
     

 

Pierwsza niedziela ADWENTU  27 XI 2022 
 
 

Mt 24,37 - 44   (Biblia Tysiąclecia) 

(37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (38) Albowiem 

jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 

wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak 

również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 

będzie wzięty, drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 

(43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, 

na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. (44) Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.  
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"Ewangelia według Mateusza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Nieznany dzień i godzina (Łk 24, 36-44) 

 

ST: Rdz 6–8; Dn 7,13 

NT: Dz 1,7; 1 Tes 5,2; 2 P 3,10 || Mk 13,32–37; Łk 17,26–30.34–36 

KKK: ludzka wiedza Jezusa, 471–474 

Lekcjonarz: 23,37–44: pierwsza niedziela Adwentu (rok A) 

 

W tym momencie Jezus przechodzi od prorokowania o przyszłych wydarzeniach 

do nalegania, byśmy się na nie przygotowali. Jak dotąd słyszeliśmy o dniach ucisku, 

poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa (w. 19, 22, 29); teraz uwaga zostaje 

skupiona na „dniu” i „godzinie” Jego przyjścia (w. 36, 42, 44). 

 

[24,36]  „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, 

tylko sam Ojciec. 

 

Jezus zapewnia, że dzień Jego przybycia jest tajemnicą znaną tylko Ojcu. Nie mają 

o niej wiedzy ludzkie istoty (nikt nie wie), tak samo jak istoty duchowe (aniołowie). 

Jeszcze wyżej w tej hierarchii jest Jezus (Syn41), lecz nawet On musi zdać się na Ojca.  

Tak jak do Ojca należy przydzielanie zaszczytnych miejsc w królestwie (zob. 20,23), 

tak i On decyduje o wszystkich kwestiach czasowych związanych z królestwem (zob. 

Dz 1,7)42. 

 

[24, 37-42] A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 

dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 

wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 

będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: 

jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym 

dniu Pan wasz przyjdzie. 

 

By to zobrazować, Jezus sięga do opowieści o Noem.  

Tutaj zostają sobie przeciwstawione dni poprzedzające sąd oraz sam dzień 

przyjścia, gdy ów sąd nastąpi.  



Pokolenie Noego nie spostrzegło się, że Bóg zaraz wyleje swą karę w falach 

potopu, i dalej zajmowało się swymi sprawami: jedli i pili, żenili się i za mąż 

wydawali. Gdy deszcze z hukiem spadły na ziemię, było zbyt późno, i wszyscy poza 

Noem i jego rodziną zostali pochłonięci i ponieśli śmierć w wodzie. Chodzi tu o to, 

że Noe przygotowywał się na nadchodzące wydarzenia, nie siedząc i patrząc w niebo, 

lecz sumiennie czyniąc przygotowania w posłuszeństwie Bogu. 

 Również Syn Człowieczy nadejdzie nagle i niespodziewanie, zatem uczniowie 

muszą być przygotowani.  

Pokazane to zostaje za pomocą dwóch obrazów zaczerpniętych z codziennego życia, 

przedstawiających ludzi przy swych zwykłych pracach.  

W pierwszym z nich dwóch mężczyzn pracuje w polu; w drugim dwie kobiety 

kręcą żarnami; w obu przypadkach jedna z osób zostaje wzięta, a jedna zostawiona.  

Ponieważ dzięki współczesnym mediom upowszechniły się pewne 

†dyspensacjonalistyczne przekonania co do przyszłości, wielu uważa, że tymi, którzy 

zostają „wzięci”, są porywani do nieba święci, podczas gdy reszta ludzkości jest 

„zostawiona”, by cierpieć ucisk.  

Niezależnie od problematycznej eschatologii kryjącej się za tym poglądem, 

interpretacja ta wydaje się postawiona na głowie. Bardziej prawdopodobne jest, 

że Jezus wypowiada się tu za pomocą idiomów prorockich, według których „wziętymi” 

są ludzie pochwyceni lub zabici podczas sądu (Iz 8,13; Jr 6,11; Za 14,2), natomiast 

„zostawieni” stanowią ocaloną resztę, która zostaje oszczędzona (Iz 1,9; 4,3; Jr 40,11; 

Ez 14,22) 

[24, 43-44] A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy 

nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie”. 

Pora przyjścia Pana, gdy wreszcie nastanie, dopadnie wielu z zaskoczenia. 

