  

I dlaczego grzesznik raz zostaje zupełnie bezkarny, a innym razem doznaje kary? To 

pierwsze może w tym celu, by kara została zachowana na życie przyszłe, to drugie zaś, by 

tu na ziemi został uleczony?  

A dlaczego sprawiedliwy raz zostaje dotknięty cierpieniem – może dla swego 

doświadczenia – innym razem zaś żyje spokojnie, bez większej próby, byleby był ubogi 

duchem i nie tęsknił za tym, czego nie widzi, każdy według tego, co mu dyktuje sumienie, 

ten własny i niekłamany trybunał?  

Jaki jest sens tej naszej klęski jaka przyczyna? Czy to próba cnoty, czy kara za 

przewrotność i nauka, że lepiej jest się ugiąć jak pod karą – choćby tak nie było – i 

„upokorzyć się przed potężną ręką Boga” (1 P 5, 6), niż wzbijać się w dumę niby z tego, 

że jesteśmy tak doświadczani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bóg który wysłuchuje modlitw 
Jezus objawia swoją chwałę i miłosierdzie 

 
Na drugi tydzień Adwentu:   (Iz 40,1-5.9-11) 

W pierwszym tygodniu Adwentu łączyliśmy się z prorokiem Izajaszem w wołaniu do 

Boga o pomoc. Błagaliśmy: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!” (Iz 63,19).  

Widząc grzech świata, a także grzech kryjący się w naszych własnych sercach, 

prosiliśmy Boga, aby przyszedł i nas wybawił.  

Z kolei pierwsze czytanie II Niedzieli Adwentu (Iz 40,1-5.9-11) ukazuje nam, w jaki 

sposób Bóg odpowie na naszą modlitwę i czego chce On dla nas dokonać w tym 

Adwencie.  

Za pośrednictwem proroka Izajasza Bóg oznajmia, że pragnie okazać nam swoje 

miłosierdzie, objawić nam swoją chwałę oraz posłać nas z Dobrą Nowiną do innych. 

Zobaczmy, w jaki sposób ujawniają się te trzy błogosławieństwa.  

▌ POCIECHA I MIŁOSIERDZIE OD BOGA  

Pierwsze słowa brzmią jak wołanie zrozpaczonego ojca wzywającego swoje 

zbuntowane dziecko do powrotu do domu:  

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! (…). Przemawiajcie do serca Jeruzalem                        

i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 

odpokutowana” (Iz 40,1).  

W słowach tych można usłyszeć współczucie Boga. To tak, jakby Pan mówił:  

Izraelu, moje dziecko, widzę, jak cierpisz na wygnaniu. Widzę, że zrozumiałeś, 

że to twoja niewierność doprowadziła cię do tego stanu. Nie mogę już patrzeć, jak 

cierpisz ucisk jęcząc pod ciężarem winy. Przebaczam ci wszystko! Wróć do Mnie! 

Chcę oczyścić twoje sumienie i dać ci pokój.  

 

Pocieszenie i miłosierdzie od Boga stanowią istotę naszej adwentowej drogi.  

Bóg prosi nas, abyśmy wznieśli nasze serca do Jezusa, który przychodzi na świat 

wybawić nas od grzechu. Chce, abyśmy w historii Bożego Narodzenia rozpoznali Boga, 

który cierpi ze swoim ludem, który mu przebacza i nie spocznie, dopóki nie sprowadzi go 

z powrotem do siebie i nie pocieszy.  



Spróbuj teraz, choćby przez minutę, rozważyć tę prawdę. Pozwól, by zapadła ci głęboko 

w myśli i serce.  

Zamknij oczy i zobacz Jezusa, który mówi do ciebie: Pozwól mi cię pocieszyć, 

niezależnie od tego, co cię trapi. Jeśli to grzech sprawił ci ból, wiedz, że ci przebaczyłem. 

Nie przyszedłem cię potępić, ale zbawić. Jestem teraz o wiele bliżej ciebie, niż 

przypuszczasz.  

▌ CHWAŁA BOGA  

Przesłanie miłosierdzia, przy całej swojej wielkości i mocy, jest zaledwie początkiem 

Bożego planu wobec nas.  

Po przekazaniu nam przez proroka słów pociechy, Bóg mówi dalej: „Drogę Panu 

przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą” (Iz 40,3-4).  

