
  

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. 

 

I Niedziela Adwentu Łk 21, 25–28.34–36   21 XI 2021 
 

      Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.  Ludzie mdleć będą ze strachu, w 
oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte.  
      Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i 
chwałą.  A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie.  I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i 

na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest 
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo 
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko 
stanie.  Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.   

      Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,  jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 
ziemi.  Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Przez dzień 
nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej 
Oliwną. A rano cały lud śpieszył do Niego, aby Go słuchać w świątyni. 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Mowa prorocka, cz. II : Przyjście Syna Człowieczego (Łk 21, 25-38) 

 

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.  Ludzie mdleć będą ze strachu, 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 

wstrząśnięte.  

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą                  

i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 

ponieważ zbliża się wasze odkupienie.  

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak 

potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.  

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. 

W ciągu dni nauczał Jezus w świątyni, a wychodząc, noce spędzał na górze 

zwanej Oliwną. A rano cały lud śpieszył do Niego, aby Go słuchać w świątyni.   

 

ST: Dn 7,13-14 

NT: Łk 17,22-37 II Mt 24,29-35; Mk 13,24-31 

KKK: drugie przyjście, 671,697; czujność, 2612 

Lekcjonarz: Łk 21,25-28.34-36: pierwsza niedziela Adwentu (rok C) 

 

[21,25-28]   

Po proroctwach dotyczących Jerozolimy Jezus przechodzi do wydarzeń na ziemi, 

by ogłosić wstrząsy na skalę kosmiczną towarzyszące końcowi czasów. 

Będą znaki, które wprawią ludzi w trwogę, tak że będą mdleć (lub umierać; 

pojawiający się tu czasownik można tłumaczyć na dwa sposoby)
1
 ze strachu. 

 

                                                           
1
 Czasownik apo - psycho - "tracić oddech" lub "tracić życie" - przyp.red.nauk. 



Zapowiadane wydarzenia opisywane są w ogólny sposób z wykorzystaniem 

obrazów często spotykanych w tego rodzaju proroctwach i odnoszących się do znaków 

na słońcu, księżycu i niebiosach - na przykład w proroctwie Joela, które Piotr 

przywoła później w swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy: 

"I uczynię znaki na niebie i na ziemi (...) Słońce zmieni się w ciemność, a 

księżyc w krew, gdy przyjdzie Dzień Pański" (Jl 3,3-4), por. 

Dz 2,19-20: " I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i 

ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie 

dzień Pański, wielki i wspaniały.")
2
. 

Potem zaś Jezus nadejdzie po raz drugi, a Jego przyjście zostaje opisane za pomocą 

obrazu z księgi Daniela, podobnie jak w innych miejscach Ewangelii (Łk 9,26; 22,69): 

Syn Człowieczy przyjdzie w obłoku z mocą i wielką chwałą (Dn 7,13-14). 

Uczniowie Jezusa nie powinni wówczas kulić się ze strachu (Łk 21,26), lecz 

podnieść głowy, wiedząc, że zbliża się ich odkupienie (Ef 4,30). 

Kiedy Jezus przyjdzie z nieba jako "wybawiciel" (Rz 11,26), nastanie czas 

"odnowienia wszystkich rzeczy" (Dz 3,21) i zmartwychwstania ciał (1 Kor 15,22-

23.51). 

[21, 29-33]  

Jezus ilustruje swoje nauczanie przypowieścią o figowcu. 

Jego wcześniejsza przypowieść o figowcu, który nie rodził owoców, wskazywała, 

że kończy się czas dany Jerozolimie (Łk 13,6-9). 

Ta przypowieść dotyczy także wszystkich drzew i przywołuje na myśl Jego słowa 

o rodzeniu dobrego owocu (3,8-9; 6,43-44). Gdy drzewo zaczyna wypuszczać pąki, 

jest to znak, że blisko jest lato i czas owocowania. 

Podobnie kiedy wydarzą się te znaki, o których mówi Jezus, blisko będzie 

królestwo Boże w swej pełni, przynosząc sąd lub odkupienie i odpowiadając na 

prośby modlących się o jego przyjście (11,2). 

 

Jezus uzupełnia swoje proroctwo o dwa powiązane ze sobą twierdzenia. 