Przybędzie On „jak złodziej w nocy” (1 Tes 5,2). Istnieje niebezpieczeństwo, 

że uczniowie zapadną w sen, jak gospodarz (…) domu, który położył się do łóżka, 

by rano odkryć, że nocny złodziej uciekł z jego kosztownościami.  

Bycie przygotowanym na powtórne przyjście Pana wymaga duchowej przytomności 

i czujności. 

 

 

 



 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (24,4–44) 

 Jezus mówi, że „nikt nie wie”, kiedy nastąpi dzień Jego chwalebnego powrotu. 

Wystarczy nam wiedzieć, że Jego przyjście jest pewne, nawet jeśli nie możemy 

go zaznaczyć w kalendarzu.  

Oczywiście niekiedy słyszymy o ludziach twierdzących, że wiedzą, kiedy dokona się 

powtórne przyjście, tak jakby w pewien sposób uzyskali oni przywilej zerknięcia 

w umysł Boga i odkrycia tego, czego nie da się poznać. Oprócz faktu, że niemożliwe 

jest przeniknięcie tajemnicy ukrywanej przez Boga, przy tak błędnych staraniach ginie 

sens tego, co zostało nam objawione. 

 Jezus chce, byśmy zamiast próbować przepowiedzieć przyszłość, przygotowali się 

na nią.  

To pierwsze jest stratą czasu; to drugie stanowi ćwiczenie w mądrości, które każdy 

uczeń powinien wziąć sobie do serca.  

Pan wzywa każdego z nas, byśmy byli w stanie gotowości. Gdyby objawił On czas 

swego powtórnego przyjścia, z pewnością poddalibyśmy się samozadowoleniu, zamiast 

służenia Bogu, odpowiadania na potrzeby innych i stałego dążenia do nawrócenia.  

Chrześcijanie nie mogą spać w sensie duchowym, jeśli mają zabezpieczyć swe 

dziedzictwo jako synowie i córki Boga. Trzeźwiącą prawdą jest fakt, że przyjście Jezusa 

„może wypełnić się w każdej chwili” (KKK, 673). 

 Jezus zachęca nas nie tylko do gotowości, lecz także do odwagi. Świadomość, 

że obecny świat zepsucia przeminie, jest zachętą dla uczniów, by w obliczu 

przeciwności pozostali wierni.  

Pan nie ukrywa przed nami, że zło zaatakuje wierzących. Nad znaczną częścią tej 

mowy wisi ponury cień scen opisujących cierpienia i niepokoje. Lecz ostateczny triumf 

Pana jest pewny. Dla niegodziwych mocy sprzymierzonych przeciw Niemu będzie 

on oznaczał sąd. Lecz dla cierpiącego Kościoła ziemskiego prześladowania ustąpią 

wówczas miejsca najwyższej radości. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 



➢ Bł. Guerric z Igny 

 

Bądź gotowy na spotkanie Pana 

 

 „Bądź gotowy, Izraelu, na spotkanie Pana, bo przychodzi” (Am 4, 12).  

„I wy, bracia, bądźcie gotowi, bo nie znacie godziny, w której przyjdzie Syn 

Człowieczy” (Łk 12, 40).  

Nie ma nic pewniejszego nad to, że przyjdzie, lecz też nie ma nic mniej 

pewnego jak to, kiedy przyjdzie. 

A jednak w małym stopniu nawet nie zależy od nas znajomość czasu i chwili, które 

Ojciec złożył w Jego mocy; nawet aniołom stojącym przed Jego tronem nie dane jest znać 

dnia owego i owej godziny. Jest więc rzeczą najpewniejszą, że przyjdzie na nas dzień 

nasz ostatni, lecz jest również rzeczą najmniej pewną, kiedy, gdzie lub skąd on na nas 

przyjdzie.  

Jedno tylko wiemy, co już przed nami zostało powiedziane: Dla starców jest on już w 

drzwiach, podczas gdy dla młodzieńców dopiero się czai. Oby przynajmniej czuwali ci, 

którzy widzą śmierć już gotową do wejścia, a nawet już wchodzącą! A czy ona już 

częściowo nie weszła, skoro zajęła już niektóre obumarłe części ciała? A jednak w wielu 

na wpół umarłych widać ciągle, jak żyje pożądliwość świata: członki sztywnieją, ale 

płonie skąpstwo; życie ma się ku końcowi, a rośnie ambicja.  

