
  

Nadeszła druga 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 

dwóch tygodni na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 

 

II Niedziela Adwentu  5 XII 2021 
 

Łk 3, 1-6 (Biblia Tysiąclecia) 

 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.  
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego 

Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 
Zachariasza, na pustyni.  

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina niech będzie wypełniona,  każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech 
się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  
 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Mniej więcej osiemnaście lat po wydarzeniach opisanych w poprzedniej perykopie 

rozpoczyna się misja prorocka Jana przygotowującego drogę dla Jezusa przez chrzest 

nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. 

Gdy i sam Jezus przyjmuje od niego chrzest, głos Ojca uznaje w Nim umiłowanego 

Syna i zstępuje na Niego Duch Święty, co oznacza początek Jego misji. 

Dla jej lepszego zrozumienia Łukasz przedstawia genealogię Jezusa sięgającą aż do 

Adama. Podobnie jak Adam, także i Jezus jest kuszony przez diabła, jednak w 

przeciwieństwie do Adama wychodzi zwycięsko z pokusy, pokazując tym samym, że 

jest tym, który może wybawić ludzkość z grzechu. 

 

  Nauczanie Jana Chrzciciela   (Łk 3, 1-6) 

 

 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i 

kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;  za najwyższych kapłanów 

Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 

pustyni.   

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów,  jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! 

Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi 

kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  

 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  
 

ST
1
: Iz 40,3-5 

NT: Łk 1,17.76-77.80; 7,19-20; 9,9; J 1,15,19-28; Dz 1,5; 10,37; 11,16. 13,24-25; 

19,4 II Mt 3,1-12; 14,3-4; Mk 1,2-8; 6,17-18 

KKK: Jan Chrzciciel 535, 696; "owoce godne nawrócenia",1460, uczynki 

miłosierdzia, 2447 

Lekcjonarz: Łk 3,1-6: druga niedziela Adwentu (rok C); Łk 3,10-18: trzecia 

niedziela Adwentu (rok C) 
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 Przypisy do tekstu Łk 3,1-20 (MK) 



Począwszy od tego miejsca Ewangelii, te same wydarzenia, które przedstawia 

Łukasz, opisują często także Mateusz lub Marek albo obaj z nich. Dlatego też 

przesłanie teologiczne Łukasza stanie się lepiej zrozumiałe, jeśli będziemy odtąd 

czasami porównywać treść tych trzech ewangelii, zwracając uwagę na to, co wyróżnia 

naszego autora. 

[3,1] Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz 

Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą 

Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;  

Łukasz po raz trzeci umiejscawia opisywane przez siebie wydarzenia w kontekście 

historii rymu i tym razem robi to najbardziej szczegółowo (zob. 1,5; 2,1).  

Minęło mniej więcej trzydzieści lat od narodzin Jezusa (3,23). Cesarza Augusta 

zastąpił jego pasierb, Tyberiusz Cezar, który rządził Rzymem od 14 do 37 roku.  

Jeśli chodzi o stosunki rzymsko-żydowskie w ziemi Izraela, nie dochodziło 

wówczas do większych napięć: ,,Pod Tyberiuszem był spokój"
2
.  

Piętnasty rok rządów oznacza lata 28-29, co jest spójne z pozostałymi 

podawanymi przez Łukasza informacjami. Poncjusz Piłat był namiestnikiem, a 

konkretnie prefektem Judei od roku 26 do 36, kiedy zawiesił go rzymski legat 

Wschodu Lucjusz Witeliusz.  

Herod Antypas był tetrarchą Galilei i Perei od śmierci swego ojca aż do roku 39, 

gdy został skazany na wygnanie przez cesarza Kaligulę. Piłat i Herod spotkają się w 

narracji Łukasza podczas procesu Jezusa (23,12; Dz 4,27).  

Przyrodni brat Heroda, Filip, aż do swojej śmierci około 34 roku, był tetrarchą 

Iturei i Trachonitydy, na północny wschód od Jeziora Galilejskiego. Ten władca 

odbudował Cezareę Filipową (Mt 16,13; Mk 8,27). Lizaniasz był tetrarchą Abileny, 

na północny zachód od Damaszku.  

Trzema z wymienionych tu tetrarchii rządził później król Herod Agryppa I (zob.              

Dz 12), wnuk Heroda Wielkiego
3
. 

[3, 2-3] Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało 

słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę 

nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. 

Obok osób sprawujących władzę polityczną Łukasz wymienia także dwóch 

najwyższych kapłanów, czyli arcykapłanów.  

Annasza arcykapłanem mianował w 6 roku Kwiryniusz (Łk 2,2), pozbawił zaś go 

tej funkcji w 15 roku prefekt Judei Waleriusz Gratus
4
 - to dobry przykład pokazujący, 

jak Rzym kontrolował urząd arcykapłana.  

                                                           
2
 Tacyt, Dzieje 

3
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 



Łukasz wspomina Annasza, ponieważ zachował on duże wpływy (zob. J 18,13.24; 

Dz 4,6): urząd arcykapłana sprawowało po nim pięciu jego synów oraz zięć Kajfasz.  

Ten ostatni był arcykapłanem od roku 18 do 36 lub 37, gdy urzędu pozbawił go 

Lucjusz Witeliusz. Annasz i Kajfasz zostają przywołani bezimiennie jako 

,,arcykapłani" w dalszej części Ewangelii Łukasza (zob. np. Łk 22,66).  

Za kadencji tych przywódców Izraela skierowane zostało słowo Boże do Jana, 

syna Zachariasza. 

Jan zostaje przedstawiony przez Łukasza dokładnie w taki sam sposób, w 

jaki przedstawieni są prorocy w Starym Testamencie, 

gdy w konkretnym momencie historycznym Bóg kieruje do nich swoje słowo
5
. Jan 

wciąż pozostaje na pustyni (1,80), co także jest częścią Bożego planu (zob. w. 4 

niżej).  

,,Pustynia" to ,,Pustynia Judzka" (zob. Mt 3,1) na północny zachód od Morza 

Martwego obejmująca całą okolicę nad Jordanem.  

Ponieważ znajduje się w bliskim sąsiedztwie Qumran, niewykluczone, że młody 

Jan, jako syn kapłana, mógł pozostawać w kontakcie z tą kapłańską wspólnotą.  

Jordan to także miejsce, gdzie wśród wichru został wzięty do nieba Eliasz ( 2 Krl 

2,6-14). Tutaj właśnie pojawia się Jan jako prorok działający ,,w duchu i z mocą 

Eliasza" (Łk 1,17). 