Pierwsze podkreśla rychłość zapowiadanych wydarzeń - to znaczy upadku 

Jerozolimy, który będzie znakiem końca czasów. Wszystko to stanie się za życia tego 

pokolenia - te same słowa pojawiają się w innych miejscach Ewangelii (7,13; 11,29-

32; 50-51; 17,25), a zatem należy wnosić, że oznaczają ludzi współczesnych Jezusowi. 

Biblijna miara jednego pokolenia to czterdzieści lat (tyle, ile wędrowało przez 

pustynię pokolenie, które wyszło z Egiptu; Lb 32,13). 

                                                           
2
 Zob. także Iz 24,19; 34;4; Jl 2,10; Ag 2,6.21 



Istotnie, Jezus głosił te słowa około roku 30 (lub 33), a Jerozolima padła w roku 70. 

Drugie twierdzenie Jezusa podkreśla pewność Jego słów.  

 Są trwalsze niż niebo i ziemia (Łk 21,25-26) i nie przeminą, dlatego 

są wiarygodne. 

[21, 34-36]  

Przywołując to, czego nauczał wcześniej w Ewangelii, Jezus podsumowuje swoją 

mowę wezwaniem do czujności (12,37) i do tego, by nie być ociężałym z powodu 

pijaństwa (12,45) lub trosk doczesnych (8,14) i nie pozwolić, by dzień przyjścia 

Pana spadł na nas znienacka. 

Te słowa Jezusa dotyczą wszystkich - ludzi z jego pokolenia, ludzi żyjących, gdy 

przyjdzie po raz drugi i wszystkich żyjących między czasami Jezusa a czasem Jego 

drugiego przyjścia. 

Wszyscy muszą modlić się o to, by mogli uniknąć (zob. 21,21) sądu i stanąć z 

podniesioną głową (w.28), gotowi na odkupienie, które przyniesie Syn Człowieczy. 

[21, 37-38]  

Sekcję działalności publicznej Jezusa w Jerozolimie (19,45-21,38) zamyka krótkie 

streszczenie. 

Wzmianka o zwyczajowym nauczaniu za dnia w świątyni i o tym, że lud 

skwapliwie przychodził, by Go słuchać, jest podobna do opisu z początku sekcji 

(19,47-48). 

Pojawia się jednak nowa informacja wskazująca kierunek narracji w kolejnym 

rozdziale:  

 Jezus spędzał noce na górze zwanej Oliwną. 

Inne ewangelie podają dokładniejszą informację, mówiąc, że udawał się do Betanii 

(Mt 21,17); Mk 11,11-12) położonej na wschodnim zboczu tej góry (zob. Łk 19,29). 

Słowa o miejscu pobytu Jezusa zapisane u Łukasza stanowią zapowiedź tego, co 

wydarzy się niebawem, gdyż w noc swego aresztowania Jezus uda się "według 

zwyczaju na Górę Oliwną" (22,39). 

Oba te wersety to cisza przed burzą, ponieważ już następny werset mówi nam o 

święcie Paschy, rozpoczynając narrację o cierpieniu i śmierci Jezusa (22,1-23,56). 

 

 



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.  

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. 

 

 



 

I czytanie :     Jr 33, 14–16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, 

jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w 

owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać 

prawo i sprawiedliwość na ziemi.  W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a 

Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą 

nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. 

 
 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Guerric z Igny, bł 

 

Oczekujemy Pana. 

 

Oczekujemy Zbawiciela (Flp 3, 20).  

Zaiste, oczekiwanie przez sprawiedliwych stanowi ich radość, bo wyglądają 

błogosławionej nadziei i przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa (Tt 2, 13).  

A teraz, jakie jest moje oczekiwanie – mówi sprawiedliwy – czyż nie jest nim Pan? (Ps 

39 [38], 8). I zwróciwszy się do Boga, mówi: Wiem, że nie zawstydzisz mnie w moim 

oczekiwaniu (Ps 119 [118], 116), bo to co mam, jest już u Ciebie (Ps 39 [38], 8), nasza 

bowiem natura, z nas wzięta i za nas ofiarowana, u Ciebie została uwielbiona, dając nam 

nadzieję, że do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało (Ps 65 [64], 3); członki pospieszą za 

Głową, aby niczego nie brakło w ofierze całopalnej.  