Nam zaś, którym – być może – wiek lub zdrowie wydają się obiecywać nieco dłuższe 

życie, śmierć – o ile tylko jesteśmy rozsądni – powinna być na widoku tym więcej, im 

mniej pojawia się na widnokręgu, aby, zaiste, dzień ów nie pojawił się jak złodziej w 

nocy (1 Tes 5, 2) i nie pochwycił nas nieprzygotowanych i nie troszczących się; siedzi 

bowiem w zasadzce i tym bardziej trzeba się jej lękać, że nie można ani jej ujrzeć, ani się 

przed nią zabezpieczyć.  

Jedna jest tylko rzecz bezpieczna: nigdy nie czuć się bezpiecznym, ponieważ bojaźń, 

która sprawia, że czuwamy, czyni również i to, że się jest przygotowanym wtedy, gdy 

bezpieczeństwo następuje po bojaźni, a nie bojaźń po bezpieczeństwie... 

Jak piękną jest rzeczą, bracia, jak błogosławioną być nie tylko bezpiecznym wobec 

śmierci, lecz i odnosić nad nią chwalebny triumf dzięki mocy sumienia... i radośnie 

otworzyć sędziemu, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi (Łk 12, 36).  

Niestety, ujrzysz wtedy drżących ludzi podobnych nam, i będą prosili o zwłokę, ale jej 

nie otrzymają; będą prosili płaczem pokuty o olej dla swych sumień, ale czasu zabraknie 

(Mt 25, 8–10); będą chcieli odsunąć od siebie owo straszne oblicze, ale nie poradzą; 

wobec twarzy grzmiącej gniewem będą się starali ukryć w ciele, ale zostaną zmuszeni do 

wyjścia stamtąd. „Wyjdzie, wyjdzie duch jego i powróci grzesznik do swej ziemi, skąd 

też został wzięty. W owym dniu zaginą wszystkie ich myśli” (Wulg, Ps 145, 4).  



Wiem dobrze, że do losu ludzkiego należy lęk w punkcie zwrotnym, jakim jest wyjście             

z ciała, bo nawet i doskonali nie chcą być obnażeni, ale pragną zostać przyodziani (2 Kor 

5, 4); a ci, którzy nie poczuwają się do żadnej winy, ponieważ przez to samo nie są 

usprawiedliwieni (1 Kor 4, 4), muszą lękać się sądu, którego nie znają. 

Lecz czy to odczuciem losu, czy brakiem świętości, czy lękiem śmierci byłaby 

wzburzona ma dusza (Ps 41, 7) – mówi sprawiedliwy – Panie, pamiętaj na miłosierdzie i 

ześlij Twoje miłosierdzie oraz prawdę Twoją, wyrwij duszę moją spośród lwiąt, abym ja, 

który wpierw się lękałem, usnął teraz w pokoju i znalazł odpoczynek (Ps 4, 9)... 

 

Dlatego bądź gotowy, prawdziwy Izraelu, wyjść naprzeciw Panu, abyś nie tylko 

gdy przyjdzie i zapuka, otworzył Mu (Łk 12, 36), ale gdy jeszcze znajduje się daleko, 

chętnie i z radością wyszedł Mu na spotkanie.  

A mając pełną ufność w dniu sądu, proś całym sercem, aby przyszło Jego królestwo.                    

I jeśli chcesz, by cię znaleziono gotowym, przygotuj sobie sprawiedliwość jeszcze przed 

sądem (Syr 18, 19) wedle rady mędrca i bądź gotów, by czynić to, co dobre (Tt 3, 1), 

bądź gotów także znieść wszelkie zło... 

Ty natomiast, Panie,  

❖ wyjdź na spotkanie (Ps 59[58], 5n) mnie zdążającemu ku Tobie, bo ja nie 

mogę osiągnąć Twej wysokości, jeśli Ty wpierw zstąpiwszy, nie podasz ręki 

dziełu Twojej prawicy (Hi 14, 15).  

❖ Wyjdź na moje spotkanie i patrz, czy jest we mnie droga niegodziwości 

(Ps 59[58], 6; 139[138], 3); a jeśli znajdziesz we mnie jakąkolwiek drogę 

niegodziwości, której ja nie znam, usuń ją ode mnie, zmiłuj się nade mną dzięki 

Twojemu Prawu (Ps 139[138], 24), to jest Chrystusa: On jest bowiem drogą, 

którą się podąża, wiecznością, do której się dochodzi; drogą nieskalaną, 

radosnym zamieszkaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Powstać ze snu- Rz 13,11-14 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

   Definicja adwentu według św. Pawła to „godzina powstania ze snu”. To nie 

tylko „tryb czuwania”, lecz przede wszystkim czas odrzucenia uczynków 

ciemności. 