 

  Stronnictwa i przywódcy żydowscy 

  

W I wieku n.e arcykapłani Annasz i Kajfasz (Łk 3,2) stali na czele Sanhedrynu 

(22,66), czyli rady będącej najwyższą żydowską władzą religijną i sądowniczą (zob. 

Dz 5,21), składającą się z około siedemdziesięciu członków (zob. Lb 11,16.24-25).  

Rada zajmowała się wewnętrznymi sprawami społeczności żydowskiej, 

współdziałając, gdy było to konieczne, z władzami rzymskimi (Łk 23,1; Dz 22,30).              

W Ewangelii członkowie tej rady lub osoby z nimi powiązane są nazywane ogólnie 

,,przywódcami ludu" albo ,,przełożonymi" (np. Łk 19,47; 23,35; Dz 4,5-6).  

W skład Sanhedrynu wchodzili arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie (Łk 9,22; 20,1; 

Mk 15,1). Przez ,,arcykapłanów" (Łk 22,4; 23,4) należy rozumieć arcykapłana 

sprawującego w danym okresie władzę, poprzednich arcykapłanów oraz członków 

rodziny arcykapłana aktualnie pełniącego ten urząd (Dz 4,6). Większość z nich 

reprezentowała stronnictwo saduceuszów (Dz 5,17) odrzucających koncepcję 
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5
 Jr 1,1-3; Ez 1,1-3; Oz 1,1; Ml 1,1; So 1,1; Ag 1,1 



zmartwychwstania ciał (Łk 20,27; Dz 23,8), gdyż akceptowali oni tylko to, co zostało 

zapisane wyraźnie w Pięcioksięgu (zob. Łk 20,37). Do saduceuszów należeli także 

,,starsi" (22,52), bogaci przedstawiciele jerozolimskiej arystokracji (różni od 

,,starszych" w wioskach: 7,3).  

Natomiast ,,uczeni w Piśmie" (22,2; 23,10) reprezentowali głównie stronnictwo 

faryzeuszów (Dz 23,9).  

W czasach Jezusa było wielu uczonych w Piśmie i faryzeuszów i te dwie grupy są 

często wymieniane razem (Łk 5,21.30; 6,7; 11,53; 15,2). Byli oni nauczycielami (5,17) 

i znawcami Prawa (7,30; 14,3). Przysługiwały im także honorowe miejsca w 

synagogach (11,43; 20,46).  

Faryzeusze przyjmowali nie tylko całe spisane prawo (Torę i pozostałe części Biblii 

hebrajskiej), lecz także tradycję ustną (zob. Ga 1,14), która zostanie później utrwalona 

między innymi w Misznie.  

Bardzo gorliwie przestrzegali przepisów Prawa dotyczących szabatu (6,2.7; 14,3), 

czystości rytualnej (11,38), dziesięciny (11,42) oraz tego, z kim można spożywać 

posiłek (Łk 5,30; 15,2).  

Historyk żydowski Józef Flawiusz opisuje faryzeuszów, saduceuszów oraz 

esseńczyków, których darzy podziwem.  

Esseńczycy uważali kapłanów posługujących w świątyni w Jerozolimie za ludzi 

zepsutych (aczkolwiek w szeregach esseńczyków także byli kapłani) i dlatego w 

ograniczonym stopniu angażowali się w kult świątynny, wiodąc życie ascetyczne i 

przywiązując jeszcze większą uwagę do czystości rytualnej niż faryzeusze.  

Nowy Testament nigdzie o nich wyraźnie nie wspomina, niemniej mieli swoje 

wspólnoty, być może nawet w Jerozolimie, gdyż w południowo-zachodniej części 

miasta znajdowała się Brama Esseńczyków
6
. Większość badaczy sądzi, że wspólnotą 

eseńską była wspólnota z Qumran, do której należały rękopisy znad Morza Martwego. 

 

 

Częścią misji prorockiej Jana, zapowiedzianej już przez Zachariasza (1,77), jest 

głoszenie chrztu nawrócenia dla odpuszczenia grzechów (zob. Mk 1,4). Przez ten 

chrzest Jan zostanie zapamiętany we wczesnym Kościele (Dz 10,37; 13,24; 19,4).  

Nauczanie Jana stanowi przygotowanie do misji Jezusa, który także będzie wzywał 

ludzi do nawrócenia (Łk 5,32; 13,3.5) i przebaczał ich grzechy (5,20; 7,48). Także 

swoim uczniom Jezus nakaże, by głosili ,,nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom" (24,47).  
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 Józef Flawiusz, Wojna żydowska 



,,Nawrócenie (metanoia) - czyli dosłownie: ,,zmiana umysłu" - prowadzi do 

zmiany zachowania: do odwrócenia się od grzechu (3,8; 15,7.10; Dz 26,20).  

Chrzest, którego udziela Jan i za sprawą którego zyska przydomek ,,Chrzciciel" 

(Łk 7,20.33; 9,19), można widzieć w szerszym kontekście żydowskich ablucji                      

i zanurzeń rytualnych nakazanych przez Prawo jako forma oczyszczenia rytualnego 

(zob. np. Kpł 15).  

Przed wejściem na dziedzińce świątynne należało obmyć się w mykwie (basenie do 

rytualnych obmyć). Niektóre grupy, na przykład faryzeusze, odwołując się do tradycji 

przodków, praktykowały także inne obmycia (Łk 11,38; Mk 7,1-5).  

Chrzest Jana, w przeciwieństwie do innych tego rodzaju rytualnych ablucji, łączył 

się bezpośrednio z wezwaniem do nawrócenia powtarzającym słowa proroka Izajasza: 

,,Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! 

Przestańcie czynić zło!" (Iz 1,16).  

Takiemu rytualnemu obmyciu, zakładającemu zawrócenie z drogi grzechu, 

poddawali się także prozelici nawracający się na judaizm, możliwe jednak, że była to 

późniejsza praktyka.  

Bliskość Qumran sugeruje, że chrzest Janowy mógł być paralelą obmyć rytualnych 

praktykowanych w tamtej wspólnocie, również zakładających przemianę życia:                       

,,Nie staną się bowiem czyści, dopóki nie odwrócą się od swego zła".  

Jednak podczas gdy tamte obmycia często powtarzano, chrzest Jana przyjmowało 

się tylko raz, albo z jego rąk (Łk 7,29-30; 20,4), albo później z rąk jego uczniów                 

(Dz 18,25; 19,3).  

[3, 4-6] Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 

niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się 

staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 

Boże. 