Z pełniejszą jednak ufnością, bo z sumieniem pewniejszym, może oczekiwać Pana ten, 

któremu dane jest powiedzieć: To niewiele co mam, jest u Ciebie: majątek mój, bądź 

dając Tobie, bądź pogardzając nim ze względu na Ciebie, złożyłem w niebiosach u stóp 

Twoich, wiedząc, że Ty możesz nie tylko zachować depozyt (2 Tm 1, 12), ale także 

zwrócić stokrotnie, dorzuciwszy jeszcze życie wieczne. Jak błogosławieni jesteście wy, 

ubodzy duchem, którzy wedle rady cudownego Doradcy skarbicie sobie skarby w niebie 

(Mt 6, 20), lękając się tylko tego, że jeśli skarby wasze zostaną w ziemi, to zgnije też i 

wasze serce: gdzie bowiem jest skarb twój, tam też jest serce twoje (Mt 6, 21).  



Niech więc serca idą za swymi skarbami, niech myśl zostanie utwierdzona na 

wyżynach, a wyglądanie skierowane ku Bogu (Flp 3, 20), abyście i wy mogli powiedzieć 

z apostołem: Nasze przebywanie jest w niebie, skąd też wyglądamy przyjścia Zbawiciela 

(Flp 3, 20).  

O Ty, którego wyglądają poganie (Rdz 49, 10), wszyscy, którzy Ciebie wyglądają, nie 

zostaną zawstydzeni (Ps 25 [24], 3). Ciebie wyglądają ojcowie nasi, wszyscy 

sprawiedliwi od początku świata w Tobie złożyli nadzieję i nie zostali zawstydzeni (Ps 

22 [21], 6)... Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie (Ps 118 [117], 26).  

Czekając, wyglądałem Pana i wysłuchał mnie (Ps 40 [39], 2). I wzywając w pokorze 

serca majestat Boskości, wołają: Oto ten jest Bogiem naszym, wyglądaliśmy Go i On nas 

zbawi, On Panem: oczekiwaliśmy wytrwale, będziemy się radowali i cieszyli dzięki 

danemu przez Niego zbawieniu (Iz 25, 9).  

Jak zaś Kościół w dawnych sprawiedliwych oczekiwał pierwszego Jego przybycia, tak 

w sprawiedliwych czasów nowych oczekuje drugiego Jego przybycia.  

W pierwszym przybyciu był on pewien ceny Odkupienia, w drugim – nagrody zapłaty, 

i jak przez to wyglądanie pełne nadziei oderwał się od rzeczy ziemskich, tak pełen 

szczęścia i zapału pożąda.  

Podczas gdy jedni spieszą do używania dóbr doczesnych i nie zwracając uwagi na 

rzeczy Pańskie, biegną, aby osiągnąć łupy w dobrach tego świata, tak błogosławiony 

człowiek, dla którego imię Pańskie stanowi nadzieję i nie spogląda na próżności i 

fałszywe głupoty (Ps 40 [39], 5), powstrzymuje się od ich dróg jakby od nieczystości, 

wiedząc, że lepszą jest rzeczą upokorzyć się z łagodnymi, niż dzielić łupy z pysznymi 

(Mdr 2, 16). 

 Mówi więc tak sam do siebie: Częścią moją jest Bóg – mówi dusza moja – i dlatego 

Go wyglądam. Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, dla duszy, która Go poszukuje. 

Dobrą jest rzeczą w milczeniu oczekiwać na zbawienie Boże (Lm 3, 24–26).  

Słabnie wprawdzie dusza moja, oczekując Twojego zbawienia, lecz pokładam 

nadzieję w Twoim słowie (Ps 119 [118], 80). Bo nadzieja, która się odwleka – jak 

napisano – dręczy duszę (Prz 13, 12), lecz dusza, choć jest zmęczona z powodu zwłoki, 

jest pewna ze względu na obietnice.  

Mając więc nadzieję, nawet więcej niż nadzieję, dorzucę nadzieję do nadziei, jak 

ciągle jest dorzucana udręka do udręki czy zwłoka do zwłoki. Jestem jednak pewien, że 

pojawi się u kresu, nie zawiedzie – przeto jeśli On zwleka, będę Go wyglądał, bo 

przyjdzie na pewno (Ha 2, 3) i nie odwlecze ponad czas wyznaczony i właściwy (Ap 6, 

11).  