 

❖ LIST DO STOLICY 
 

  List do Rzymian bardzo często powraca w niedzielnej Liturgii Słowa. Nic 

dziwnego: to jedno z najdojrzalszych pism św. Pawła. Pierwszym, pragmatycznym 

celem listu było zapewnienie sobie wsparcia ze strony wspólnoty w planowanej przez 

Pawła podróży misyjnej do Hiszpanii (Rz 15,23-24). Jednak zakres treści poruszonych 

w liście jest szerszy: Paweł głosi Rzymianom ewangelię. Pisze do wspólnoty w stolicy 

imperium, w sercu antycznego świata. Rzym ma być kołem zamachowym dla głoszonej 

przez Pawła ewangelii o usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa i o tym, że Chrystus 

jest drogą zbawienia zarówno dla żydów, jak i dla pogan. Paweł nie zakładał tej 

wspólnoty, nie zna jej też osobiście, odwiedzi ją dopiero później. 

 

❖ PRAKTYCZNE WSKAZANIA 

 

Znajdujemy się w końcowej, praktycznej części Listu do Rzymian (12,1-15,13), w 

której dominują konkretne wskazówki i zachęty do życia chrześcijańskiego.  

Paweł w 12 rozdziale zachęcał: do pokory i służby (12,3-8) – aby każdy jak najlepiej 

wykonywał obowiązki, do których został przeznaczony – do miłości bez obłudy wobec 

braci (12,9-13), do miłości wobec nieprzyjaciół (12,14-21). Rozdział 13 rozpoczął się 

wezwaniem do posłuszeństwa władzy świeckiej (13,1-7). 

 

❖ GOTOWOŚĆ DO MIŁOŚCI 
 

Wymienione zachęty i napomnienia Paweł podsumowuje w prosty sposób. Kilka 

wersetów przed rozpoczęciem fragmentu, który usłyszymy, konkluduje, że wszystkie 

przykazania streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego 

(13,9). 



Ta gotowość do miłości wynika między innymi ze świadomości bliskiego przyjścia 

Chrystusa i przemijalności własnego życia. Szczególnie zwróćmy uwagę na obecny              

w poetyce czytania kontrast dnia i nocy, światła i ciemności. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Rozumiejcie chwilę obecną 

 Zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdy uwierzyliśmy 

 Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła 
 

TRANSLATOR  
 

• rozumiejcie chwilę obecną … (Rz 13,11)  

W tekście greckim kairos. To czas odpowiedni, czas stosowny, czas wybrany. 

W przeciwieństwie do słowa chronos nie wskazuje czasu historycznego, lecz 

czas zbawienia. Określa on tutaj ten właśnie konkretny punkt w czasie, w którym 

Pan przychodzi. 

• …teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu  (Rz 13,11)  

To greckie słowo egeiro. Tym słowem opisuje się także zmartwychwstanie 

Jezusa. 

 

 

Biblijny insider  

➢   Godzina 
 

Jezus miał swoją godzinę Krzyża i Zmartwychwstania. Ma ją także każdy 

chrześcijanin. Godzina to czas rozlewającej się obficie łaski, którą trzeba wykorzystać. 

Całe życie chrześcijanina jest godziną powstania ze snu. 

 

➢    Sen 

     

      Sen był uznawany przez starożytnych za „brata śmierci”, stan, w którym człowiek 

poruszał się na granicy światów, życia i śmierci. Dla Pawła życie w grzechu 

przypomina sen, to życie toczące się w nocy, które ostatecznie sprowadza na człowieka 

śmierć. Powstać ze snu znaczy zerwać z grzechem: z nadużywaniem alkoholu, z 

rozwiązłością, kłótniami czy zazdrością. 



➢   Powstanie ze snu 

     

      Dla opisania powstania ze snu Paweł używa greckiego czasownika, który oznacza 

także zmartwychwstanie Pana (patrz: TRANSLATOR). 

     Żyć pełnią życia, żyć jak w jasny dzień, znaczy zatem żyć życiem 

zmartwychwstałym, które przynosi Jezus. To życie jest Jego darem: to szata, w 

którą zostaniemy przyobleczeni jak marnotrawny syn z przypowieści                             

(Łk 15,22). 

 

Rz 13,11-14 
 

(11) A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina 

powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy 

uwierzyli. (12) Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. (13) żyjmy przyzwoicie jak w jasny 

dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i 

zazdrości. (14) Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się 

zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Pelagiusz 

 

Powstać ze snu! 
 