Wszystkie cztery ewangelie (Mt 3,3; Mk 1,2-3; J 1,23), opisując Jana Chrzciciela, 

cytując słowa proroka Izajasza (Iz 40,3).  

Do słów proroka nawiązywał już kantyk Zachariasza (Łk 1,76).  

Jan jest rzeczywiście i dosłownie głosem wołającym na pustkowiu (1,80; 3,2). Jego 

misją jest przygotowanie drogi Panu, wyprostowanie Jego ścieżek. U Izajasza oba te 

paralelne twierdzenia odnoszą się do Boga jako Pana: ,,Drogę Panu przygotujcie na 

pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga" (Iz 40,3).  



Jan przygotowuje natomiast drogę Jezusowi, który jest prawdziwie Panem (Łk 1,43; 

2,11). Łukasz, inaczej niż pozostali ewangeliści, cytuje dwa dalsze wersety z Izajasza        

i ogłasza zbawienie Boże.  

Jego cytat stanowi klucz pozwalający zrozumieć nie tylko działalność Jana, lecz 

także Boży plan zbawienia przez Jezusa, tak jak pokaże go nam Łukasz w Ewangelii             

i Dziejach Apostolskich. To zbawienie ma charakter uniwersalny, gdyż ujrzą je 

wszyscy ludzie, nie tylko Żydzi (Łk 2,30-32; Dz 28,28). 

 Dokonuje się oto znowu wielkie odwrócenie porządku, gdyż każda dolina 

zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane (zob. Łk 1,52; 13,28-30; 

14,11; 18,14). 

 

 Tło biblijne: Nowe wyjście Izajasza wypełnia się w Łk-Dz 

  

Słowa Izajasza (Iz 40,3-5) cytowane przez Łukasza (3,4-6) nie tylko wyjaśniają 

misję Jana, lecz stanowią klucz do zrozumienia misji Jezusa.  

Znajdują się na początku Księgi Deutero-Izajasza (Iz 40-55) i Bóg zapowiada w 

nich, że sprowadzi Izraela z wygnania i odnowi swój naród. Izajasz  przedstawia tę 

nową zbawczą interwencję Boga, wykorzystując obrazy zaczerpnięte z wydarzenia 

zbawczego będącego fundamentem Izraela, czyli z Wyjścia z Egiptu.  

Na przykład droga przygotowywana Panu (40,3) opisywana jest później jako 

przejście przez morze opisane w 14 rozdziale Księgi Wyjścia: 

Tak mówi Pan, 

który otworzył drogę przez morze 

i ścieżkę przez potężne wody; 

który wyprowadził wozy i konie, 

także i potężne wojsko; 

upadli, już nie powstaną (...). 

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. 

Czyż jej nie poznajecie? 

Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu 

(Iz 43,16-17.19; zob. też 48,20-21; 51,10-11; 63,7-14). 

W latach poprzedzających narodzenie Jezusa wśród Żydów dominowała 

powszechna nadzieja na odrodzenie Izraela.  



Chociaż pozwolono im już dawno powrócić z Babilonii, wydawało się, że wygnanie 

jeszcze się nie zakończyło: nie zostało przywrócone królestwo Dawida, dwanaście 

pokoleń wciąż żyło w rozproszeniu między narodami, a cudzoziemskie potęgi, takie 

jak Rzym, wciąż uciskały naród wybrany.  

Dlatego Żydzi czekali, aż Bóg ześle mesjasza, by przywrócił ich królestwo (zob. Dz 

1,6), zgromadził na powrót dwanaście pokoleń (zob. Łk 22,30; Dz 26,6-7), a nawet 

sprowadził pod berło Boga ludzi z innych narodów (zob. Dz 11,18; 15,12-18).  

Łukasz prezentuje misję Jezusa jako wypełnianie proroctw przedstawiających 

odnowę Izraela jako nowe Wyjście. Tym samym przygotowywana ,,droga" (hodos), o 

której pisze Izajasz, stanie się w długiej Łukaszowej narracji podróży Jezusa do 

Jerozolimy (9,51-19,44) ,,drogą" (hodos) uczniostwa (9,57).  

W Dziejach Apostolskich Łukasz kontynuuje tę perspektywę, stosując w 

odniesieniu do wspólnoty Kościoła składającego się zarówno z Żydów, jak i nie-

Żydów termin ,,droga" (Dz 9,2; 19,9.23; 24,14.22).  

Za sprawą Jezusa ,,wszyscy ludzie [dosłownie: ,,każde ciało"] ujrzą zbawienie 

Boże" (Łk 3,6; zob. Iz 40,5 LXX: ,,Wszystko, co cielesne, będzie mogło zobaczyć 

nadchodzące od Boga ocalenie").  

Wszyscy, a zatem także nie-Żydzi (Łk 2,30-32; Dz 28,28).  

Podczas przemienienia na górze Tabor Jezus będzie rozmawiał z Mojżeszem i 

Eliaszem o swoim Wyjściu (eksodos: Łk 9,31), które nastąpi w Jerozolimie.  

Podczas ostatniej wieczerzy w Jerozolimie Jezus, w trakcie uczty paschalnej, 

ustanowi ,,nowe przymierze" (22,20), przypominając w ten sposób, jak Bóg 

ustanowił przymierze z Izraelem po wyjściu z Egiptu. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Orygenes 
 

Głos wołającego na pustyni 

 

Napisano o Janie: „Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Panu, prostujcie drogi 

Jego” (Łk 3, 4nn). A to, co następuje, dotyczy wprost Pana i Zbawiciela, bo nie przez Jana 

„wszelka dolina zostanie wypełniona”, lecz przez Pana i Zbawcę.  

Niech każdy rozważy, kim był, zanim uwierzył, a wtedy zobaczy, że był nędzną doliną, 

doliną przepaścistą, doliną opadającą ku czeluściom.  



Gdy jednak przyszedł Pan i zesłał Ducha Świętego, swego zastępcę, „wtedy wszelka 

dolina została wypełniona”, a wypełniona została dobrymi uczynkami i owocami Ducha 

Świętego. Miłość nie pozwala na to, by w tobie trwała dolina, bo gdybyś tylko posiadał 

pokój, cierpliwość i dobroć, wtedy nie tylko przestałbyś być doliną, ale co więcej, stałbyś 

się górą Bożą. 
 

Widzimy, jak co dzień wypełniają się względem pogan słowa: „Wszelka dolina zostanie 

napełniona”, natomiast względem ludu izraelskiego, który strącono z wysokości – 

„Wszelka góra i pagórek zostaną upokorzone”. Lud ten niegdyś był górą i pagórkiem, dziś 

natomiast jest strącony i zniszczony. „Ich przestępstwo jest zbawieniem dla pogan, aby              

z nimi szli w zawody” (Rz 11, 11). 
 

