
             

  Ewangelia III Niedzieli Adwentu 

                           

Mt 11, 2 - 11      11 grudnia  2016 
(2) Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, 

posłał swoich uczniów (3) z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (4) Jezus im odpowiedział: 

Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: (5) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 

doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 

głosi się Ewangelię. (6) A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 

zwątpi. (7) Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 

Coście wyszli oglądać na pustyni? 

Trzcinę kołyszącą się na wietrze? (8) Ale coście wyszli zobaczyć? 

Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, 

którzy miękkie szaty noszą. (9) Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. (10) On jest tym,                     

o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci 

przygotował drogę. (11) Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 

najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  
 

Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

Świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu 
 

Omówienie fragmentu 

 

 

Krąg Biblijny  nr 15 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II                            

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 



Omawiana perykopa dotyka kwestii tożsamości: Jezusa, 

Jana Chrzciciela, a także chrześcijanina. 
 

Na scenie znów pojawia się postać Jana Chrzciciela. Tym razem jednak spotykamy 

go w więzieniu, do którego został wtrącony przez Heroda za to, że upominał go i zganił 

publicznie, iż nie powinien mieć żony swego brata za żonę (por. Mt 14, 3-5). Właśnie 

wtedy Jan usłyszał o działalności Jezusa, a zwłaszcza o Jego cudach, dlatego posłał do 

Niego swoich uczniów z pytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy tez 

innego mamy oczekiwać?" (Mt 11,3). To pytanie może dziwić w ustach kogoś, kto był 

chyba najmocniej przekonany o nadejściu Mesjasza.  

Mario Massini tłumaczy je następująco: "W pytaniu Jana łączy się pewność                       

i wątpliwość. Dzieła jakich Jezus dokonywał, i przesłanie, które głosił, z pewnością 

nosiły znamiona mesjańskości. Niemniej jednak Jezus nie prezentował się ani jako ten 

"mocniejszy" nosiciel "chrztu ogniem", ani jako ten, który miał wycinać "drzewa, które 

nie wydają dobrego owocu" (por. Mt 3, 11.10) - zgodnie z tym, co głosił i czego 

spodziewał się Jan [...]; dzieła i słowa wskazywały, że jest Mesjaszem zapowiadanym              

w Pismach, ale w całości Jego postępowaniu brakowało cech apokaliptyki i eschatologii, 

to znaczy wielkich i zwycięskich przedsięwzięć, które Jan uważał za zasadnicze dla 

dzieła Mesjasza". 
 

Badacze podają jednak kilka możliwych wyjaśnień tej sytuacji. 
 

 Jednym z nich, za którym opowiadali się szczególnie ojcowie kościoła, byłoby 

wskazanie na fakt, że Jan nie zadał tego pytania ze względu na siebie, ale ze względu 

na swoich uczniów. Przebywając w więzieniu, wiedział doskonale, że zbliża się jego 

koniec, dlatego też nie chciał pozostawić swych uczniów w niepewności, wysłał ich 

zatem do samego Źródła. 

 Według niektórych motywem pytania Jana było jego zniecierpliwienie. Mimo, że 

głosił, iż, "siekiera jest już przyłożona do korzenia drzew" (por. Mt 3,10), to 

jednak wciąż jeszcze nie wydarzyło się nic spektakularnego. Gdy zatem Jan usłyszał 

o działalności Jezusa, postanowił to sprawdzić. Wynikałoby z tego więc, że Jan 

spodziewał się kogoś innego niż Jezus, kogoś bliższego oczekiwaniom Żydów, czyli 

mesjasza politycznego. Również Maryja, choć była najbardziej zjednoczona z 

Bogiem, zadawała pytania: "Jakże się to stanie?" (Łk 1, 34), "Synu, czemuś nam 

to uczynił?" (Łk 2, 48), aby zgłębić dokonujące się na jej oczach tajemnice Boże. 

 Jeszcze inni uważają, że Jan wiele rozmyślał o Jezusie, którego spotkał właściwie 

tylko raz, przy chrzcie. Im jednak więcej rozmyślał, tym bardziej był przekonany o 

tym, że jest On zapowiedzianym Mesjaszem. Swoim pytaniem chciał tylko 

potwierdzić prawdziwość swoich przypuszczeń. Pytał więc nie jako człowiek 

zawiedziony w swoich oczekiwaniach, lecz jako ktoś przepełniony nadzieją, że się 

nie myli. 



Jezus kazał im dać Janowi następującą odpowiedź: 

 

"Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi" (Mt 11, 5-6). 