„I świadomi [bądźcie obecnej] chwili, że godzina już dla nas nadeszła”. 

Nadeszła godzina, abyście dążyli do doskonalszych rzeczy. Nie powinniście zawsze być 

dziećmi i oseskami, jak mówi w innym miejscu: „Gdyż ze względu na czas 

powinniście być nauczycielami” (Hbr 5, 12), i tak dalej.  

„Powstać ze snu!” Powstańmy razem ze snu ospałości i niewiedzy, bo przyświeca 

już nauka Chrystusa.  

„Teraz bowiem bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli”. W miarę 

postępu w nauce bliższe jest nasze zbawienie, niż gdyśmy uwierzyli.  



„Noc minęła, zbliża się dzień”. Porównuje naukę do dnia, a niewiedzę do nocy, 

według słów Ozeasza: „Do nocy przyrównałem matkę twoją. I stał się lud mój, jak 

nieznający nauki” (Oz 4, 5n).  

„Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła”. 

Wraz z niewiedzą odrzućmy i uczynki niewiedzy, a przyobleczmy się w zbroję światła, 

to znaczy w uczynki światłości.  

„Kto bowiem źle postępuje, nienawidzi światłości... Kto zaś zaczyni prawdę, 

zmierza ku światłości” (J 3, 20). Postępujmy godziwie, jak za dnia. Jak światło nie 

pozwala nikomu czynić tego, co popełniał dowolnie podczas nocy, tak i nauka zabrania 

nam gardzić przykazaniami prawa. Albo: wiedzmy, iż zawsze jesteśmy widziani przez 

Boga.  

„Nie w biesiadach i w opilstwie, nie w rozpuście i bezwstydzie”. Biesiada to 

wspólne gromadzenie się przy stole, my zaś mamy duchową ucztę, jak mówi apostoł: „

Kiedy zbieracie się razem, niech każdy z was ma [dar śpiewania] psalmów”                       

(1 Kor 14, 26), i tak dalej. Opilstwo zaś jest zgubne i daje sposobność do rozwiązłości, 

stąd też prowadzi, jak dowiedziono, do bezwstydu. Dlatego w innym miejscu mówi:       

„Nie upijajcie się winem, w czym jest rozwiązłość” (Ef 5, 18).  

„Nie w kłótni i w zazdrości”. Takie kłótnie i zazdrości są występne; dowodzi się 

tego tutaj oraz na wielu innych przykładach; jak mówi Jakub: „Jeżeli żywicie 

zgorzknienie” (Jk 3, 14), i tak dalej.  

„Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” (por. Ga 3, 27; Ef 4, 24). Niech 

widzą w was samego Chrystusa, a nie starego człowieka (Rz 6, 6). „Kto bowiem 

twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien również postępować tak, jak On 

postępował” (1 J 2, 6). W Nim są wszystkie cnoty, a nie ma żadnych wad. I nie 

troszczcie się zbytnio o ciało, ulegając namiętnościom. Jak mówi Salomon: „Nie idź za 

twoimi namiętnościami” (Syr 18, 30), oraz „Jeżeli ulegniesz z namiętności twej 

duszy, wystawi cię na pośmiewisko dla twoich przyjaciół” (Syr 18, 31). 

 

 

 



➢ Ambrozjaster1 

 

Żyć w prawdzie  

 „Zwłaszcza zrozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina 

powstania ze snu”. Stwierdza, że nadszedł czas, kiedy powinniśmy zdobyć zasługę.  

„Powstać ze snu” znaczy: postępować dobrze, niejako w dzień, czyli otwarcie. 

Rzeczy niegodziwych dokonuje się bowiem nocą, czyli w ukryciu. Zatem działając 

otwarcie, czyli w Bożej świadomości, pamiętając za jakim przykładem trzeba nam iść, 

powinniśmy się starać, żeby żyjąc uczciwie, osiągnąć obiecaną nagrodę, po otrząśnięciu 

się ze snu, czyli z niedbalstwa i niewiedzy.  

„Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli”. Jest to 

rzecz oczywista, gdyż po obmyciu [w chrzcie], żyjąc dobrze i poświęcając się miłości, 

nie jesteśmy oddaleni od zasługi przyrzeczonego zmartwychwstania. Albowiem dobre 

życie chrześcijanina jest znakiem przyszłego zbawienia.  

Chrzest zatem każdego człowieka to akt łaski, a nie zasługa: późniejsze postępowanie 

w nowym życiu, zbliża go do życia wiecznego. 