Nie pomylisz się jednak, jeśli za góry i za strącone pagórki uznasz moce przeciwne, które 

powstają przeciw śmiertelnikom, skoro tylko bowiem takie doliny zostaną wypełnione, góry 

i pagórki muszą zostać upokorzone. 
 

Lecz zastanówmy się, czy to, co zostało wyprorokowane o przyjściu Chrystusa, zostało 

spełnione. Po tym następują słowa: „I wszystko, co krzywe, stanie się proste”. Każdy                 

z nas był wykrzywiony – jeśli nie trwa w tym stanie do dziś – a przez przyjście Chrystusa, 

które nastąpiło nawet w naszej duszy, to, co wykrzywione, stało się proste.  

Na co tobie przyda się, że Chrystus niegdyś przyszedł w ciele, jeśli nie przyszedł do 

twojej duszy? Módlmy się, aby On codziennie do nas przybywał, abyśmy mogli 

powiedzieć: „Żyję zaś już nie ja, żyje bowiem we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).  
 

Jeśli bowiem Chrystus żyje w Pawle, a nie we mnie, na co mi się to przyda? Gdy jednak 

On do mnie przyjdzie i będę Go kosztował tak, jak Go kosztował Paweł, wtedy i ja mogę 

powiedzieć podobnie jak Paweł: „Żyję już nie ja, żyje bowiem we mnie Chrystus”.  
 

Rozważmy jednak i inne sprawy, o których przepowiedziano w przybyciu Chrystusa. 

Cóż było bardziej twardego niż ty? Spójrz na twoje dawne poruszenia, spójrz na gniew                   

i inne wady – jeśli w ogóle te, które miały miejsce, ustały – a zrozumiesz, że nie ma nic 

bardziej twardego nad ciebie, i aby powiedzieć dosadniej – bardziej nierównego.  

Nierówne było twoje postępowanie, nierówna mowa, nierówne czyny. Przyszedł więc 

Pan mój, Jezus, i wyrównał nierówności twoje, a to, co było nieskładne, przemienił na drogi 

proste, aby droga w tobie była gładka, bez obrazy i najczystsza, tak by i Bóg Ojciec mógł w 

tobie postępować, i by Chrystus mógł uczynić w tobie mieszkanie i mógł powiedzieć:  

„Ja i mój Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy u niego” (J 14, 23).  
 

Następują słowa: „I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boga”. Ty niegdyś byłeś ciałem,               

i co więcej, gdy byłeś ciałem, a powiem rzecz bardziej cudowną: gdy jeszcze jesteś w ciele, 

widzisz „zbawienie Boga”. Co zaś chce powiedzieć, gdy mówi „wszelkie ciało” – aby nikt 

nie był wyłączony od tego widzenia Boga – pozostawiam tym, którzy zrozumieli tajemnice 

i głębiny Pism.  



I czytanie :     Bar 5, 1–9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe 

szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem 

sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 

Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, 

co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: Pokój 

sprawiedliwości i chwała pobożności! Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu 

wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo 

Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich 

pamiętał.  Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi 

ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg 

zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z 

ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.  Na rozkaz Pana 

lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi 

Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i 

miłosierdziem. Odpis listu, wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako 

niewolnicy mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego do Babilonu, by im 

oznajmić, co mu Bóg polecił. 

 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Augustyn 
 

Chrystus – wielka góra 

 

Prorok Micheasz, przedstawiając Chrystusa pod postacią jakiejś wielkiej góry, mówi: 

„W dniach ostatecznych da się widzieć góra Pańska, umieszczona ponad szczytami 

gór i wznosząca się ponad pagórki. Pospieszą do niej tłumy ludzi i pójdą liczne 

narody, powiadając: «Chodźcie, wejdźcie na górę Pańską i do domu Jakubowego 

Boga, a On pokaże nam swą drogę, abyśmy chodzili Jego ścieżkami». Bo z Syjonu 

wyjdzie zakon, a z Jeruzalem – słowo Pańskie. I będzie wymierzał sprawiedliwość 

pomiędzy licznymi ludami i strofował potężne narody aż do najodleglejszych 

krańców ziemi” (Mi 4, 1–3)  

 

 



 Orygenes 
 

Wzeszła za dni Jego sprawiedliwość, a obfitość pokoju 

 

 „Za dni Jego wzeszła sprawiedliwość, a obfitość pokoju” (Ps 72 [71], 7) zaczęła się 

w chwili Jego narodzin; Bóg bowiem przygotowując narody do przyjęcia Jego nauki, 

oddał je pod władzę jednego cesarza rzymskiego, aby istnienie wielu królestw i brak 

wzajemnych kontaktów między narodami nie stanowiły dla apostołów zbyt wielkiej 

trudności w wypełnianiu polecenia Jezusa, który rzekł: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody” (Mt 28, 19).  

Wiadomo, że Jezus rodził się za panowania Augusta, który – że tak się wyrażę – 

zjednoczył w jednym królestwie wiele narodów ziemi.  

Istnienie wielu królestw stanowiłoby przeszkodę w rozszerzaniu się nauki Jezusa na 

całą ziemię, nie tylko z tych powodów, które podaliśmy, lecz również z powodu 

konieczności prowadzenia wojen i toczenia walki dla obrony ojczyzny; działo się tak, 

zanim August objął władzę, jak i wcześniej, gdy na przykład wybuchła wojna między 

mieszkańcami Peloponezu a Ateńczykami oraz zmagania wojenne innych narodów.  

Jakże więc mogłaby zatriumfować taka pokojowa nauka, która nie pozwala nawet 

mścić się na wrogach, gdyby w czasie wcielenia Jezusa nie zapanował na świecie pokój? 

 
Augustyn Pelanowski  "Fale łaski" 

komentarze do Ewangelii św. Łukasza 
 

Rozdział 7  - Pokorny Jan 

 

Druga niedziela adwentu odsłania postać Jana Chrzciciela, proroka, który bezpośrednio 

poprzedzał ujawnienie się Mesjasza Jezusa. Jeśli Kościół na niego wskazuje palcem liturgii, 

to dlatego, by dać nam szansę pojąć kluczowy sens jego misji, której wymowa nigdy się nie 

zdecydowała: przed przyjęciem Mesjasza konieczną postawą człowieka jest skrucha, 

uznanie swej niegodziwości. 

