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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  9   XII   2018 
 

(Łk 3,1-6  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(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; (2) za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 

skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,                

na pustyni. (3) Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 

dla odpuszczenia grzechów, (4) jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos 

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

Każda dolina niech będzie wypełniona, (5) każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte 

niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! (6) I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 

Boże. 

 

 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Jan gotuje drogę Panu 
 

Tak jest określony czas, jaki otrzymał do swego działania posłaniec naszego Odkupiciela: 

roku piętnastego panowania Tyberiusza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą, Herod był 

tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był 

tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza stało się słowo Pańskie do 

Jana, Zachariaszowego syna, na pustyni (Łk 3, 1n).  

Ponieważ przybył głosić Tego, który miał odkupić niektórych z Judei i wielu pogan, czas 

jego działalności kaznodziejskiej jest oznaczony przez króla pogan i książąt żydowskich.  

 To, iż poganie mieli być zgromadzeni, a Judea za winę swego niedowiarstwa rozdarta, 

wskazuje nam opis ziemskiego władania; napisane jest bowiem, że w państwie rzymskim 

był jeden panujący, a w królestwie Judy rządziło wielu. Sam nasz Odkupiciel mówi: 

„Wszelkie królestwo rozdzierane niezgodą będzie spustoszone” (Łk 11, 17).  

Jasne, że królestwo Judei skończyło się, skoro rozdzielone podlegało tylu królom. 

Słusznie też zaznaczono nie tylko za jakich królów, lecz i za jakich kapłanów się to stało. 

Ponieważ Jan Chrzciciel głosił Tego, który był zarazem królem i kapłanem, dlatego Łukasz 

Ewangelista oznaczył czas jego działalności kaznodziejskiej przez królestwo i kapłaństwo.  
 

I przybył do całej krainy Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.   

Dla wszystkich, którzy to czytają, jasne jest, że Jan głosił nie tylko chrzest pokuty, ale go i 

niektórym udzielił; jednakże chrztu na odpuszczenie grzechów udzielić nie mógł. 

Odpuszczenie bowiem grzechów udzielane jest jedynie w chrzcie Chrystusa.  

Należy więc zwrócić uwagę na słowa: „Głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie 

grzechów”, ponieważ głosił chrzest uwalniający od grzechów, czego sam dać nie mógł; aby 

jak wcielenie Słowa Ojca poprzedził swymi kazaniami, tak też chrzest pokuty, który gładzi 

grzechy, uprzedził swoim chrztem nieoczyszczającym od grzechów. I jak jego słowo 

poprzedziło przybycie Odkupiciela, tak też jego poprzedzający chrzest był cieniem tego, co 

ma nastąpić.  

Powiedziano dalej: „Jako napisano w księdze mów Izajasza Proroka: Głos 

wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską”. To samo powiedział Jan Chrzciciel, gdy 

go pytano, kim jest: „Jam głos tego, który woła na pustkowiu” (J 1, 23).  

Tego – jak powiedzieliśmy poprzednio – dlatego prorok nazywał głosem, gdyż 

poprzedził Słowo. Co zaś wołał, okazuje się z tego, co dodane: „Gotujcie drogę Pańską, 

torujcie ścieżki Jego”.  
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Każdy, kto głosi prawdziwą wiarę i dobre czyny, czyż nie przygotowuje drogi dla 

przyjścia Pana w sercach tych, którzy go słyszą, aby je przeniknęła siła łaski, rozjaśniło 

światło prawdy, aby prostował Panu drogę, rozbudzając czyste myśli w duszy przez słowa 

dobrego przepowiadania?  

„Wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą”. Kogo 

w tym miejscu wyrażają doliny, jeśli nie pokornych, a góry i wzniesienia czyż nie ludzi 

pysznych?  