 

Jezus nie odpowiada Janowi wprost, ale zwraca uwagę na zjawiska towarzyszące 

Jego działalności. Ostatnie zdanie tej wypowiedzi dodatkowo podkreśla, że wszyscy, 

którzy uwierzą w Jezusa i wytrwają przy Nim do końca, są błogosławieni, czyli 

szczęśliwi, ponieważ osiągną życie wieczne. 

 

Są to też słowa skierowane szczególnie do Jana, który głosił 

prawdę o Bożej świętości i miłości. Jezus daje mu do zrozumienia, że właśnie te dzieła, 

które czyni, świadczą o Jego boskim pochodzeniu, dlatego Jan ma wierzyć w ten fakt, a 

nie wątpić. 

 

Jezus zmienia też Janowy obraz Mesjasza. Zamiast gwałtownika, który przyjdzie 

sądzić i karać ludzkość, Jezus przedstawia się tak, jak o Nim mówił prorok 

Izajasz (np. Iz 26, 19; 29, 18-19; 35, 5-6), czyli jako Mesjasz miłosierny, 

który przynosi pokój i przebaczenie. 

 

Massini tak pisze o Nim: "Jezus nie jest ani Mesjaszem sukcesu i chwały, ani 

Mesjaszem wymierzającym karę i pomstę, ani Mesjaszem bezlitosnym, 

nietolerancyjnym, niemiłosiernym, podobnie jak nie jest takim Bóg objawiony nam przez 

Jezusa  - Mesjasza". 

 

 Po odejściu uczniów Jana Jezus zaczął mówić słuchającym Go 

tłumom właśnie o Janie Chrzcicielu. 

 

Jest to wypowiedź wyjątkowa, ponieważ tak wielkie uznanie Jezus wyraził 

tylko nielicznym. Właściwie rozpoczyna tę mowę od zadania zgromadzonym pytania 

dotyczącego Jana - o powód, dla którego udawali się na pustynię, aby go spotkać.  

 

Czy chcieli spotkać trzcinę kołyszącą się na wietrze? 

 

Obraz trzciny to typowy element krajobrazu nad brzegami Jordanu. 



 Czy zatem tłumy ciągnące do Jana spodziewały się wyłącznie tak pospolitego 

widoku? 

 

W sensie metaforycznym kołysząca się trzcina na wietrze oznacza kogoś słabego, 

niezdecydowanego, cofającego się przed niebezpieczeństwem. Również i ten obraz nie 

był adekwatny do postawy Jana. Nie był on bowiem ani człowiekiem pospolitym, ani 

człowiekiem chwiejnym czy lękliwym: gdyby tak było, to nie skończyłby w więzieniu za 

upominanie władcy.  

 

Jasne więc jest, że ludzie przychodzili do niego, ponieważ był kimś niezwykłym. 

Jezus pyta też, czy przyszli oglądać człowieka odzianego w miękkie szaty, w jakie 

zwykli ubierać się dworzanie. Jan - jak wiemy z innych opisów - był człowiekiem 

pustyni, odzianym w sierść wielbłąda (por. Mt 3,4), zatem można powiedzieć, że do 

proroka przyciągał jego surowy tryb życia.  

 

Jezus pyta wreszcie, czy przyszli zobaczyć proroka. 

 

 Prorok to człowiek, który wypowiada prawdę pochodzącą od 

samego Boga i posiada mądrość Bożą.  

 

Nie jest to ktoś, kto przewiduje i przepowiada przyszłość, ale ten, kto widzi i głosi 

Boży absolut, kto mówi o teraźniejszości odczytując ją w świetle przeszłości; przyszłość 

natomiast opiera o czas teraźniejszy i oświeca ją światłem przeszłości. Działalność 

proroka uwzględnia zatem wszystkie trzy wymiary czasu. Prorok przemawia całym 

swym życiem.  

Kimś takim był niewątpliwie Jan Chrzciciel. 

 

Jezus uznaje go jednak za kogoś więcej niż proroka, gdyż był on kimś, kogo Ojciec 

posłał przed Nim. 

 

Zadaniem Jana było bowiem przygotowanie drogi dla przychodzącego Mesjasza. 

Żydzi wierzyli (i wierzą nadal), że przed przyjściem Mesjasza miał (ma) się pojawić 

Eliasz: "Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Jahwe, dnia 

wielkiego  i strasznego" (Ml 3, 23).  

 

Jezusowa wypowiedź sugeruje, że zapowiedzianym Eliaszem, zwiastunem i 

poprzednikiem Mesjasza, jest właśnie Jan Chrzciciel; żaden człowiek nie otrzymał tak 

wzniosłego zadania.  

 



 

Wreszcie z ust Jezusa pada doskonale znane świadectwo o Janie: 

 

"Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 

większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy 

jest niż on" (Mt 11,11). 