 Nazywamy to NAWRÓCENIEM, czy też opamiętaniem się. Nawrócenie jest dziełem 

Boga, Człowiek może jedynie stworzyć sprzyjające warunki przez wejście w postawę 

skruchy. 

 Trzeba zwrócić uwagę na Jana, który nie skupiał się na proponowaniu czy narzucaniu 

ludziom jakichś surowych wyrzeczeń, lecz doprowadzał ich do zanurzenia się w wodach 

Jordanu i do wyznania win. 



 "To wszystko?", powiedzielibyśmy ze zdziwieniem.  Tak, ponieważ mistrzem                   

i twórcą nawrócenia jest Duch Święty, dlatego też nazywamy nawrócenie 

"odrodzeniem i odnowieniem w Duchu Świętym” (Tyt 3,5). 

 

 A skoro jesteśmy dziećmi, a nawet niemowlętami (1 P 2,2), to pomyślmy przez chwilę, 

co może uczynić niemowlę, które się zanieczyściło? Czy może się samo wykąpać albo 

zmienić pieluchę? 

 Może najwyżej poinformować matkę swym płaczem, że wydarzyło się coś 

nieprzyjemnego.  Matka dokonuje dzieła oczyszczenia, ona zdejmuje zanieczyszczoną 

pieluszkę i zanurza swoje dziecko w wanience, obmywa i wyciera, po czym zakłada 

świeżego pampersa.  

Banalne porównanie, ale jak sądzę, najbardziej adekwatne. Możemy tylko szczerze 

zapłakać nad własnymi nieczystościami, Duch Święty, jak matka, czyni całą resztę.  
 

Dlatego Jan wprowadzał poruszonych słuchaczy do Jordanu, a oni, wstrząśnięci 

wiarygodnością słów Jana, wyznawali swe winy. 
 

 Przez lata spowiadania przekonałem się, że nic tak człowiekowi nie ciąży, jak potrzeba 

przyznania się do swych podłości i jednocześnie nic tak nie jest trudne do wykonania. A 

gdy wreszcie da się uczciwie upust tej potrzebie, towarzyszy temu deszcz łez. 

 Nawrócenie nie jest jedynie procesem intelektualnym, ale też uczuciowym, z tym, że 

żadne uczucie nie jest autentyczne, jeśli wcześniej człowiek nie przejął się w swych 

myślach niegodziwością osobistych czynów. 

 

 Stąd innymi określeniami nawrócenia są "zmiana myślenia" (METANOIA) albo                     

"opamiętanie". Jeśli na poziomie myślenia i słuchania człowiek naprawdę dał się 

gruntownie przekonać o fatalnych skutkach własnych grzechów, uczucia mogą stać się 

ogromną siłą zdolną uczynić miejsce dla Ducha Świętego, który dokonuje dzieła 

przeobrażenia. 
 

 Biblia nazywa nawrócenie nowym stworzeniem (por. Ef 2,10-15). 
 

 Żeby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć pamięcią do początków.  Bóg, stwarzając świat, 

wyłonił go niczym jakaś akuszerka z łona chaosu. Tyle Księga Rodzaju, natomiast Księga 

Wyjścia mówi o Mojżeszu jako o wyjętym z wody, ale zanim to się stało, wpierw dwie 

tajemnicze akuszerki wydobyły jego z łona matki, pomiędzy kamieniami porodowymi, 

które są szkicem dwóch tablic z Dekalogiem. 

 Natomiast kiedy jego matka Jokebed ujrzała swego syna chwilę po porodzie, dostrzegła, 

że jest piękny (lub dobry), co jest identycznym sformułowaniem z tym, które wypowiadał 

Bóg na końcu każdego z sześciu dni stworzenia - KI TOW. 

 Jak widzimy, stworzenie i zrodzenie więcej niż kojarzą się ze sobą w Biblii. Tę więź 

stworzenia i zrodzenia trzeba wzmocnić o jeszcze jedną jakość: nawrócenie. 



 Mówił o tym Jezus zdumionemu Nikodemowi, kiedy porównywał nawrócenie do 

narodzin z łona matki. 
 

 Wynika z tego, że nawrócenie nie leży w mocy człowieka. Nikt samego siebie nie 

może stworzyć ani nikt sam siebie nie urodzi, tym bardziej nie nawróci. Jesteśmy zrodzeni 

nie z krwi ani z ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga  (J 1,13) . 

 Żeby się narodzić, potrzebne jest łono. 

 Ludzie wychodzący z wód Jordanu zapewne nie byli świadomi, jak bardzo ta czynność 

przypomina ich narodzenie z wód płodowych. 

 Nie możesz sam siebie zrobić nawet z naturalnej matki, bo to przekracza twoje 

możliwości i nie możesz sam siebie nawrócić, choć wydaje ci się, że możesz tego zapragnąć 

i wyznać prawdę o sobie. 

 Ale czy poznanie swojej nędzy jest twoim udziałem czy też Boga? 
 

 Noworoczne postanowienia mają krótką gwarancję i rozsypują się razem z igłami 

zeschniętej jodełki  stojącej w kącie pokoju. Jeszcze na chwilę odwołajmy  się do motywu 

narodzin z łona jako pierwotnej matrycy nawrócenia.   
 

Nawrócenie wywołuje w człowieku lęk. Lęk jest nie tylko zwykłym uczuciem, ale jak to 

powiedział Rollo May, jest ontologiczną cechą człowieka. Narodziny są pierwowzorem 

wszelkiego lęku, który jest ściśle związany z problemem wolności. Gdy przeżywasz lęk, 

stoisz przed nową nieznaną przestrzenią wolności i by do niej się przecisnąć - niczym 

noworodek przeciskający się przez łono matki -  czujesz ucisk, duszenie się, zasycha ci                 

w gardle. 

 Oto dlaczego ludzie odczuwają przed wyznaniem swych win lęk przypominający uraz 

urodzin. Lęk jest oszołomieniem wolnością i zatrzymuje nas przed krokiem, który prowadzi 

do wolności. Oto dlaczego tak trudno się wyspowiadać i również tłumaczy to, dlaczego 

ludzie po dobrej spowiedzi czują się ”nowo narodzeni”. 
 

 Oczywiście nie byłoby możliwe nieustanne urodzenie się przez spowiedź, której 

źródłem jest chrzest, gdyby nie zasługi Jezusa. Prawdę mówiąc, Bóg nie 

dopatrzyłby się niczego w człowieku, co skłoniłoby Go do miłości.  
 

