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Jezus jest obietnicą, którą Bóg spełnił. W Adwencie z jednej strony wspominamy 
wcielenie Syna Bożego, a z drugiej czekamy na Jego ostateczne przyjście na końcu czasów. Te 
prawdy są tak ważne, że co roku chcemy je przeżyć i na nowo się nimi zachwycić.  

Pomogą nam w tym teksty Słowa Bożego. One pokazują, że przygotować drogę Panu 
można przez mocną nadzieję. Boże zbawienie skierowane jest do każdego człowieka, 
a zwłaszcza do tych, którzy są jak „doliny” (doświadczają swojej słabości i niedoli), którzy są 
w niewoli sytuacji bez wyjścia (jakby stali po szyję w wodach Jordanu) czy też w niewoli 
grzechu. Nadzieja chrześcijańska każe mieć pewność, że Boża interwencja jest tak pewna jak 
nadejście wschodu słońca po nocy. Chcemy więc patrzeć na własne życie jako na historię 
zbawienia, a trudności dnia codziennego widzieć jako przygotowanie do wspaniałej 
interwencji Boga. Boża interwencja nadejdzie, ponieważ została przez Boga obiecana. 
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Rozważanie pierwsze | Kryzys 
 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi 
trwoga narodów bezradnych wobec huku 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 mocą i wielką 
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 spadł 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» (Łk 21, 25-28. 34-36) 
 
 
Dzisiejszą Ewangelię mogę odczytać w kluczu katastroficznej wizji końca czasów. Jest to 
pewne niebezpieczeństwo, które łatwo wprowadza mnie w smutek i strach.  Św. Łukasz 
mówiąc o nadejściu Pana nie tyle kreśli apokaliptyczne wizje, co wzywa do czujnego 
oczekiwania i odwagi wobec trudnych sytuacji. Modlitwa jest tą przestrzenią, która pozwala 
mi rozpoznać, że zawsze jestem w rękach Boga. Jezus, którego oczekujemy, chce 
przygotować mnie do znoszenia wszelkich trudności i przestrzega przed ociężałością serca. 
Mogę skupić się w swoim życiu na problemach, słabościach, upadkach czy na strachu o 
przyszłość. Ale mogę zamiast tego na nowo przyjąć dobrą nowinę, że Bóg ma moc wybawić 
mnie od wszelkiego zła.  
 
Jak przeżywam kryzysy mojego życia? Czy mam w sobie ufność, że Bóg jest ze mną? 
 
Tylko wtedy, gdy zachowam czujność serca, rozpoznam przychodzącego Boga i doświadczę 
pełnego odkupienia zła, które jest we mnie. 
 
 
Zapisz swoje refleksje. 
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Rozważanie drugie | Uwolnienie 
 
 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, 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 zostanie wypełniona, 
każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! 
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». (Łk 3, 1-6) 
 
 
Bóg kieruje do mnie słowo w konkretnym czasie i miejscu. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że 
to, co mi powiedział, jest wystarczające, albo nie zostało jeszcze przyjęte i wprowadzone 
w życie.  
Dzisiejsza Ewangelia mówi, żeby przygotować drogę Panu, bo On przyjdzie i wyprowadzi 
mnie z niewoli. Tym, co najważniejsze, jest przychodzący Jezus. Nie przychodzi ze względu 
na trudne warunki zewnętrzne w świecie, kraju czy w moim życiu, ale ze względu na grzech, 
który jest najgorszą niewolą. 
 
Wracam do wolności wtedy, gdy uwierzę słowu Boga. Co muszę przygotować, wyprostować, 
żeby Jezus przyszedł, żeby objawiło się Boże zbawienie? 
 
Tylko wtedy, gdy uwierzę słowu Boga, odzyskuję wolność. 
 
 
Zapisz swoje refleksje. 
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Rozważanie trzecie | Rozeznanie 
  
 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co 
mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam 
wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na 
nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 
żołdzie». 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie 
was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też 
innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. (Łk 3,10-18) 
 
 
Niedziela radości pozwala mi spojrzeć na Adwent nieco inaczej, bardziej osobiście. Jan 
Chrzciciel nad Jordanem odpowiada na bardzo ważne pytanie, które zadają mu tłumy „co 
mamy czynić?”. Jest to pytanie bardzo osobiste, pełne zaufania i troski o swoje życie. 
Świadczy o dojrzałości ducha. Prowadzi do nawrócenia, domaga się konkretnych decyzji 
i czynów. 
Jezus przychodzi nie tylko z oczyszczającą mocą słowa, ale staje się również obecnością, 
która przemienia. Szczególnie w sakramentach. 
 
Czy mam dzisiaj odwagę zapytać Jezusa „co mam robić?” i gotowość, żeby wprowadzić to 
w życie? Poproszę o łaskę przyjęcia umocnienia płynącego z sakramentu pojednania 
i Eucharystii. 
 
Tylko mocne doświadczenie bliskości i obecności Boga jest źródłem głębokiej radości. 
 
 
Zapisz swoje refleksje. 
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Rozważanie czwarte | Błogosławieństwo  
 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». (Łk 1, 39-45) 

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o błogosławieństwie, które wynika z wiary. Błogosławiona (gr. 
makairos) jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». Przymiotnik 
makairos oznacza osobę „szczęśliwą” (odczuwającą szczęście lub taką, której przytrafiło się 
szczęście) ponieważ Bóg udzielił jej swojej łaski. Maryja uwierzyła Bogu i Jego obietnicy. 
Przyjmując Słowo stała się Jego matką. Jest również wzorem dla nas, którzy chcemy strzec go 
i wprowadzać w życie. 

Czy wierzę słowu, które Bóg kieruje do mnie w codzienności? Czy w każdym momencie życia, 
szczególnie w sytuacjach trudnych, opieram się na Bożej obietnicy, czy na własnych siłach?  

Tylko wtedy, gdy uwierzę Bogu, w moim życiu mogą dziać się cuda. 

 

Zapisz swoje refleksje. 