 

Tymi słowami Jezus wyraża wielkie uznanie i podziw dla Jana, ukazując go jako 

największego pośród ludzi. Nie do końca jednak zrozumiała wydaje się druga część Jego 

wypowiedzi.  

 

Jan nie doświadczył tajemnicy krzyża, przez co nie ujrzał pełni Bożej miłości, 

dlatego też Jezus mówi, iż każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin jest większy od 

niego, ponieważ wie znacznie więcej o Bogu. 

 

Dlatego każdy członek  królestwa Bożego jest większy od tych, którzy nie 

doświadczyli inauguracji Jego działalności tu, na ziemi. 

 

Jan głosił ideały, które stały się udziałem innych, choć dla niego samego były 

nieosiągalne.  
 

Bóg potrzebował Jana, który był Jego drogowskazem dla innych, 

choć sam celu nie miał osiągnąć. 
 

Był jak Mojżesz, który posłuszny woli Bożej prowadził naród wybrany do Ziemi 

Obiecanej; jemu samemu nie było jednak dane do niej wejść. Obydwaj z wielkim 

zaangażowaniem wypełnili swoje posłannictwo. 

 

 Obowiązkiem chrześcijanina jest głoszenie Chrystusa, 

przez co on sam staje się prorokiem, i to większym od Jana Chrzciciela, daje 

bowiem świadectwo, tu i teraz pokazując, że przeszłość ma swoją wartość,                    

a przyszłość nabiera znaczenia wyłącznie w Chrystusie. 

 

 Omawiana perykopa to orędzie mające podnieść człowieka na duchu, 

ponieważ ulega on niejednokrotnie zwątpieniu, nurtują go trudne pytania; fakt ten 

jednak sprawia, że życie duchowe nie jest statyczne, ale dynamicznie się rozwija.                            

W życiu wewnętrznym człowieka trudne momenty są próbą jego ufności i wiary 

względem Boga.  

 



Droga wiary naznaczona jest doświadczeniami, podczas których stawiamy 

Bogu pytania, ale nie takie, które świadczą o nieufności, lecz takie, które 

wynikają z troski, aby nie zbłądzić i nie oddalić się od Boga. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Jan Chryzostom. 
 

 

Świadectwo Jezusa o Janie 
 

Uczniowie Jana byli przeciwnikami Jezusa; każdy to widzi, że zawsze Mu zazdrościli. 

Widać to z tego, co mówili do swego nauczyciela: „Oto Ten, który był z Tobą po drugiej 

stronie Jordanu i o którym Ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą 

do Niego” (J 3, 26). I znowu gdy uczniowie Jana rozprawiali z Żydami o oczyszczeniu, 

przystąpili do Jezusa i mówili: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś 

uczniowie nie poszczą?” (Mt 9, 14).  

 

Nie wiedzieli bowiem jeszcze, kim był Chrystus, ale Jezusa uważali za zwykłego 

człowieka, Jana zaś za kogoś więcej niż człowieka i gniewali się, widząc jak Ten był sławnym, 

tamten zaś – jak przepowiedział – schodził w dół. I to im przeszkadzało w zbliżeniu się do 

Jezusa, gdyż zazdrość zamykała im przystęp. Jak długo był z nimi Jan, ustawicznie ich 

napominał i nauczał, ale i tak ich nie przekonał; gdy miał umrzeć, starał się o to usilniej. 

Obawiał się bowiem, aby nie dał powodu do złej wiary i by oni nie pozostali odłączeni od 

Chrystusa.  

 

On bowiem już od początku starał się o to, aby Mu oddać wszystkich swoich uczniów, ale 

gdy ich nie mógł do tego nakłonić, tedy jeszcze przed śmiercią starał się o to tym bardziej. 

Jeśliby im powiedział: „Idźcie do Niego, On bowiem jest większy ode mnie”, nie nakłoniłby 

ich, gdyż byli do niego bardziej przywiązani; co więcej, przywiązaliby się do niego jeszcze 

bardziej, myśląc, że mówi to ze skromności. Jeśliby zaś milczał, wszystko zostałoby po 

dawnemu. Cóż więc czyni? Czeka, aby od nich usłyszeć, że [Jezus] czyni cuda.  

 

Nie upomina ich, nie wysyła wszystkich, ale tylko dwóch, o których wiedział, że 

prawdopodobnie łatwiej od innych dadzą się przekonać.  



Aby pytanie nie wzbudziło podejrzenia, ale by z czynów przekonali się o różnicy, jaka 

zachodzi pomiędzy Jezusem a nim, powiada: „Idźcie i powiedzcie: Czy Ty jesteś tym, który 

ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.  