Przecież lekceważymy Go, pomijamy, spychamy na margines, uganiamy się za idolami 

tego świata, nurzamy się w nieczystościach, zarozumiale wynosimy się, jesteśmy chciwi, 

zakłamani, nienawidzący, złośliwi, lubujący się w pijaństwie i niszczeniu się nawzajem, 

zabijamy własne dzieci, cudzołożymy i przeklinamy. 
 

 Oto do czego jedynie zdolny jest człowiek! 
 

Jest tego wystarczająco dużo, by poczuć wstręt, zresztą nierzadko sami go odczuwamy 

do samych siebie, choć może nie uświadamiamy sobie tego. 
 



Jest tylko jedna jedyna motywacja dla Boga, by nas na nowo wzbudzać do przywileju 

bycia Jego dzieckiem, oczyszczonym i uniewinnionym: Bóg, który jest bogaty w 

miłosierdzie, dla swej wielkiej miłości, którą nas umiłował, ożywił nas razem                              

z Chrystusem. 

Łaską zbawieni jesteśmy (por. Ef 2,4-5). 

 

Powodem naszego nawrócenia i obdarzenia przywilejem najcudowniejszej więzi z 

Bogiem jest zasługa i wstawiennictwo Jezusa. 

 I to właśnie przez Jezusa Bóg wykonuje w nas to, co miłe jest w oczach Jego (por. Hbr 

13,21). 

 Mnie to osobiście zawstydza, ale nie poniża. Ktoś przeze mnie dokonuje 

czegoś dobrego, a potem mnie za to wynagradza. 

 

 Posłużmy się porównaniem: na egzaminie dającym mi wstęp do upragnionej uczelni 

dostaję test, którego nie umiem rozwiązać. Obok mnie siedzi syn rektora zasiadającego w 

komisji, również zdający egzamin. Kątem oka dostrzegam, że idzie mu świetnie. 

 Tymczasem ja pocę się i gryzę nerwowo długopis, próbując wybrnąć z niemożliwego 

położenia. Czuję, że nie mam szans. Nagle syn profesora podsuwa mi dyskretnie 

rozwiązany test. Oddaję test komisji i ojciec tego syna, rektor, stawia mi za rozwiązanie 

najlepszy stopień. 

 Po ukończeniu uczelni dowiaduję się, że ojciec tego syna, ów rektor uczelni, nie tylko o 

wszystkim wiedział, ale sam inspirował tę pomoc, bo ulitował się nad moją beznadziejną 

sytuacją i pozwolił mi zdać tamten egzamin. 

 

 Z punktu widzenia ludzkich układów byłoby to nieuczciwe, ale czy nie tak jest z 

nawróceniem?  Tyle że u Boga nic nie jest nieuczciwe, tylko po prostu 

życzliwie miłosierne. 

 Nie przyjąć natchnienia do nawrócenia jest znieważeniem łaski, którą Bóg nam 

dyskretnie podsuwa przez działanie swego Syna, w Jego Duchu. Wzgardzić prezentem to 

wzgardzić ofiarodawcą. On wstawia się za wybranymi, którzy jeszcze nie potrafią uwierzyć 

( J 17,20). 

 Przez tego Syna są na nas zlewane wszystkie duchowe dobrodziejstwa niebios 

(Ef 1,3). 
  

Ale dary te nie przyszły na nas z łatwością, z jaką można komuś podpowiedzieć 

rozwiązanie egzaminu. To było bolesne i przeklęte dla Syna Bożego. 

 Żaden noworodek z żadnej matki nie urodził się z takim bólem, jaki Chrystus wycierpiał 

za nas, gdy na krzyżu pozwolił sobie otworzyć swój bok, byśmy wszyscy usłyszeli, jak 

usłyszał to Jan, że oto znowu mamy tę samą Matkę, co Jezus, a skoro tą samą Matkę, to i 

tego samego Ojca. 



 Męczarnia na krzyżu była niczym bóle porodowe Matki, która rodzi swoje 

dziecko. 
 

 Owszem, dziecko urodzone w największym bólu jest najbardziej ukochane, bo drogo 

kosztowało jego przyjście na świat. Szczerze wierzący nie zapomina o bólu Chrystusa, 

podobnie jak dziecko, które wie, że matka urodziła je, ocierając się o śmierć, nigdy tego 

matce nie zapomni. 

 Zdać sobie sprawę z miłości Boga do mnie i ceny, jaką za mnie zapłacił, oto 

początek zwrócenia się do Boga. 
 

 Paweł, pisząc do Koryntian, posługuje się podobnym porównaniem: ”Chrystusie 

Jezusie zrodziłem was przez ewangelię” (  ).  

To nie patos starożytnej epistolografii nakazywał mu posługiwać się wzruszającymi 

porównaniami. Wystarczy przeczytać, ile go to kosztowało, aby ogłosić, nie tylko 

Koryntianom, wieść o przebaczeniu Boga i pragnieniu Jezusa, by uczynić z ludzi żyjących 

w najbrudniejszych własnych pożądaniach  oczyszczone dzieci (por. 2 Kor 11,24-27). 
 

 Brzmi to surową, ale prawdziwie, a nam nie wolno chrześcijaństwa uczynić jedynie 

sentymentalnej dewocji albo wydumanej i nadmiernie intelektualnej refleksji. 

“ To, co prawdziwe, jest trudne”, stwierdził Rilke. 

  

Ale jest jeszcze inny istotny czynnik inicjujący nawrócenie oprócz tego, że łaska Pana 

obmywa nas darmowo. 

 

 
  

 Co to znaczy?   

 

Jan Chrzciciel chrzcił wodą, 

wprowadzał ludzi na dno Jordanu                     

i pozwalał Duchowi Świętemu ich 

przemienić, ale wpierw obchodził całą 

okolicę i głosił słowo Boga, które 

wcześniej Bóg jemu przekazał.  

Dlatego jest napisane o Janie, iż 

skierowane zostało do niego słowo 

Boga i choć do niego zostało 

skierowane, nie tylko do niego było 

zaadresowane. 



Trudno się nawrócić bez zderzenia się z Biblią. 

 

 Słowo Objawia nie tylko Boga, ale też prawdę o człowieku.  

 Oświeca to, co jest wewnętrznej ciemności serca.  

 Wyjaśnia, obnaża, nazywa, dotyka do żywego, ale też leczy.  

 Jest jak opatrunek, jak gorzkie lekarstwo, łagodzi ból, goi i umacnia, 

wreszcie zabezpiecza na przyszłość. 