„Noc się posunęła, a przybliżył się dzień”. Noc oznacza dawnego człowieka, który 

przez chrzest został odnowiony. On to posunął się – niczym noc – a przybliżył się dzień, 

czyli słońce sprawiedliwości, w jej zaś blasku ukazała się nam prawda, żebyśmy 

wiedzieli, jak powinniśmy postępować. Poprzednio bowiem, trwając w nieznajomości 

Chrystusa, byliśmy w ciemnościach. Kiedy zaś poznaliśmy [Go], zaświtała nam 

jasność: przeszliśmy bowiem od fałszu ku prawdzie... 

„Żyjemy przyzwoicie, jak w jasny dzień”. I słusznie, bo skoro nie grzeszy się 

publicznie, postępujmy tak, jak się postępuje publicznie, a nic nie jest tak publiczne, jak 

prawda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 dosł. „gorszy Ambroży” 



➢ Św. Augustyn 

 

Nawrócenie św. Augustyna 

„Już nie powstrzymywałem łez, które teraz popłynęły z moich oczu strumieniem – 

ofiara, jaką Ty łaskawie przyjmujesz. I nie takimi wprawdzie słowami, ale w takiej 

myśli przemawiałem do Ciebie: «O Panie, czemu zwlekasz? Dokądże, Panie? Wciąż 

gniewać się będziesz? Zapomnij o dawnych nieprawościach naszych!» Czułem bowiem, 

że to one, te nieprawości, mnie wiążą, więc krzyczałem w głębi niedoli: «Jak długo, jak 

długo jeszcze Ciągle juro i jutro? Dlaczego nie w tej chwili? Dlaczego nie teraz już kres 

tego, co we mnie wstrętne?». 

Tak mówiłem, i w niezmiernej gorzkiej skrusze serca płakałem.  

I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu, nie wiem czy chłopca, czy 

dziewczyny, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren:  

«Weź to, czytaj! Weź to, czytaj!» (łac. tolle, lege).  

Ocknąłem się i w wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, czy w 

jakimkolwiek rodzaju zabawy dzieci śpiewają taką piosenkę.  

Nie przychodziło mi do głowy, żebym to kiedyś przedtem słyszał. Zdusiwszy w sobie 

łkanie, podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być 

rozkaz Boży, abym otworzył książkę i czytał ten rozdział, na który najpierw natrafię.  

Dowiedziałem się bowiem, że Antoni poprzez lekcję ewangeliczną, którą 

przypadkiem usłyszał w Kościele, otrzymał tak wyraźne pouczenie, jakby bezpośrednio 

były do niego zwrócone słowa: «Idź, sprzedaj wszystko, co masz, a będziesz miał 

skarb w niebie; a pójdź za mną» (Mt 18, 21).  

I dzięki tej wyroczni od razu zwrócił się ku Tobie. Spiesznie więc wróciłem do tego 

miejsca, gdzie Alipiusz przez cały czas siedział. Pamiętam, że zostawiłem tam, 

odchodząc, tom pism apostoła. Chwyciłem książkę, otworzyłem i czytałem w milczeniu 

słowa, na który najpierw padł mój wzrok:  

«...nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i 

zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom 

o ciało i jego pożądliwości (13, 13)».  



Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych 

słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, 

przed którym całą ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła”. 

 

100 słów  („Jutro niedziela” rok A): 

➢ Czym jest adwent?  

Wszystko tłumaczą słowa najczęściej występujące w dzisiejszej liturgii.  

Adwent to oczekiwanie na ten dzień. Nie, wbrew pozorom nie chodzi o Boże 

Narodzenie.  

Najpierw i przede wszystkim chodzi o dzień końca czasów, o nim mówi dziś 

EWANGELIA oraz PIERWSZE CZYTANIE, które przypomina, że koniec świata 

nie kończy historii: niebo, niebieskie Jeruzalem to ciąg dalszy.  

Ta perspektywa zmienia spojrzenie na dzień końca świata i paruzji i zmienia 

przerażające barwy niosące strach w nadzieję.  

Przypomina, że dom ziemski jest nietrwały i że właściwy dom czeka nas w 

niebie. 

Adwent to przede wszystkim wyczekiwane przyjście i spotkanie z Panem 

(EWANGELIA).  

To czas tęsknoty, która nigdy nie mija. Adwent to chwila powstania ze snu 

(DRUGIE CZYTANIE). Moment uświadomienia sobie na nowo, na co tak 

naprawdę czekamy. 

 Bo przecież z Kimś jesteśmy umówieni. Pamiętamy? 

 