 

A Chrystus, znając zamiar Jana, nie powiedział: „Ja jestem”, bo taka odpowiedź zraziłaby 

słuchaczy, choć naturalną rzeczą byłoby tak powiedzieć, ale dozwala im uczyć się z czynów. 

Opowiada bowiem Mateusz, że gdy oni do Niego przystąpili, On właśnie uzdrowił wielu.  

A przecież tak naturalnym byłoby na pytanie: „Czy Ty jesteś?”, nie dać żadnej 

odpowiedzi, lecz uzdrowić natychmiast tych, którzy się źle mieli, jeśliby nie chciał osiągnąć 

tego, co powiedział. Albowiem uważali za wiarygodne i mniej podejrzane świadectwo czynów 

aniżeli świadectwo słów.  

Znając tedy – był przecież Bogiem – cel, w jakim ich Jan wysłał, natychmiast uzdrowił 

ślepych, chromych i wielu innych, aby pouczyć nie tamtego (bo po cóż miał to czynić, kiedy 

on wierzył?), ale tych, którzy wątpili.  

 

A uzdrowiwszy ich mówi: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a 

błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi”, okazując, że zna także ich skryte myśli. 

 

 

 

Gaduły Boga: prorocy   - Rozdział 18  książki P. Kreefta:                        

"I ty możesz zrozumieć BIBLIĘ"  Wydawnictwa M (Kraków) 

 

 

 Dlaczego w Izraelu nie było podatku od ponadnormatywnych proroków?  

 Czy dzisiaj wciąż są tam prorocy?  

 Jak możemy odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego? 

 Dlaczego święty Paweł nazwał prorokowanie najważniejszym ze wszystkich 

duchowych darów?  

 Jak możemy czytać księgi prorockie Starego Testamentu bez ugrzęźnięcia w 

nich? 

 

Zacznijmy od początku: kim właściwie jest prorok? To słowo w języku hebrajskim 

oznacza dosłownie "usta".  
 

Prorok jest "ustami" Boga. 
 



Jest to starotestamentowa zapowiedź znanej z Nowego Testamentu idei, że jesteśmy 

organami w Ciele Chrystusa, rękami i stopami Boga na ziemi. Prorocy są ustami tego 

Ciała. Wielki prorok jest wielkimi ustami. 

 

Prorocy byli wielkimi gadułami i wszyscy z tego powodu wpadali w kłopoty. prorok 

mówi zbyt dużo prawdy, by się podobać społeczeństwu. "Popularny prorok" to 

sprzeczność sama w sobie. Bycie tylko niepopularnym nie czyni prorokiem, ale samo 

bycie prorokiem czyni niepopularnym. Największy prorok ze wszystkich (który był 

więcej, a nie mniej niż prorokiem) powiedział swoim uczniom: "Biada wam, gdy 

wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 

fałszywym prorokom" (Łk 6, 26). 

 

Bycie prorokiem oznacza udział w świętej niepopularności Pana wszystkich 

proroków: "Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to               

i was będą prześladować" (J 15, 20). Zakres obowiązków proroka obejmuje niewiele 

bonusów. W istocie rzeczy jedynym ze wszystkich starotestamentowych proroków, który 

zgłosił się na ochotnika, był Izajasz (6,8). Cała reszta została wybrana, przymuszona. 

 

Jednak chociaż bycie prorokiem nie przynosi ziemskich zysków, to są oni na ziemi 

potrzebni. Gdyby zaplanowani słuchacze proroka już znali lub lubili orędzie prorockie, to 

prorok byłby zbędny.  

 

Prorocy muszą mówić nam to, czego nie wiemy               

lub nie chcemy wiedzieć. 

Podstawowa funkcja proroka 
 

Prorocy są duchowymi faksami, których Bóg używa do przekazania swego orędzia.                     

W ten sposób są jakby cudami: znakami nadprzyrodzonymi. Greckie słowo 

oznaczające "cud" znaczy dosłownie "znak". 

 

Spróbujmy wyobrazić sobie, jak Bóg mógłby przekazać swoją nieomylną prawdę 

naszym omylnym umysłom bez interwencji nadprzyrodzonej - cudów i proroków. Skąd 

moglibyśmy wiedzieć, które nasze ludzkie idee mają Bożą akceptację bez proroków jako 

kamieni probierczych? Liberalna czy też modernistyczna interpretacja proroków, która 

odejmuje to, co cudowne czy nadprzyrodzone, odejmuje dokładnie podstawową funkcję 

proroka, funkcję kamienia probierczego. 

 



Nie potrzebujemy być fundamentalistami (zwolennikami dosłownego odczytania 

Biblii), by zachować ortodoksyjność, ale musimy wierzyć w nadprzyrodzoność. Nie 

potrzebujemy myśleć, że Bóg dyktował prorokom słowo za słowem, ale musimy 

wierzyć, że słowa proroków są natchnione przez Boga, a nie tylko przez ludzi. 