 

 W sumieniu jest wiele nienazwanych, mrocznych, zepchniętych wspomnień o naszych 

czynach, które są jak niezaleczone rany. Wielu ludzi, dorosłych, wykształconych, 

zajmujących poważne pozycję w społeczeństwie, klękając przy konfesjonale, spowiada się 

na poziomie przedszkolaka. 

 Większość ludzi nie potrafi nawet nazwać ani przyznać się do złych czynów, które 

produkują jak kserokopiarki, powielając setkami te same grzechy, które im szatan ułożył na 

ekranie wyobraźni. To coś więcej niż opór przed wglądem w siebie i więcej niż fortyfikacje 

mechanizmów obronnych. 

 Ilu ludzi zdaje sobie sprawę z własnej zarozumiałości albo pogardy, która w ciągu dnia 

ponad 200 razy podsuwa im w myśli wulgarne epitety niegodne ujawnienia, gdy mrużąc 

powieki, przypatruje się swoim bliźnim?  

Nie tylko takie słowa jak dureń, idiota, debil, głupek, wariatka przebrzmiewają 

nieustannie w naszym umyśle, gdy tymczasem na zewnątrz uśmiechamy się do tych ludzi                  

i sympatycznie z nimi rozmawiamy. 

 Bóg widzi serce i słyszy szepty umysłu. Czy nie powiedziała Prawda, że gdybym na 

brata powiedział: RAQA, czyli "pusta głowo", winny jestem Wysokiej Rady (Mt 5,22)? 

Ale czy my samych siebie słyszymy? 
 

Gdyby nie mowy Chrystusa, czy ktoś zrozumiałby, co stało się na krzyżu? 
 

 Właśnie słowami Jezus zdradza niewypowiedziane osądy serca, jakie rodziły się 

słuchających Go ludzi. Posiadał wgląd tak przenikliwy jak żaden wytrawny psychoanalityk.  
 

 Gdy uzdrowił sparaliżowanego, ludzie byli oburzeni i osądzali Go w sercu, szepcząc 

zaledwie między sobą, nie ośmielając się nic powiedzieć na głos. Wtedy On 

powiedział do nich: "Co za myśli nurtują w sercach waszych?" (Łk 5,22).  
 

 Podobnie było przy uzdrowieniu człowieka, który miał uschłą rękę: "On wszakże znał 

ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: <Podnieś się i wstań na 

środku!>.  Podniósł się i stanął” (Łk 6,8).  
 

 Gdy apostołowie w ukryciu spierali się o to kto z nich jest największy, Jezus, jak 

napisano :  



"Znając myśli i serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: < Kto 

przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, 

przyjmuje Tego który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was 

wszystkich, ten jest wielki>” (Łk 9,47-48). 

 

Nic nie jest przed Nim zakryte i dlatego lepiej jest słuchać Jego słów, 

chcąc siebie poznać, niż próbować samego siebie zrozumieć. 

 

 Człowiek zdany na własną ocenę zawsze będzie się usprawiedliwiał, a przez to nigdy nie 

pozna prawdy o sobie.   
 

  Słuchać i dać się przekonać słowu Biblii, przez którą 

przemawia Jezus, to drugi warunek istotny w nawróceniu. 
 

 Dlatego i my mamy szansę dopiero wtedy samym sobie przyjrzeć się do cna, 

prześwietlić wewnętrzny bałagan osądów i pychy, porównywania się i złości, gdy słyszymy 

Słowo Boga. 

 

 To słowa Boga są tym nieskalanym nasieniem, przez które możemy być 

zrodzeni do postaci nowego człowieka (1 P 1,23).   
 

 Prawda tych słów jest zdolna nas uświęcić (J 17,17). 

  

Finalnym celem nawrócenia jest uczestnictwo w chwale Boga, abyśmy i my i On 

przeżywali niekończące się szczęście: "Oto idą synowie twoi, których wysłałaś, idą, 

zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego, ciesząc się chwałą Boga" ( Ba 4,37). 
 

 Nawrócenie ma za cel doprowadzenie człowieka do uczciwego szczęścia, 

które Biblia nazywa chwałą! 

  

 Pozostaje jeszcze nam na końcu zwrócić uwagę na ten przedziwny wstęp. 

 

 Łukasz wymienia cały szereg przywódców, począwszy od Tyberiusza poprzez Piłata, 

Heroda, Filipa, Lizaniasza, Annasza, Kajfasza i na końcu tego szpaleru ustawia Jana.  
 

Ten ostatni nie za bardzo pasuje do tej elity. To prawda. 
 

 Wyobraźmy sobie, że stoją oni wszyscy w szeregu, w swych purpurach, diademach, 

dumni i pewni, że jeśli już Bóg przemówi, to na pewno, do któregoś z nich, a nie do 

jakiegoś prostego Żyda z prowincji. 
 



 Tymczasem Słowo Boga ich wszystkich omija i ku zdziwieniu spoczywa na tym Żydzie 

kulącym się w sierści wielbłądziej. Wynagradza Kopciuszka, a nie dygnitarzy. Jakie byłoby 

ich zdziwienie, gdyby wiedzieli, że w oczach Boga są nikim, natomiast ten, który w ich 

oczach był nikim, jest dla Boga cenniejszy niż oni wszyscy razem! 

 

     Bóg kocha niezwykle pokornych i tych, którzy                            

z drżeniem czczą Jego Słowo! (por. Ps 66,2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przygotujcie drogę Panu 
 

 
Moc adwentowej modlitwy 

 W drugim tygodniu Adwentu przeczytaj Ewangelię:                  

Łk 3,1-6 

Spróbuj postawić się na miejscu jednego z pasterzy, których spotkał przywilej 

usłyszenia anioła ogłaszającego narodziny Pana: „Dziś bowiem w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11).  

Choć w pierwszej chwili zdumiał i przeraził cię widok anioła, jego pełne nadziei 

słowa napełniły cię radością – narodził się długo wyczekiwany Mesjasz! Boże 

zbawienie jest już blisko! Ale co widzisz przybywając do żłóbka? 

 Dziecko urodzone w ubóstwie, którego całe otoczenie to Rodzice, paru innych 

pasterzy i kilka zwierząt gospodarczych. A wszystko to dzieje się podczas rzymskiego 

spisu powszechnego, który boleśnie przypomina, że żyjesz w okupowanym kraju. 



Następnego ranka budzisz się i widzisz, że wciąż jesteś ubogim pasterzem. 

Pamiętasz śpiew aniołów, ale życie toczy się dalej tak, jak gdyby nic się nie 

wydarzyło. Z wolna zaczynasz zapominać o tej niezwykłej nocy.  