Z przyjściem Odkupiciela doliny zostaną zapełnione, a góry i wzniesienia poniżone 

według Jego słów: „Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

wywyższony będzie” (Łk 14, 11). Doliny bowiem będąc wypełnione, wzrosną, a góry                    

i wzniesienia zaznawszy upokorzenia, zmniejszą się, bo poganie przyjąwszy wiarę w 

Pośrednika między Bogiem a ludźmi – człowieka Jezusa Chrystusa – otrzymali pełnię łaski, 

a Judea z powodu swego grzesznego niedowiarstwa utraciła to, czym się pyszniła.  

Każda bowiem dolina jest wypełniona, gdy serca pokornych dzięki słowom świętej nauki 

przepełnia łaska cnót... 

Jan Chrzciciel, obdarzony nadzwyczajną świętością, uważany był za szczególnie wysoką 

i mocną górę... Gdyby jednak Jan w swym przekonaniu nie czuł się doliną, łaska duchowa 

by go nie napełniła. Ten, aby okazać, kim jest, powiedział: „Idzie mocniejszy niźli ja, 

któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego” (Mk 1, 7).  
 

I znowu mówi: „Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca 

stoi i słucha, raduje się z głosu oblubieńca. Ta radość moja wypełnia się. On ma 

wzrastać, ja zaś umniejszać się” (J 3, 29n).  
 

Oto ten, który dzięki mocy nadzwyczajnej swej działalności był takim, iż sądzono, że jest 

Chrystusem, odpowiedział, że nie tylko nie jest Chrystusem, lecz oświadczył, iż nawet nie 

jest godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów, to jest badać tajemnicę Jego wcielenia...  
 

Oświadczył, że cieszy się nie swoim głosem, lecz głosem Oblubieńca, gdyż nie dlatego 

cieszył się w swym sercu, że mów jego lud słucha pokornie, lecz że sam w duchu usłyszał  

Ewangelia głos prawdy, aby zewnętrznie przemawiać. Słusznie mówi, że radość jego się 

spełnia, kto bowiem cieszy się z własnego głosu, nie ma pełnej radości. Dodaje również: 

„On ma wzrastać, ja zaś umniejszać się”...  
 

Należy przeto zbadać, w czym Chrystus wzrastał, a w czym Jan się umniejszał.  
 

Lud widząc wstrzemięźliwość Jana, jego odosobnienie od ludzi, uważał go za Chrystusa; 

widząc natomiast Chrystusa jedzącego z celnikami, przebywającego wśród grzeszników, nie 

uważał Go za Chrystusa, lecz za proroka. Jednakże z biegiem czasu, Chrystus, uważany za 

proroka, został uznany za Chrystusa, a okazało się, iż Jan, którego miano za Chrystusa, jest 

prorokiem. Tak spełniło się to, co o Chrystusie przepowiedział Jego poprzednik: „On ma 

wzrastać, ja zaś umniejszać się”...  
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Powiedziano dalej: „Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzonymi”. 

Krzywe staną się prostymi, gdy serca złych, skrzywione przez niesprawiedliwość, zostają 

sprowadzone do nakazów sprawiedliwości. Ostre zaś drogi przemieniają się w gładkie, gdy 

przykre, gniewne umysły przez udzielenie im łaski z nieba stają się łagodne. Gdy bowiem 

umysł gniewliwy nie przyjmuje słów prawdy, to jakby ostrość drogi powstrzymuje idącego. 

Skoro jednak gniewliwy umysł dzięki otrzymanej łasce łagodności przyjmuje słowa 

skarcenia i zachęty, to kaznodzieja znajduje gładką drogę tam, gdzie przedtem z powodu tej 

ostrości nie mógł iść, to jest nie mógł rozwinąć swej kaznodziejskiej działalności.  
 

Powiedziano dalej: „Każde ciało ujrzy zbawienie Boże”. Każde ciało, to jest każdy 

człowiek ujrzy zbawienie Boże, czyli Chrystusa, którego w tym życiu żaden człowiek 

widzieć nie mógł. Gdzie tymi słowy kieruje prorok oko proroctwa, jeśli nie na dzień Sądu 

Ostatecznego?  

