
 

 

 

 

 



 

Adwentowe przesłanie św. Łukasza 

 

 

Gdybyśmy zrobili listę najbardziej lubianych fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza, 

na pierwsze miejsce zdecydowanie wysunęłaby się tak zwana „Ewangelia dziecięctwa”. 

Znajdujemy ją w pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Łukasza, opowiadających o 

okolicznościach poczęcia i narodzin dwóch chłopców: Jana Chrzciciela i Jezusa. Tam też 

znajdujemy wspaniały Magnificat wyśpiewany przez Maryję i Benedictus Zachariasza. 

Te dwa pierwsze rozdziały dają doskonały wgląd w Łukaszowy sposób widzenia świata.      

Dla tego Ewangelisty świat jest miejscem przepełnionym łaską Jezusa, Słowa, które stało się 

ciałem. Cechą charakterystyczną takiego spojrzenia jest radość. 

Dla Łukasza radość i wesele zawsze są znakiem obecności Boga w tym świecie. 

Używa tych terminów rozważnie i celowo. Stosuje je nie tylko w odniesieniu do radosnych 

momentów, jak narodziny Jezusa czy Jana, ale również opisując przemianę człowieka, który 

doświadcza zbawczej łaski Boga. 

Radość z Bożego zbawienia jest złotą nicią biegnącą przez wszystkie pisma Łukasza. 

Bierze początek od narodzin Jezusa i biegnie aż po Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, 

a także dalej, przez Dzieje Apostolskie.  

W ujęciu Łukasza narodzenie Jezusa i Jego zmartwychwstanie są dwiema połówkami tej 

samej Dobrej Nowiny o zbawieniu. Bez wcielenia Jezusa nie byłoby zmartwychwstania. A bez 

zmartwychwstania, Jego wcielenie nie miałoby aż tak wielkiego znaczenia. 

 

 

Zwiastuję wam 

  radość 

wielką! 



▌ RADOŚĆ POKONUJE LĘK 

Zacznijmy od rozdziału pierwszego. Kiedy anioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi, że 

będąca już w podeszłym wieku Elżbieta urodzi Jana, oznajmia również: 

„Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin” (Łk 1,14).  

Jednak anioł mówi to dopiero po tym, gdy uspokoił przerażonego jego widokiem 

Zachariasza. 

Ukazanie się Gabriela Maryi – Jej zwiastowanie – wykazuje wiele podobieństw do historii 

Zachariasza. Ona również „zmieszała się” na słowa anioła (Łk 1,29). Miała zostać matką 

Chłopca, który zostanie nazwany „Synem Najwyższego” i będzie na wieki „panował nad 

domem Jakuba” (Łk 1,32.33).  

To wspaniała, oszałamiająca perspektywa! Ale Maryja wiedziała bardzo dobrze, co grozi 

każdej kobiecie, która nosi w łonie dziecko nie należące do jej męża. W gruncie rzeczy Jej 

odwiedziny u Elżbiety w górzystej Judei mogły być spowodowane także chęcią uniknięcia 

wrogości i potępienia, jakie mogła sprowokować u mieszkańców Nazaretu Jej „nieślubna” 

ciąża. Tak więc nad Jej fiat wydaje się ciążyć ciemna chmura (Łk 1,38). 

Gdy jednak Maryja wchodzi do domu Elżbiety, ta natychmiast rozpoznaje w Niej „Matkę 

(…) Pana” (Łk 1,43), ponieważ Jan, maleńki synek w jej łonie, podskoczył z radości.                    

Łukasz zaznacza, że także Elżbieta została w tym momencie napełniona Duchem Świętym.  

A przytaczając Magnificat Maryi, Ewangelista ukazuje, że Jej niepokój rozpływa się w 

obliczu niepewność, wszystko staje się jasne.  

Punktem kulminacyjnym „Ewangelii dziecięctwa” jest narodzenie Jezusa. Tu znowu 

anielskie przesłanie, tym razem skierowane do nieświadomych niczego pasterzy, tryska 

radością. Jednak w tym przypadku radość nie ogranicza się już do dwóch osób. Zostaje 

ogłoszona publicznie pasterzom, jednym z uboższych ludzi tamtej ziemi. Anielski chór 

przekazuje radosną wieść z niebios: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2,14). 

▌ RADOŚĆ EWANGELII 

Przechodząc do opisu działalności publicznej Jezusa, Łukasz nie przestaje głosić przesłania 

radości. „Cieszcie się i radujcie” – głosi Jezus wszystkim cierpiącym prześladowania ze 

względu na Niego (Łk 6,23).  

W przypowieści o siewcy i ziarnie mówi o ludziach, którzy „z radością przyjmują słowo”, 

choć potem tracą tę radość w obliczu pokus (Łk 8,13). 



Przypowieść o zagubionej owcy opisuje radość pasterza, który ją odnalazł i zaprasza innych 

do wspólnego świętowania z okazji jej ocalenia (Łk 15,4-6). Podobnie cieszy się i chce się 

dzielić swoją radością kobieta, która odnalazła drachmę (Łk 15,8-9).  

I wreszcie ojciec syna marnotrawnego wyprawia wspaniałą, radosną ucztę po powrocie 

swego zaginionego, skruszonego syna (Łk 15,23-24). 