 

▌ PRZYGOTOWANI NA PRZYJŚCIE JEZUSA  
 

Można w taki właśnie sposób patrzeć na cud Bożego Narodzenia – i tak pewnie 

reagowało wielu ludzi spoglądających na Dzieciątko Jezus w ubóstwie stajenki. Była 

jednak również garstka takich, którzy dostrzegli coś więcej. I to, co zobaczyli, skłoniło 

ich do „przygotowania drogi Panu” w swoim życiu (por. Łk 3,4).  

Kiedy anioł ukazał się Maryi przy zwiastowaniu, odpowiedziała „tak” na jego 

zapowiedź, że urodzi Syna Bożego.  

Jednak po tym wydarzeniu Jej życie codzienne wyglądało mniej więcej tak samo 

jak wcześniej. Poszła do swej starszej krewnej Elżbiety i pozostała u niej trzy 

miesiące, pomagając w codziennych pracach.  

Po powrocie nadal wykonywała domowe prace, wypełniała swoje obowiązki, 

rozważała Pisma hebrajskie, może też pomagała swoim rodzicom. Jednak przy tych 

wszystkich zajęciach Maryja przygotowywała drogę Panu Jezusowi.  

Czując rozwijające się w Niej nowe życie, ufała słowom anioła, że Jej Syn 

„zostanie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,32).  

Na widok gwiazdy mędrcy wyruszyli w długą, nużącą podróż. Na pozór nic się nie 

zmieniło, ale oni wędrowali dalej, ufając, że na końcu znajdą nowonarodzonego Króla 

żydowskiego (Mt 2,1-12).  

Symeon i Anna na widok maleńkiego Jezusa w świątyni napełnili się radością.                

A przecież był On dopiero niemowlęciem, jednym z setek dzieci przynoszonych do 

świątyni. Musiały upłynąć jeszcze całe lata, zanim to Dziecko mogło wypełnić swoją 

rolę w życiu Izraela.  

 Jednak Symeon był tak o tym przekonany, że oznajmił Bogu, iż jest już 

gotów umrzeć, bowiem jego oczy ujrzały zbawienie, które Bóg 

„przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i 

chwałę […] Izraela”. 

 Z kolei Anna nie mogła przestać mówić o tym, co zobaczyła (Łk 2,25-38).  

Żadne z nich nie powróciło już do tego życia, jakie wiodło wcześniej.  

Przykłady te pokazują, jak możemy trwać w wierze, ufając, że Bóg czyni coś 

dobrego, nawet gdy na pozór sytuacja wcale się nie zmienia. Wtedy znajdziemy 

sposób, by przygotować drogę Panu niezależnie od okoliczności. I w rezultacie 

zaczniemy dostrzegać działanie łaski Bożej w naszych sercach.  



 

▌ GÓRY I DOLINY 
 

 Bóg obiecuje nam, że jeśli i my zechcemy przygotować drogę Panu, już ten 

Adwent może stać się dla nas czasem radości i światła.  

 Czego możemy się spodziewać?  

Jan Chrzciciel, cytując proroka Izajasza, mówi, że zobaczymy, jak Bóg wyrównuje 

góry i wypełnia doliny w naszym życiu (Łk 3,4-6).  

 Czym są owe „góry”?  

To wszystkie przeszkody, które wydają nam się zbyt wielkie do pokonania. Każdy z 

nas zmaga się z uporczywymi grzechami, egoistycznymi postawami czy bólem z 

powodu doznanych niegdyś krzywd, który nie mija pomimo upływu lat.  

Przyszedł już czas, aby te „góry” zostały zrównane. Natomiast „doliny" to te 

obszary naszego życia, w których odczuwamy jakieś braki. Stają się one widoczne w 

sytuacjach, gdy nasza wiara wydaje się za słaba, by nas podtrzymać; gdy nie potrafimy 

zaufać Bożym planom w stosunku do nas lub przebaczyć bliskiej osobie.  

A może sami nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożego przebaczenia, nawet po 

wyznaniu winy na spowiedzi. Innymi słowy, góry i doliny to wszystkie te sytuacje 

naszego życia, w których wydaje nam się, że Bóg nie może – lub nie chce – nam 

pomóc.  

Jednak Jan Chrzciciel zapewnia nas, że żadna góra nie jest 

zbyt wysoka ani żadna dolina zbyt głęboka dla naszego 

Boga.  

Oczywiście Boże działanie jest często dyskretne i nie jest łatwo od razu je dostrzec. 

Cieszmy się jednak, ilekroć zauważymy znaki działania Ducha Świętego w naszym 

życiu.  

 

▌ MOC MODLITWY 
 

 Jednym z najważniejszych sposobów radzenia sobie z górami i dolinami jest 

modlitwa.  

W pogłębieniu życia modlitwy mogą pomóc rozważania z naszego pisma. Dołóż 

starań, aby codziennie stawać w obecności Pana, a z czasem zaczniesz zauważać w 

swoim życiu niektóre z poniższych znaków Jego działania:  



• Na modlitwie będziesz odczuwać coraz głębszy pokój, choć czasami będzie on 

odchodził i powracał. Towarzyszyć mu będzie poczucie bliskości Boga oraz coraz 

mocniejsze pragnienie codziennego spotkania z Nim.  

• Możesz też wyczuwać subtelny głos Ducha Świętego mobilizujący cię do 

wytrwania pomimo pokus. Nawet jeśli upadniesz, już sam fakt, że zaczynasz im się 

opierać, jest znakiem, że Duch działa w tobie. Nie poddawaj się!  

• Możesz otrzymać nowe światło, jak uzdrowić trudną relację z bliską osobą. Albo 

pojawi się w tobie mocne pragnienie przyjścia z pomocą tym, którzy cierpią. Takie 

doświadczenia są często przebłyskami łaski Bożej. Niektóre z nich są ukryte przed 

oczami innych, jak narodziny Jezusa. Ale każde z nich jest jasnym znakiem, że Bóg 

działa w twoim życiu oraz że przygotowujesz drogę Panu!  

 

▌ PRZYGOTUJCIE DROGĘ  
 

Jedynie garstka osób była gotowa na spotkanie z Panem, gdy narodził się On pośród 

nas. Ale ci, którzy byli gotowi, mogli powitać Mesjasza tak, jak nie był w stanie tego 

uczynić nikt inny. Przygotujmy się więc na spotkanie z Panem wygospodarowując 

codziennie czas na modlitwę. Pozwólmy, aby Jezus wypełnił wszystkie doliny i 

zrównał wszystkie góry w naszym życiu! ▐ 

 
 