 

Skoro niebiosa się otworzą i gdy wobec posługujących aniołów i zasiadających z Nim 

wspólnie apostołów Chrystus okaże się na stolicy swego majestatu, wtedy ujrzą Go zarówno 

wszyscy: tak wybrani jak i odrzuceni, aby sprawiedliwi z otrzymanej nagrody bez końca się 

cieszyli, a niesprawiedliwi biadali na wieki w katuszach.  

 

 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). 
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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.  
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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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 Co to znaczy?   

 

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. 

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. 
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 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). 

  



12 
 

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).  
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"Zachowywała wszystkie te sprawy w swoim 

Sercu " 

 

 
 

Wraz z Maryją rozważamy tajemnicę Bożego Narodzenia 
 

Jej sanktuaria znajdują się niemal we wszystkich krajach świata. Jej obrazy i figury 

zdobią niezliczone kościoły, kaplice i domy. W każdej epoce układano na Jej cześć pieśni              

i hymny, a już kilkadziesiąt lat po Jej odejściu z tego świata powstały o Niej liczne 

opowieści i legendy. Oczywiście mowa tu o Maryi, dziewiczej Matce Bożej, wzorze 

doskonałości i świętości. 
 

Maryja zajmuje tak eksponowane miejsce w naszej wyobraźni i odgrywa tak kluczową 

rolę w historii zbawienia, że łatwo zapomnieć, iż pod wieloma względami była Ona 

zwyczajną kobietą, żyjącą w konkretnym miejscu i czasie historycznym. Rzadko 

zastanawiamy się nad tym, jak wyglądało Jej codzienne życie. 
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Dlatego w tym Adwencie chcemy przyjrzeć się życiu Maryi, aby uczyć się od Niej, co 

to znaczy być uczniem Pana. 

Maryja miała zwyczaj ciągłego rozważania działania Boga w swoim życiu, który to 

zwyczaj pozwalał Jej coraz głębiej rozumieć, kim naprawdę jest Jej Syn. 

 

▌ ZACHOWAĆ SKARB W SERCU 

 

W noc narodzenia Jezusa do Betlejem pospieszyli pasterze, aby zobaczyć Dziecię. 

Kiedy przybyli do żłóbka, powtórzyli Maryi to, co powiedział im anioł: „Oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu”. Powiedzieli Jej również, że 

widzieli zastępy anielskie śpiewające: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2,10.14). 

Patrząc na rozpromienione radością twarze pasterzy i słysząc, jak wielbią i wysławiają  

Boga, Maryja była z pewnością zdumiona i zadziwiona. Pismo Święte podkreśla, że 

zachowywała wszystkie te chwile w sercu jak drogocenny skarb i często do nich powracała 

(Łk 2,19). 

Św. Łukasz po raz kolejny daje nam wgląd w serce Maryi, opowiadając o tym, jak 

dwunastoletni Jezus pozostał w świątyni, by rozmawiać z nauczycielami o prawie 

Mojżeszowym. Możliwe, że po raz pierwszy przebywał wtedy przez dłuższy czas z dala od 

Rodziców, którzy z niepokojem w sercach szukali Go przez trzy dni. Kiedy Go wreszcie 

znaleźli, Maryja zapytała: „Synu, czemuś nam to uczynił?”, a Jezus odpowiedział Jej 

również pytaniem: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 

w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,48.49). 
 

Maryja bez wątpienia czuła się zraniona pozorną obojętnością Syna. Nie pozwoliła 

jednak, by te bolesne uczucia zakorzeniły się w Jej wnętrzu. Nie rozumiejąc do końca słów 

Jezusa, czuła jednak, że dzieje się coś ważnego. Zamiast więc gniewać się czy oburzać, 

Maryja przypuszczalnie pomyślała, że jest w tym jakaś tajemnica, której jeszcze nie 

rozumie. Łukasz ponownie mówi nam, że Maryja „chowała wiernie wszystkie te sprawy 

w swym sercu” (Łk 2,51). I wciąż powracała do nich myślą. 