 

Jednakże modernista mógłby ripostować, że wielu ludzi twierdziło, że są natchnieni 

przez Boga, i mówiło: "Tak mówi Pan!".  

 

 Jeśli istnieją prawdziwi, dani przez Boga prorocy, to jak możemy 

odróżnić ich od fałszywych, jedynie ludzkich? 

 

Biblia udziela dwóch bardzo prostych odpowiedzi na to pytanie: 

 

 Jedna pochodzi od Jezusa: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 16). 

 Druga od Mojżesza, największego proroka Starego Testamentu, który 

rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Kiedy Mojżesz miał umrzeć, a Żydzi 

szykowali się do wejścia do ziemi obiecanej, Mojżesz wiedział, że obok 

prawdziwych proroków pojawią się fałszywi i że Żydzi potrzebują reguły 

pozwalającej ich rozróżnić. Reguła jest prosta: czekać. Słowo 

prawdziwego proroka zawsze się spełnia. 

 

Rolą proroka jest nie tylko przepowiadanie. Ma on wprawdzie raczej rozgłaszać niż 

przepowiadać, ale przepowiadaniem zajmuje się także. Wszyscy przepowiadacze, którzy 

mówią jedynie jako ludzie, będą błądzić. Tylko Bóg jest wieczny i zna naszą 

przyszłość jako swoją teraźniejszość. Usta Boga nigdy nie błądzą. (...) 

 

Obietnice Boże są prawdziwe, gdyż stają się prawdą z biegiem czasu, w ciągu 

historii. 

 

 Żeby ujrzeć prawdę, potrzebujemy tylko cierpliwości i dalekiej perspektywy - 

podobnie jak miłośnik klasyki, który czeka, aż upływ czasu objawi prawdziwą klasykę. 

 

Święty Paweł uznaje prorokowanie za pierwszy spośród wszystkich darów duchowych 

(1 Kor 12, 31; 14, 1). Dlaczego? 

Ponieważ "buduje", poucza Kościół. Słowo Boga i wola Boża wyrażona w Jego 

Słowie jest samym pokarmem Kościoła. Żadne ciało nie może rosnąć ani rozwijać się 

bez pokarmu.  

 



Poznawanie umysłu Boga i czynienie Jego woli 

jest naszym prawdziwym pokarmem (J 4, 34; 6, 55). 

 

Prorok objaśnia nam umysł Boga 
 

Proces "budowania" obejmuje trzy zasadnicze etapy:  

 poznawanie umysłu Boga, 

 czynienie Jego woli 

 i uczestniczenie w Jego życiu. 

 

Prorok rozpoczyna ten proces, objaśniając nam umysł Boga, szczególnie gdy nasz 

własny umysł utracił właściwy kierunek. Nie możemy osiągnąć naszego ostatecznego 

celu, udziału w życiu Bożym, bez czynienia Bożej woli. Jednak możemy ją czynić tylko 

wtedy, gdy ją poznamy. 

 

 To dlatego prorocy są tak ważni: są jedyną nicią łączącą nas z 

Bogiem. Znajomość "tak mówi Pan" nie jest tylko sprawą informacji 

czy ciekawości, lecz kwestią życia i śmierci. 

 

W judaizmie starotestamentowym istniały trzy zasadnicze zadania i trzy rodzaje 

przywódców: prorocy, kapłani i królowie. (Jezus ukoronował i dopełnił wszystkie z 

nich).  

 

Każde społeczeństwo potrzebuje jakichś form tych trzech funkcji, tak jak statek 

wymaga nawigatora (który jest jak prorok lub jasnowidz), pierwszego oficera (który jest 

jak kapłan, pośredniczący między kapitanem i załogą) i kapitana (który jest jak król). 

 

Największe dzieła literackie mają trzy postaci spełniające te trzy funkcje. Władca 

pierścieni ma Gandalfa, Froda i Aragorna, Bracia Karamazow mają Iwana, Aloszę i 

Dymitra, Star Trek ma pana Spocka, doktora McCoya i kapitana Kirka. Nawet wśród 

uczniów Jezusa był "wewnętrzny krąg": Jan, Jakub i Piotr. 

 

Przyczyny można się doszukiwać w samej strukturze ludzkiej duszy. Platon jako 

pierwszy opracował tę trzyczęściową strukturę: intelekt, pragnienia i "część duchowa". 

Freud nazwał je: superego, id i ego. Zdrowy rozsądek nadął im nazwy: umysł, uczucia i 

wola. To są nasi wewnętrzni: prorok, kapłan i król. 