A kiedy jest czas właściwy? Gdy zostanie dopełniona liczba naszych braci i wypełni 

się czas łaskawie udzielony na pokutę. 



Czuwajcie i módlcie się - (Łk 21, 25 - 28.34-36) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 28" Wyd. Biblos 

 

Omówienie fragmentu 

 

 Omawiany fragment to część tak zwanej mowy eschatologicznej Jezusa. Składa się              

z dwóch części:  

 pierwsza traktuje o znakach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego     

(Łk  21,25-28), 

 a druga stanowi wezwanie Jezusa do zachowania czujności, czyli gotowości na 

owe przyjście (Łk  21,34-36) 

 

 Ewangeliści synoptyczni  zgodnie kończą nauczanie Jezusa mową eschatologiczną. 

Łukasz podąża śladem Marka,  wprowadzając tylko drobne korekty oddające jego 

teologię. 
 

 Dwie z tych różnic od razu rzucają się w oczy. 

 W Ewangelii św. Marka jej adresatami są wybrani uczniowie, u Łukasza 

natomiast - tłum.  Łukasz zaznacza, że "cały lud się przysłuchiwał" (Łk 20,45) , 

co więcej,  robił to "z zapartym tchem" (Łk 19,48). 

 Inna jest też lokalizacja tej sceny.  U Marka Jezus przemawiał na Górze Oliwnej, 

u Łukasza pozostawał w obrębie świątyni. 

 

W odniesieniu do pierwszej części omawianego fragmentu różnica między ujęciami 

Łukasza i Marka jest znacząca.   

Łukasz przede wszystkim zrezygnował z apokaliptycznego stylu Marka nawiązującego 

do Księgi Izajasza ("W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 

blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte"                     

- Mk 13,24-25). 

 Łukasz natomiast bardziej skupia się na ludzkich reakcjach na zatrważające zjawiska 

kosmiczne: " Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu,  w 

oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi" (Łk 21,25-26). 

 Łukasz pomija zdanie z Mk 12,27,  które również ma mocne zabarwienie 

eschatologiczne:   "Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech 

stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba". 



 Łukasz woli odnieść się do ludzkich postaw: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 

ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21,28). 

O znakach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego Jezus mówi w odpowiedzi na 

postawione wcześniej pytanie:   "Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?" (Łk 21,7). 
  

W tradycji biblijnej niezwykłe, budzące grozę, zjawiska astronomiczne zawsze 

towarzyszą sądowi Bożemu nad światem.  Według proroków, zaćmienie słońca księżyca             

i gwiazd oraz wstrząśnięcie całym światem objawia moc Boga. 

 Jezus najpierw mówi o znakach na słońcu, księżycu i gwiazdach, a następnie o wielkiej 

trwogę na ziemi, i o budzącym grozę szumie morza.  Możemy domniemywać, że 

wypełniało ono podziemne czeluście ziemi i nieoczekiwanie wydostało się na 

powierzchnię. 

 

Znajdujemy w tych słowach trzy elementy, z których -  według ówczesnych wyobrażeń 

-  składa się cały wszechświat:  niebo, ziemię i podziemie. 

 

 
 

W dniu przyjścia Syna Człowieczego wszystkie te trzy sfery zostaną dotknięte przez 

Boga (Łk 21,26).  To Boże działanie będzie tak wielkie, że "ludzie mdleć będą ze strachu", 

ponieważ  towarzyszące mu zjawiska obudzą przekonanie, że świat wraca do pierwotnego 

chaosu. 
 

 Te wszystkie zjawiska okażą się jednak tylko zapowiedzią tego co najważniejsze: 

 przyjścia Syna Człowieczego. "Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w 

obłoku z wielką mocą i chwałą" (Łk 21,27). 
 

Ludzie w starożytności 

wyobrażali sobie, że ziemia ma 

kształt  kolistej wyspy, 

wyłaniający się z wód dolnych  

i opierającej się na mocnych 

kolumnach.  Nad nią natomiast 

znajduje się sklepienie 

niebieskie w postaci 

kryształowej płyty, która 

opiera się na górach leżących 

na krańcach świata. Po niej 

krążą ciała niebieskie, a nad 

nią znajdują się wody górne. 