 

▌ ROZWAŻAĆ SPRAWY DUCHOWE 

 

Można powiedzieć, że te dwa opowiadani – o pasterzach przy żłóbku oraz                               

o odnalezieniu Jezusa w świątyni – dają wgląd w to, jak Maryja przeżywała wszystko, co 

dotyczyło Jej Syna.  

Miała zwyczaj rozważania dzieł Boga i zachowywania w sercu tego wszystkiego, co 

mówił i robił Jezus – nawet jeśli tego nie rozumiała, nawet jeśli początkowo sprawiało Jej to 

ból i powodowało wewnętrzny zamęt. 

 



15 
 

Maryja wciąż na nowo rozważała w sercu wszystkie te wydarzenia. Rozmyślała o nich 

na modlitwie, prosząc Boga o światło i zrozumienie. Zdawała sobie sprawę, że Bóg z 

każdym dniem realizuje swój plan i nie chciała, by umknął Jej sens dziejących się 

wydarzeń. 

W pewnym stopniu podobnie postępują matematycy czy fizycy. Potrafią całymi latami 

rozważać wzory i równania w nadziei dokonania nowych odkryć. Czynią też tak zespoły 

badawcze, które próbują dokonać przełomu w różnych dziedzinach nauki. 
 

Każdy z nas zastanawia się nad różnymi rzeczami. Zastanawiamy się, jaki zawód 

wybrać, jak wychowywać dzieci, jaką podjąć pracę czy na co wydawać zarobione 

pieniądze. Pytamy „co”, „dlaczego” i „jak” dzieje się w naszym życiu. Rozważamy tak 

wiele spraw, ale czy poświęcamy dosyć czasu na rozważanie spraw duchowych? 
 

Adwent jest idealnym czasem, by spokojnie i bez pośpiechu rozważać scenę Bożego 

Narodzenia, spotkanie anioła Gabriela z Maryją, a przede kazała Mu uniżyć samego siebie                     

i stać się podobnym do nas. Gdyby Maryja była w tej chwili z nami, z pewnością 

zachęciłaby nas do codziennego rozważania wszystkich radosnych wydarzeń związanych z 

narodzinami Jej Syna. 

 

▌ SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO 

 

Przed zwiastowaniem Maryja miała prawdopodobnie konkretny plan co do swojej 

przyszłości: poślubienie Józefa, urodzenie dzieci i spokojne życie w Nazarecie.  
 

Po ukazaniu się Jej anioła musiała zdać sobie sprawę, że nowy, Boży plan będzie Ją 

wiele kosztował, a jego realizacja nie będzie prosta. Zamiast jednak wpaść w panikę czy 

odwołać swoją zgodę, Maryja zaufała Panu i zaczęła rozważać to wszystko, co wiązało się z 

nowym planem objawionym Jej przez anioła Gabriela. Im więcej nad  im rozmyślała, tym 

bardziej go ceniła, a im bardziej go ceniła, tym więcej rozważała.  
 

Kiedy samotnie wędrowała przez góry Judei do swej krewnej Elżbiety, o której anioł 

powiedział Jej, że „jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną” (Łk 1,36), 

z pewnością całą drogę myślała o tym, co się wydarzyło. Wierne rozważanie spraw 

duchowych doprowadziło Ją do momentu, w którym słysząc pozdrowienie Elżbiety, mogła 

wyznać: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”                  

(Łk 1,46-47). 
 

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy dwoje ludzi zakochuje się w sobie. Po kilku 

spotkaniach postanawiają widywać się częściej. Zaczynają codziennie ze sobą rozmawiać. 