 



Rozumienie i czytanie proroków 
 

Księgi prorockie Starego Testamentu obejmują pisma tylko późniejszych hebrajskich 

proroków. prorocy wcześniejsi pisali albo księgi historyczne (Mojżesz, Samuel), albo nie 

pisali żadnych (Eliasz, Elizeusz). Jest szesnaście ksiąg prorockich, podzielonych na 

czterech "proroków większych" (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel) i dwunastu 

"mniejszych". Czterej prorocy "więksi" napisali księgi dłuższe, głębsze, wznioślejsze i 

bardziej różnorodne. 

Istnieje "sztuczka" ułatwiająca czytanie tych ksiąg. Nie możemy oczekiwać, że się 

przez nie po prostu przekopiemy, jak przekopujemy się przez jakąś historię. Powinniśmy 

znać opowieści stanowiące kontekst, uwarunkowania historyczne, a także problemy, nad 

których rozwiązaniem prorocy pracowali. A więc księgi prorockie należy czytać w 

połączeniu z księgami historycznymi. (...) 

Właściwym sposobem interpretowania poezji prorockiej jest midrasz, tradycyjna 

żydowska metoda, która sama jest poetycka, osobista, intuicyjna, a nawet mistyczna, a 

nie naukowa i akademicka. Midrasz czyta się sercem, a nie tylko umysłem; z podziwem, 

nie z ciekawością. Ponieważ to Bóg mówi! 

 

Żeby słyszeć Boga, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko funkcji ucha      

i umysłu; potrzebujemy źródła wcześniejszego od funkcji: serca. 

 

Salomon mówi: "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" 

(Prz 4, 23). Tylko ten, czyje serce jest otwarte na serce Boga, będzie rozumiał Bożych 

proroków. zob. J 7, 17 :  Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka 

ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.)  

 

Klejnoty słów proroków, tak jak diamenty, powstały pod wielkim ciśnieniem. Prorocy 

pojawiają się w czasach kryzysu, zagrożenia duchowego, grzechu i upadku. W czasach 

takich jak nasze. 
 

    A czy dzisiaj istnieją prorocy? 
 

Naprawdę istnieją, chociaż nie są kanoniczni, bo kanon został zamknięty, "depozyt 

wiary" jest dopełniony.  
 

Dzisiaj prorocy podlewają drzewa, które Bóg 

zasadził w Piśmie Świętym. 



 

Dar proroctwa, w czasach Starego Testamentu ograniczony do niewielu, 

rozprzestrzenił się po całym Kościele. 

 

 Kim są dzisiejsi prorocy?  

 

Z pewnością są nimi poszczególni papieże i święci, ale przede wszystkim sam 

Kościół, który Chrystus pozostawił jako stałego proroka i "znak" dla całego świata. 

Oznaką jego prawdziwego charakteru prorockiego jest jego niepopularność. Jak jego 

Pan, ściąga na siebie gniew świata i jego środków przekazu, gdy ośmiela się mówić całą 

powierzoną mu prawdę, zamiast ją zmienić lub skracać. 

G.K. Chesterton powiedział: "Nie chcę Kościoła, który mówi mi, kiedy 

mam rację; chce Kościoła, który mówi mi, gdy się mylę". 

Jest niewielu tak mądrych jak Chesterton. 

 

Czemu świat miałby miłować Kościół? Czy dziura w zębie 

kocha dentystę? 
 

Jednak prawdziwi prorocy nigdy nie zajmowali się jedynie negowaniem. Streszczenie 

ich orędzia jednym słowem - "nawróć się" - ma dwie strony. Nawrócić się oznacza 

"obrócić się", a istnieje zarówno obracanie się od, jak i obracanie się do. Pierwsze 

jedynie służy drugiemu. 

 

Wszyscy prorocy pokazują nam dwie drogi: drogę życia i drogę śmierci 

(zob. Ps 1). Tak więc "prorok przeznaczenia" to sprzeczność sama w sobie, ponieważ 

wszyscy prorocy są prorokami nie przeznaczenia, ale wolnego wyboru.  

 

Mojżesz podsumował całe orędzie wszystkich dalszych proroków w ten sposób: 

"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie 

i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy 

i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do 

Niego; bo tu jest twoje życie" (Pwt 30, 19-20). 

 

Zatem są dwie drogi; i kończą się one w dwóch miejscach równie rzeczywistych i 

równie odmiennych, jak kończą się dwie materialne drogi.  

 

Prorocy dają nam mapy drogowe, zaopatrzone w dobre znaki.            

Do nas należy wybieranie i podróżowanie. 