Nietrudno zauważyć, że u Łukasza radość od reakcji pojedynczych osób przechodzi w 

społeczną, wspólnotową celebrację Dobrej Nowiny o zbawieniu. 

 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie 

upodobał.” (Łk 2,14) 

 

Na przykład Zacheusz zaznaje radości z Bożego miłosierdzia w czasie posiłku, jakim 

podejmuje Jezusa, swoją rodzinę i gości (Łk 19,1-10). Historia tego odkupionego grzesznika 

jest w pewnym sensie zapowiedzią radości ze wspólnej celebracji Eucharystii. 

 



 

 

 

▌ „WIELKA RADOŚĆ” ZMARTWYCHWSTANIA 

Łukasz zaczyna opowieść o zmartwychwstaniu Jezusa w Niedzielę Palmową – od relacji z 

wydarzenia, które tchnie radością. 

Widzimy, jak „całe mnóstwo uczniów” zaczyna „wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli” (Łk 19,37). 

Łukasz mówi nam tu coś bardzo ważnego. 

Uczniowie Jezusa witają Go tak, jak wita się zwycięskiego wodza. Jednak radują się nie z 

militarnych podbojów, lecz z uzdrowień, egzorcyzmów, odnowy życia, nawet z nauk, które 

słyszeli. 

Chociaż jeszcze nie rozumieją do końca, czym jest zbawienie dawane przez Jezusa, cieszą 

się z nowego życia, które jest możliwe dzięki Niemu. 

Ta radość dochodzi do szczytu w Łukaszowej relacji z Niedzieli Wielkanocnej.  

Trudno sobie wyobrazić większy kontrast, niż ten pomiędzy przygnębieniem uczniów po 

śmierci Jezusa a ich radością po spotkaniu ze Zmartwychwstałym (Łk 24,36-41). W swoim 

opisie Łukasz powtarza schemat znany nam już z „Ewangelii dziecięctwa”, gdzie ci, którzy 

spotykają Pana i Jego aniołów, najpierw są przerażeni, a następnie napełnieni radością. Zebrani 

w wieczerniku byli „zatrwożeni i wylękli” (Łk 24,37), gdy ujrzeli Jezusa. Jednak trwoga 

szybko przerodziła się w radość, gdy uświadomili sobie, że Jezus nie jest zjawą, ale naprawdę 

żyje. 

Radość dochodzi do szczytu w Łukaszowej relacji 

z wydarzeń Niedzieli Wielkanocnej. 



Ta radość nie kończy się w Niedzielę Wielkanocną. Łukasz zamyka swoją Ewangelię relacją 

z wniebowstąpienia Jezusa. Pisze, że po wstąpieniu Pana do nieba uczniowie wracają „z wielką 

radością” do Jeruzalem, gdzie stale wychwalają Boga w świątyni (Łk 24,52-53). 

Ta radość stanowi charakterystyczny rys ich modlitwy, życia wspólnotowego oraz głoszenia 

Dobrej Nowiny o tym, że Jezus Mesjasz zmartwychwstał (Łk 2,10). 

▌ RADOŚĆ DLA ŚWIATA 

Jeśli szukamy wskazówek, w jaki sposób żyć radością zapoczątkowaną przez narodziny 

Jezusa, znajdziemy je u Łukasza w Dziejach Apostolskich w mowie Piotra wygłoszonej w dzień 

Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-36). Apostoł oznajmia tłumom – i nam – że kiedy otrzymujemy 

Ducha Świętego, zostajemy napełnieni radością przed obliczem Pana (Dz 2,28). 

Nikt nie jest w stanie zdławić radości, jaką daje obecność Ducha Świętego! 

Kiedy Paweł i Barnaba zostają wygnani z Antiochii Pizydyjskiej za głoszenie Ewangelii, po 

prostu strząsają proch ze swoich nóg i idą dalej. A nowi uczniowie, których zostawiają, są, jak 

oni, „pełni wesela i Ducha Świętego” (Dz 13,52). 

Nawet po otrzymaniu ciężkiej chłosty za wiarę i wtrąceniu do więzienia, Paweł i Sylas nie 

skupiają się na swoim cierpieniu i oczywistej klęsce, ale modlą się, „śpiewając hymny Bogu” 

(Łk 16,25). 

Zaczynając od historii Bożego Narodzenia, Łukasz na różne sposoby ukazuje, w jaki sposób 

narodzenie i zmartwychwstanie Jezusa przyniosły radość światu. 

Według Łukasza radość jest cechą zarówno tych, którzy poznali Jezusa za Jego ziemskiego 

życia, jak i tych, którzy idą ich śladami. Mówią o tym historie Piotra, Pawła i wierzących z 

Dziejów Apostolskich. 

▌ RADUJCIE SIĘ W PANU! 

Radosna nowina o Narodzeniu Chrystusa rozbrzmiewa w każdej epoce i na każdym miejscu, 

„aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Także dziś zastępy anielskie ogłaszają: „Chwała Bogu na 

wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2,14). 

Patrząc na Dzieciątko leżące w żłóbku, przypomnijmy sobie starożytne powiedzenie: 

„Drewno kołyski staje się drewnem krzyża”.  

A ponieważ krzyż prowadzi do zmartwychwstania i daru Ducha Świętego, możemy być 

pewni, że radość Maryi, Józefa, pasterzy czy nawet aniołów, stanie się również naszym 

udziałem. ▐ 