Cenią sobie wspólnie spędzany czas i często wracają do niego myślą. Następnie oboje 

zadają sobie pytanie: „Czy chcę spędzić resztę życia z tą osobą?”.  
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Pozytywna odpowiedź na to pytanie – oznaczająca radykalną decyzję obejmującą całą 

przyszłość – wskazuje, że czas poświęcony na przebywanie ze sobą i rozważanie w sercu tej 

relacji zaowocował pragnieniem podjęcia wspólnego życia w małżeństwie. 
 

Tak jak ci zakochani, im bliżej jesteś Pana, im więcej o Nim myślisz, tym bardziej 

cenisz sobie tę relację, a im bardziej ją cenisz, tym więcej o Nim myślisz. Im więcej czasu 

poświęcasz Jezusowi, rozważając tajemnicę Jego przyjścia na świat, tym bardziej otwierasz 

się na Boże łaski.  
 

 Maryja przypomina nam nieustannie, żebyśmy cenili Jej Syna ponad wszystkie 

inne skarby i że najcenniejsze chwile w ciągu dnia to te, w których kontemplujemy 

Jezusa i to, co On dla nas uczynił. 

 

▌ NAŚLADUJMY MARYJĘ 

 

Istnieje powiedzenie: „Twoje życie jest darem od Boga. To, co z nim zrobisz, jest 

twoim darem dla Niego”.  

Przed zwiastowaniem Maryja z pewnością rozważała miłość Boga, ale po zjawieniu się 

anioła Jej modlitwa zyskała nową głębię. Maryja była tak pełna wdzięczności, że 

postanowiła jeszcze radykalniej oddać swoje życie Bogu. Jak to zrobiła?  
 

 Przy zwiastowaniu powierzyła siebie Bogu. Modląc się słowami: „Niech mi się 

stanie według słowa twego”, przedłożyła wolę Boga nad swoją własną (Łk 1,38).  

 Odwiedzając Elżbietę, która poczęła dziecko w podeszłym wieku, wykazała się 

troską o innych.  

 Hymnem Magnificat uwielbiła Boga.  

 Podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej wstawiała się za nowożeńcami.  

 A patrząc na śmierć swego Syna na krzyżu, cierpiała wraz z Nim.  

 

Przez swoją ufność, miłość do Boga, pokorne poddanie się Jego planom, Maryja 

oddawała swoje życie Panu jako bezcenny dar. 

 

To samo odnosi się do ciebie. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz, jakkolwiek 

wyglądało dotąd twoje życie, jest ono darem miłującego Ojca. Na całym świecie nie ma 

drugiej takiej osoby jak ty. Bóg obdarzył cię niepowtarzalnymi darami i łaskami.  
 

 Czy więc ty także nie zechcesz oddać Mu siebie? 
 

Nasze odpowiedzi wiary będą bardzo różne, ponieważ każdy z nas jest inny. Wspólne 

nam wszystkim jest natomiast to, że kiedy rozważamy dobroć Pana, zaczynamy odkrywać 

Jego dary i błogosławieństwa. Odkrywając je, będziemy coraz bardziej je sobie cenić. 
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Zobaczymy, jak wielka jest ich wartość i będziemy za nie szczerze wdzięczni. A ta 

wdzięczność pomoże nam znajdować różne sposoby oddawania chwały Bogu i służenia Mu 

w naszym codziennym życiu – tak jak to czyniła Maryja. 
 

Cokolwiek więc postanowisz uczynić dla Pana w tym Adwencie, możesz być pewien, 

że Maryja, nasza Matka, patrzy na ciebie z nieba i wspiera cię swoim wstawiennictwem. ▐ 

 

 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 

2018/2019 
 

 

 

 

 

Tematyka spotkania 15 grudnia  2018 roku: 

 

 

 

  9.00 -10.45 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM:  
 

 DeuteroIzajasz (Iz 40-55) – analiza księgi ze szczególnym akcentem 

na nowość nurtów teologicznych; 

 
 

 10.45 -11.20 – przerwa kawowa; 
 

 11.20 -12.55 – ks. dr Tomasz Bąk:  

 
 

Przypowieści w Ewangelii św. Łukasza. 
 

 

 
 