Wszystkie doliny. Wszystkie góry.  

Bóg obiecał usunąć każdą przeszkodę oddzielającą Izraela od Niego – i składa także 

nam tę samą obietnicę.  

 Obiecuje obniżyć wszelkie góry stojące między Nim a nami.  

 Obiecuje wybaczyć nam takie grzechy jak pycha, złość czy zawiść, które 

powodują wypiętrzanie się tych gór.  

 Obiecuje również zasypać doliny wstydu, winy i lęku, które nie pozwalają nam 

stanąć przed Nim na modlitwie.  

A następnie składa jeszcze większą obietnicę: „Wtedy się chwała Pańska objawi”               

(Iz 40,5).  

Prawda, że to niewiarygodne?  

Bóg chce objawić nam własną chwałę! 

Nie jest to jednak chwała, do której dąży świat – chwała wynikająca z zamożności                   

i bezpieczeństwa finansowego czy ze statusu społecznego, wpływu na innych i władzy.                  

Ta chwała objawiła się w odwiecznym Synu Bożym, który porzucił wszystko, aby nas 

odkupić.  

 Objawiła się w Dziecku ubogich Małżonków z zapadłej mieściny, jaką był 

Nazaret.  

 Objawiła się w Synu cieśli, który poświęcił życie głoszeniu miłosierdzia 

swego Ojca.  

Ten rodzaj chwały wymaga poświęcenia i służby, pokory i miłości.  

Święty Ireneusz powiedział niegdyś: „Chwałą Boga jest człowiek w pełni żyjący”.  



Kto z nas żył bardziej „w pełni” niż Jezus?  

Nie był On obciążony grzechami, z którymi my się zmagamy. Codziennie 

doświadczał obecności Ojca na modlitwie. Miłował Boga całym sercem i dawał siebie 

braciom. Taką właśnie chwałę objawił nam Jezus, chwałę ofiarnej miłości.  

Spróbuj dziś przez jakiś czas rozważyć chwałę Bożą. Zastanów się, w jaki sposób 

możesz jej doświadczyć.  

 Jest ona widoczna w pięknie stworzenia i w Eucharystii, w miłości męża do żony 

i ofiarności, na jaką zdobywa się matka wobec swego dziecka.  

 Jest widoczna w ludziach, którzy poświęcają całe swoje życie służbie ubogim.  

 Chwała Boża jest wszędzie wokół nas.  

 Napełniając ziemię, napełnia także nasze serca podziwem i wdzięcznością.  

▌ MISJA OD BOGA  

Tak więc w Adwencie Bóg chce nam przebaczać i objawiać swoją chwałę. Ale to 

jeszcze nie koniec.  

Chce także powierzyć nam określoną misję: „Wstąp na wysoką górę (...)!                     

Podnieś mocno twój głos (...)! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: 

«Oto wasz Bóg!»” (Iz 40,9).  

Jak kiedyś Izraelici żyli otoczeni przez narody idące za fałszywymi bogami, tak my dziś 

żyjemy na świecie, który ma swoich bożków.  

Są to: „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia” (1 J 2,16).  

Bóg pragnie jednak, abyśmy zamiast uginać się pod brzemieniem tego otoczenia, głosili 

Dobrą Nowinę: „Oto twój Bóg!”.  

Chce, abyśmy świadczyli wobec innych o tym, co zobaczyliśmy – o chwale, pokorze i 

miłości Boga.  

 Niektórzy ludzie noszą w sobie obraz mściwego Boga, ale przecież w 

rzeczywistości jest On miłosierny.  

 Niektórzy sądzą, że Bóg jest odległy i nieprzenikniony, ale naprawdę jest On 

bardzo blisko nas.  

 Niektórzy mają Go za obojętnego, ale my możemy zaświadczyć o Jego czułości 

i troskliwej opiece: „Podobnie jak pasterz, pasie On swą trzodę, (...) jagnięta 

nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” (Iz 40,11).  

W święta Bożego Narodzenia wszyscy usłyszą kolędy głoszące pokój ludziom dobrej 

woli – a ty będziesz wiedział, skąd bierze się ten pokój i dobra wola.  

Nie bój się więc mówić innym, jak bardzo są kochani przez Jezusa. 

Idź, ogłoś to na górach! ▐ 