 Łukasz odwołuje się tutaj do wizji z Księgi Daniela ukazującej Syna Człowieczego, 

przychodzącego, aby dokonać sądu i panować nad światem (Dn 7,13-14). 

 U Łukasza jest on wyraźnie utożsamiony z Jezusem Chrystusem. To zdanie 

jednocześnie daje do zrozumienia, że przyjście Syna Człowieczego zakończy ostatecznie 

historię zbawienia. 
 

 Warto zwrócić uwagę na użytą to liczbę mnogą: "wtedy ujrzą" (Łk 21,27). 

 Jak wynika z poprzednich wersetów, chodzi głównie o ludzi z całej ziemi. Według 

Łukasza, wszyscy ludzie będą świadkami triumfu Syna Człowieczego. Pisze, że Syna 

Człowieczego  przyjdzie "w obłoku" (Łk 21,27). 

 Po raz drugi Łukasz używa tego określenia w sensie wniebowstąpienie Jezusa:                 

"Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu" 

(Dz 1,9). 

 To wówczas aniołowie wyjaśnili uczniom: "Ten Jezus, który został wzięty do nieba, 

przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go idącego do nieba" (Dz 1,11).    Oba te teksty 

tworzą harmonijną całość. 

 

 Wskazaliśmy już wyżej, że Łukasz, bazując na Ewangelii św. Marka, pomija zdanie o 

zgromadzeniu przez aniołów "wybranych z czterech stron świata", a w jego miejsce 

wstawia zapewnienie, które ściśle łączy się z tak ważnym dla niego tematem zbawienia: 

"A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 

wasze odkupienie" (Łk 21,28).    

Zdanie jest bardzo charakterystyczne dla podejścia Łukasza. Jezus, według niego, w ten 

sposób tłumaczył, że wszystkie te zjawiska, choć robią wrażenie, są naturalne i nie 

powinny budzić ich przerażenia. Przeciwnie, powinni "nabrać ducha i podnieś głowę". 

 

 Czasownik anakypto  ("wyprostowywać się", "stawać prosto")   tylko trzy razy 

pojawia się w Nowym Testamencie i służy na określenie zachowania stanowiącego wyraz 

ulgi (uzdrowiona kobieta prostuje się - Łk 13,11). Tutaj oznacza wzbudzenie otuchy, 

odzyskanie nadziei. 

 

 Zwrot "podnieść głowę" jeszcze mocniej oddaje ideę odzyskania odwagi i poczucia 

bezpieczeństwa. Źródłem tej przemiany jest pewność, że Chrystus został posłany przez 

Ojca nie po to, aby świat potępił, ale aby świat zbawił (por. J 12,47). 

 Łukasz mówi krótko: "zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21,28). 
 

 Termin "odkupienie" użyty tu został w znaczeniu, jakie odnajdujemy u Pawła (Rz 3,24, 

Ef 1,7), czyli jako synonim zbawienia. 



 

 "Gdy zatem ludzie ujrzą znaki nadchodzącego końca świata i historii, nie powinni 

wpadać w popłoch, ale z wielką ufnością spojrzeć ku niebu, mając pewność, że niebawem 

otrzymają stamtąd dar zbawienia, życie wieczne na miejsce przymilnego życia 

doczesnego". 
 

Druga część omawianego fragmentu to pouczenie na temat przyjścia Pana oraz 

wezwanie do zachowania czujności.  Już wcześniej, w komentarzu do przypowieści                   

o siewcy, zostało powiedziane, że "troski, bogactwa i przyjemności życia" są przeszkodą 

do zbawienia (Łk 8,14).. 

 To samo ostrzeżenie pojawiło się również w przypowieści o słudze, który czekając na 

spóźniającego się Pana, wykorzystuje czas na "jedzenie, picie i upijanie się" (Łk 12,45). 

Teraz w ustach Jezusa powraca podobne ostrzeżenie. 
 

 Jezus w Łk 21,34 przestrzega przed wyjątkowo negatywnymi postawami, które 

zamykają człowieka na Boga i osłabiają jego czujność. 
 