 

 Najważniejszą ze wszystkich, prawdziwą drogą wskazywaną nam 

przez proroków nie jest abstrakcyjny "styl życia", lecz Osoba, 

która mówi:  "JA JESTEM Drogą, Prawdą i Życiem". 

 

 

 

 

Potężny Zbawiciel 
- Jezus jako Bóg Mocny 

 

Czy to nie paradoks, że Ten, którego czcimy jako Boga Mocnego, przychodzi do nas 

w tak niepozorny sposób? Gdy patrzymy na Dziecię w żłóbku, wydaje się ono tak słabe i 

bezradne.  

Ale właśnie w ten sposób Bóg ukazuje nam wielkość swojej miłości. To Dziecię, 

narodzone z Maryi, jest prawdziwie naszym Panem i Mesjaszem. Jako Przedziwny Doradca, 

Jezus chce wskazywać nam drogę życia. Ale co by nam przyszło z Jego rad, gdybyśmy nie 

mogli wcielić ich w życie? Co by nam przyszło z wiedzy o tym, co dobre, gdybyśmy nie byli 

w stanie oprzeć się mocy grzechu? Dlatego ważne jest, byśmy dostrzegli w Jezusie także Boga 

Mocnego – Tego, który udziela nam wszelkich potrzebnych łask do czynienia tego, co nam 

doradza.  

 Przyjrzyjmy się więc, jak wielka jest Jego moc i jak potężnych czynów 

może On dla nas dokonać w tym Adwencie. 

 

 Wielu polityków, znanych sportowców czy celebrytów słynie z licznych składanych nam 

obietnic i zapewnień o swoich ogromnych możliwościach. Jednak, jak uczy nas tego historia, 

nie zawsze są oni w stanie udowodnić czynem to, co mówią sami o sobie. 

 

 Jezus natomiast dowiódł prawdy każdego ze swoich stwierdzeń. 

  

 Mówił, że jest Synem Bożym (J 5,20-23.37.40; 10,30.33.38).  

 Oznajmił, że przyszedł dać wolność uwięzionym (Łk 4,18).  

 Przepowiedział, że powstanie z martwych (Mk 8,31; 9,31; 10,34)  

 oraz że przyszedł dać nam życie wieczne (J 3,16). 



 

 I wciąż na nowo udowadniał, że naprawdę jest Tym, za kogo się podaje. Skąd wiemy, że 

Jezus wypełnił wszystko, co obiecał? Jednym z najważniejszych dowodów jest świadectwo 

Pisma Świętego – historie tych, którzy znali Go osobiście. 

 

▌ Świadectwo Maryi 

 

Można przypuszczać, że ze wszystkich ludzi stworzonych przez Boga 

najlepiej znała Jezusa Jego Matka, Maryja.  
 

Od chwili ukazania się Jej anioła Gabriela Maryja rozważała i zachowywała w swym sercu 

wszystko, co widziała, że Bóg czyni w Jej Synu (Łk 2,19.51). W rezultacie stała się najbliższą 

i najbardziej oddaną Uczennicą Jezusa. Stała się także Matką wszystkich wierzących i 

najczęściej wzywaną w modlitwie świętą Kościoła. Pamiętajmy, że pierwszy cud, jakiego 

dokonał Jezus, był uczyniony na prośbę Jego Matki (J 2,1-12). To Ona skłoniła Go, by pomógł 

parze nowożeńców, na których weselu zabrakło wina.  

 

Skąd Maryja wiedziała, że Jezus może to uczynić? Czy ze względu na nadprzyrodzone 

okoliczności Jego poczęcia? Czy może dokonywał On jakichś nieodnotowanych w 

Ewangeliach cudów już wtedy, gdy dorastał w Nazarecie? W każdym razie  

 

Maryja nie miała żadnych wątpliwości, że Jezus, Bóg Mocny, jest 

w stanie przyjść z pomocą ludziom znajdującym się w potrzebie! 

 
 

▌ Świadectwo Apostołów i świętych 

 

W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr, Jan, Jakub i wszyscy Apostołowie byli 

prześladowani za wiarę. Niektórzy z nich ponieśli śmierć męczeńską. Dlaczego mieliby 

posuwać się aż do takiej ofiary, gdyby Jezus nie był Tym, za kogo się podawał? Czy 

porzuciliby swoje domy, zajęcia i spokojne życie, aby rozgłaszać kłamstwa? Nie czerpali z 

tego żadnych korzyści, nie robili tego dla prestiżu, a mimo to angażowali wszystkie swoje siły. 

Dlaczego?  

 

Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że Apostołowie, a także wielu innych 

uczniów, przez trzy lata żyli w bliskości Jezusa, byli świadkami wielu 

Jego cudów, widzieli Go zmartwychwstałego.  