 Pierwsze z nich to "hulaszcze życie" ( w Biblii Tysiąclecia -  "obżarstwo"). 

Łukasz używa to greckiego rzeczownika kraipale, które nie występuje w żadnym 

innym miejscu Biblii.   

 W parze z nim idzie "pijaństwo" (gr. methe). 

Alkohol, zdaje się mówić Jezus, nie tylko osłabia zmysły, ale otępia też duchowo. 

 Jezus wymienia jeszcze “troski związane z codziennym życiem”, przed którymi 

ostrzeżenia można znaleźć także w innych miejscach Ewangelii (Łk 8,14;                      

12,22-31). Chodzi tu o zbytnie zamartwianie się o sprawy bytowe: wyżywienie, 

ubranie, dach nad głową. Ciągłe myślenie o tych sprawach może doprowadzić do 

tego, że w życiu człowieka zabraknie miejsca dla Boga, co więcej, one mogą stać 

się czymś w rodzaju bożka. 

 

 Jeśli człowiek nie uchroni się przed tymi zagrożeniami, to w dniu powtórnego 

przyjścia Pana znajdzie się w pułapce.  Będzie jak zwierzę, które wpada w potrzask              

(por. Iz 24,17). Utraci szansę na ocalenie. 

W Łk 21,36  ton negatywny zmienia się w pozytywny.  Ewangelista przytacza słowa 

Jezusa: “Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”. Już w Łk 18,1-8  była mowa             

o tym, że ”trzeba się modlić zawsze i nie ustawać”, aby nie utracić wiary w dniu, w 

którym przyjdzie Syn Człowieczy. 

 Dzień powrotu Pana będzie dniem sądu.  Aby ten dzień był dla ucznia dniem 

zbawienia, musi on czuwać i modlić się, to jest nieustannie przygotowywać się na 

spotkanie z Panem. 

 



Aktualizacja 

 

“Na przełomie roku liturgicznego zawsze wracamy myślą do ostatecznego końca 

czasów. Świat co kilkadziesiąt,  a nawet kilkaset lat, przechodzi z jednej epoki do drugiej, 

pozostawiając mogiły i ruiny. 

 

Życie w takiej formie, w jakiej je obserwujemy na sobie samych, też się kończy. 

Przyjdzie więc dzień jak piec, który jednych rozpali jeszcze mocniejszą miłością do 

Boga i bliźnich, ale być może dla innych ten ogień będzie palącym ich wstydem. 

 

  Każdego dnia pracujemy na to, co stanie się poza wszelkimi dniami, 

pracujemy na własną wieczność.   

  Bóg w Chrystusie dał nam dlatego wspaniałe środki, jakimi są sakramenty 

Kościoła.   

  Ci, którzy teraz wznoszą swoje życie na sakramentach, będą kosztować życia 

wiecznego.  

 

Na tle tych słów ewangeliczny tekst przypomina dramatyczną rozmowę Jezusa                       

z uczniami, jaka miała miejsce przed świątynią Herodiańską. Gmach jej był imponujący                   

i zdawał się nie do zburzenia.  

Większości ludziom wydaje się nie do zburzenia Nowy Jork albo Moskwa. Ale i 

gmachy tych miast otrzymały swoje ostrzeżenia: dni jak piec, dni pełne dymu. 

 

 
 

 

nad Manhattanem dymy 

unosiły się pewnego 

wrześniowego dnia 



 
 

Jezus podaje kilka charakterystycznych cech   znamionujących zmierzch kolejnych 

epok, jak również odnoszących się do końca czasu w ogóle. Fałszywi mesjasze, wojny, 

tragiczne zjawiska w przyrodzie, głód, pandemie, nienormalne zjawiska atmosferyczne, 

wreszcie prześladowania, zdrady najbliższych. 

 Chyba nikt nie chciałby dołożyć takich okoliczności, ale być może właśnie 

dożywamy kolejnej mety historii?  Uratuje nas wytrwałość w wierze. 
  

   W naszej pamięci powinny pozostać przede wszystkim te słowa nadziei:   

"Włos z głowy wam nie spadnie" (Dz 27,34). 

 

 Życie moje i twoje, tak napiętnowane cierpienie i lękiem, ma sens Dzięki obietnicy 

Chrystusa.  to, co najistotniejsze, być może w nas już się wydarzyło i jesteśmy już bardziej 

uczestnikami tamtego, a nie tego świata.   

Jezus mówił:   "Kto słucha mego głosu i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma 

życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia" (J 5,24). 

  

Nie napisano w Biblii, że kiedyś będę miał życie wieczne, ale że już je mam i że sąd 

mnie nie dotyka. Jeśli tylko wierzę dzięki słowom Jezusa. A wierzę mu całym sercem! 

 

   Żyć w Chrystusie to już żyć w wieczności.  
 

 Świątynia Heroda została zrujnowana i nigdy już jej nie odbudowano.  

 Świątynia ciała Chrystusa została ugodzona w wielki piątek po południu, zaś                  

w szabat nad ranem ,gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena znowu ją zobaczyła. 

 

 Fakt objawienia się Marii Magdalenie nie wskazuje jednak, że przed tym zdarzeniem 

ciało Chrystusa było trupem. Jak  długo więc był umarły?   

Tyle, ile potrzeba, aby śmierć w nim była prawdziwa i by umożliwiła mu konfrontację 

z pokoleniem zmarłych ludzi, którzy oczekiwali zbawienia w Nim, ale się nie doczekali 

Jego objawienia w życiu doczesnym. 

nad Moskwą  - gdy 

płonęły torfowiska 

tundry syberyjskiej. 



 

 Katechizm mówi o Jego śmierci w taki sposób:  "Śmierć Chrystusa była prawdziwą 

śmiercią o tyle, o ile położyła kres jego ziemskiego życiu. Ze względu jednak na jedność, 

jako osoba Syna zachowała ze swym ciałem, nie stało się ono martwymi zwłokami jak 

inne ciała ludzkie, ponieważ "niemożliwe było, aby (śmierć) panowała nad Nim"                

(Dz 2,24),  i ponieważ "moc Boża zachowała ciała Chrystusa przed zniszczeniem”. 
 

 O Chrystusie można powiedzieć równocześnie:  

   

 "Zgładzono go z krainy żyjących" (Iz 53.8)     

 "Moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej                  

w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu" (Dz 2,26-27)  .   
 

Zmartwychwstanie Jezusa "trzeciego dnia" (1 Kor 15,4) było znakiem, także dlatego, 

iż uważano, że rozkład ciała ujawnia się począwszy od czwartego dnia" (KKK 627) . 

 "Dla mnie w tym tekście, który dziś czytamy, nie są najistotniejsze katastrofy czy 

prześladowania, bo co jakiś czas one powracają, jak fala, ale najważniejsza jest nadzieja: 

wytrwałość sprawi, że nawet włosa z głowy nie utracę. 

 Trawestując wypowiedź Feuerbacha, powiem: wiara w tamten świat nie jest 

rezygnacją z tego świata. Kto chce żyć wiecznie, wykorzystuje każdą minutę tego 

świata,   by ją wypełnić życie z Bogiem" (A. Pelanowski, "Fale łaski") 

 

 Sprzyja temu asceza. Niewielu może pamięta, ale w gronie Dwunastu jej rzecznikiem 

był wybrany na miejsce Judasza Maciej. Według Klemensa Aleksandryjskiego, kładł on 

szczególny nacisk na umartwienie ciała i panowanie nad zmysłami. Można zatem 

powiedzieć, że to Maciej Apostoł wprowadził ascezę do życia kościelnego. 

 

Myśli przewodnie 

 

1. Chrystus jest Panem historii. Cały wszechświat zmierza ku niemu. Pan jednak daje 

swoim uczniom słowo, aby byli przygotowani na spotkanie z nim na końcu czasów.  

Jest nim przede wszystkim słowo nadziei, które każe uczniom Chrystusa z podniesioną 

głową patrzeć w przyszłość. Dla nich koniec czasów jest nie czasem zagłady, 

ale czasem ostatecznego zbawienia. 

 

2.  Uczniowie nie są pozostawieni sami sobie. Chrystus daje konkretne wskazówki, jak 

mają wykorzystywać czas oczekiwania na Niego. Jest to czas próby, którą człowiek może 

przejść pomyślnie, jeśli nie podda się naporowi trosk tego świata i jeśli odda się czuwaniu 

i modlitwie.  