Poświęcili się bez reszty głoszeniu prawdy o Nim, ryzykując własne życie, ponieważ, 

mieli pewność, że Jezus jest Bogiem Mocnym. 

 

 Oprócz Apostołów w historii Kościoła spotykamy wielu świętych, którym także 

dane było nadprzyrodzone doświadczenie Jezusa jako Boga Mocnego.  

 

Niektórzy z nich, jak  

 

 Marcin de Torres, Józef z Kupertynu czy Antoni z Padwy, byli świadkami 

wielkich cudów dokonywanych w imię Jezusa. Inni, jak  

 Franciszek z Asyżu czy Faustyna Kowalska, przeżyli wizję Jezusa, która na 

zawsze odmieniła ich życie. Jeszcze innym,  

 jak Bernadetcie z Lourdes, dzieciom z Fatimy czy Juanowi Diego z Meksyku, 

ukazywała się Maryja, a ich wioski stawały się miejscami uzdrowień i pielgrzymek.  

 

Jezus wciąż objawia się jako Bóg Mocny. 

 

▌ Wiara w Boga Mocnego 

 

Co w takim razie z nami wszystkimi, którzy nie oglądaliśmy Jezusa w cudownych wizjach 

ani nie przeżywaliśmy nadzwyczajnych doświadczeń znanych z żywotów świętych? Jezus 

mówi nam: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”  (J 20,29).  

 

Zapewnia nas, że możemy doświadczyć Go jako Boga Mocnego poprzez dar wiary. 

Oczywiście to nie jest to samo. Byłoby nam łatwiej uwierzyć, gdybyśmy na własne oczy 

zobaczyli, jak Jezus rozmnaża chleb czy podnosi z łoża sparaliżowanego.  

Byłoby łatwiej, gdybyśmy spotkali Zmartwychwstałego twarzą w 

twarz. Jednak nie jest to konieczne, aby w Niego uwierzyć.  

 

Taka wiara wiąże się z trudem, ale i z błogosławieństwem. Z pomocą przychodzą nam 

świadectwa naocznych świadków, którzy mieli szczęście widzieć Jezusa, oraz 

uprzywilejowanych świętych, którzy spotykali się z Nim w sposób nadprzyrodzony. Duch 

Święty posługuje się historiami o Jezusie i Jego uczniach, by budować w nas wiarę. Jest to też 

jeden z najważniejszych powodów, dla których Kościół kładzie tak duży nacisk na czytanie i 

rozważanie Pisma Świętego. Warto też zapoznać się ze świadectwami współczesnych 

świętych, którzy doszli do zjednoczenia z Jezusem w warunkach bardzo podobnych do 

naszych. Heroiczne historie Apostołów i świętych są bardzo budujące.  

 



Warto jednak spróbować zobaczyć działanie Jezusa w życiu zwyczajnych ludzi naszych 

czasów. On także i dziś objawia swoją miłość i moc. Niemal w każdym numerze "Słowa 

wśród nas" przytaczamy świadectwa osób, które doświadczyły w swoim życiu Bożej mocy. 

Niektóre mówią o sprawach drobnych, inne o wręcz spektakularnym działaniu Boga w życiu 

konkretnych ludzi. 

 

▌ Przyjdź, Duchu Święty ! 

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zapowiedział Apostołom, że ich serca zostaną zapalone 

ogniem Ducha Świętego: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 

wam powiedziałem” (J 14,26). Obiecał też, że On sam będzie żył w ich sercach. Każda z tych 

obietnic przeznaczona jest także dla nas. Wpatrując się więc w Dzieciątko złożone 

w żłobie, dziękuj Mu za to, że przyszło, aby cię wybawić. Dziękuj Mu za to, że 

jest Bogiem Mocnym! ▐ 

 

 

W dniach 27 – 29 XII uczniowie klas maturalnych LO Sióstr Prezentek                       

z Rzeszowa uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych w ośrodku „Arka”                      

w Gródku nad Dunajcem. 
 

„Bohaterem” rozważań był Bartymeusz. Ksiądz rekolekcjonista zbudował program 

rekolekcji na bazie poniższego fragmentu z Ewangelii św. Marka 10, 46 – 52. 

Zachęcał uczniów do wglądu w swoją postawę, skorzystanie z „tu i teraz”,                 

otwarcie się na przechodzącego Jezusa i postawę aktywności (wolontariatu, po 

wyborze studiów) i pójściem za Jezusem. 
 

Niewidomy pod Jerychem 

    46 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 

47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną!» 48 Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 

Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 49 Jezus 

przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź 

dobrej myśli, wstań, woła cię». 50 On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i 

przyszedł do Jezusa. 51 A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 52 Jezus mu rzekł: «Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  


