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  Ewangelia I Niedzieli Adwentu 

                           

Mt 24, 37 - 44      27 listopada  2016 
(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. 
 

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

Potrzeba nieustannej gotowości 
 

Omówienie fragmentu 

 

Adwent powszechnie rozumiany jest - i słusznie - jako czas przygotowania na obchody 

pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela. jego wymowa sięga jednak znacznie dalej. Samo 

słowo "adwent" oznacza "przyjście". Nie chodzi tu jednak wyłącznie o przyjście Syna 

Bożego na świat przez zrodzenie z Maryi, ale także o to przyjście, które dopiero nastąpi, czyli 

o Jego powtórne przyjście przy końcu czasów.  

Krąg Biblijny  nr 13 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II                            

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 
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Ten podwójny charakter Adwentu jest widoczny przede wszystkim w czytaniach 

liturgicznych, w pierwszej bowiem, dłuższej,  jego części dochodzi do głosu zapowiedź 

powtórnego przyjścia Chrystusa i konieczność przygotowania na to wydarzenie; natomiast w 

drugiej, krótszej, części - wybrzmiewają wydarzenia bezpośrednio poprzedzające pierwsze 

przyjście Jezusa na świat.  

Dlatego też fragment Ewangelii św. Mateusza, który pojawia się na początku 

oczekiwania adwentowego, ma właśnie charakter eschatologiczny, gdyż dotyczy paruzji, 

czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. 

 Św. Bernard mówi o trzech przyjściach Pana: "Za pierwszym swoim przyjściem Pan był 

widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. 

Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże i będą patrzeć na 

tego, którego przebodli. Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy, 

jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich 

dusze dostępują zbawienia". 

Omawiana perykopa należy do większego fragmentu mówiącego o zburzeniu Jerozolimy 

i powtórnym przyjściu Chrystusa (Mt 24, 1- 25,46), czyli do tak zwanej mowy 

eschatologicznej; i bezpośrednio wpisuje się w to ostatnie wydarzenie. Mamy tu do czynienia 

z zapożyczonym z judaizmu językiem apokaliptycznym, który służy do wyrażenia 

odpowiedniego przesłania teologicznego. Jest ona także poprzedzona wersetem Mt 24, 36, 

który wprost mówi, że nikt, za wyjątkiem samego Boga, nie wie, kiedy nastąpi paruzja. 

Dlatego też wszelkie spekulacje na ten temat, które współcześnie są popularne, pozbawione 

są zupełnie podstaw, a co więcej - człowiek, próbując dociec, kiedy to nastąpi, stawia samego 

siebie w miejsce Boga, a tym samym popełnia grzech. Łukasz w Dziejach Apostolskich 

przytacza zresztą słowa Jezusa: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą" (Dz 1, 7). 

Jezus nazywa tu siebie Synem Człowieczym (por. Mt 24, 37.39.44). Tego tytułu 

chrystologicznego ewangelista używa wtedy, gdy mowa jest o Jezusie przychodzącym na sąd 

(np. Mt 10, 23; 13,41 i in.), a ponowne przyjście Pana wiązać się będzie właśnie z sądem. 

Chociaż królestwo Boże już przyszło, to chrześcijanie są wezwani do modlitwy i działania, 

aby osiągnęło ono pełnię. 

 Jezus rozpoczyna swoją mowę od porównania obecnej sytuacji z historią Noego 

(Mt 24, 38; por. Rdz 6,9 - 7,24). Noe posłuszny Bogu, choć zapewne wyśmiewany przez 

ludzi, budował arkę, mimo że nic nie wskazywało na to, że będzie ona rzeczywiście 

potrzebna. Pracował niewątpliwie przy pięknej pogodzie, podczas gdy inni oddawali się 

wyłącznie własnym sprawom.  
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Tekst ewangelii wymienia trzy czynności: jedzenie, picie i zawieranie związków 

małżeńskich. Choć nie ma w nich niczego złego, to jednak w tym kontekście można 

dopatrzeć się pewnej przyziemności i rutyny, pochłaniają one bowiem ludzi bez reszty, nie 

pozostawiając miejsca dla Boga czy też na działania skierowane na dobro człowieka 

znajdującego się w potrzebie.  

Noe w tym czasie, w pełni ufając Bogu, pracował nad wykonaniem Jego poleceń i dzięki 

temu był gotowy na potop, w przeciwieństwie do pozostałych, których to wydarzenie 

zaskoczyło, i to tak bardzo, że nie mieli już żadnych szans na uratowanie własnego życia. 

Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Przybędzie On niespodziewanie, nagle i 

zaskoczy tych wszystkich, którzy pogrążeni będą wyłącznie w sprawach materialnych i 

doczesnych. 

William Barclay w ten sposób to komentuje: "Wiersze te są ostrzeżeniem, aby nigdy nie 

dać się tak pochłonąć czasowi, abyśmy zapomnieli o wieczności, nigdy nie pozwolili 

świeckim sprawom, chociażby bardzo ważnym, do tego stopnia odwrócić naszą uwagę od 

Boga, abyśmy zapomnieli o Jego istnieniu; o tym, że wynik końcowy naszego życia i śmierci 

znajduje się w Jego rękach, i że powinniśmy być zawsze gotowi, w jakimkolwiek czasie Jego 

powołanie zabrzmi, czy to rankiem, czy w południe, czy wieczorem. Wiersze te mówią nam, 

że przyjście Chrystusa będzie czasem podziału i sądu, kiedy Jezus Chrystus zbierze przed 

sobą tych, którzy są Jego". 

Porównanie z czasami Noego ma przede wszystkim uświadomić niewiedzę co do czasu 

paruzji i zachęcić do czuwania. Jak potop był sądem nad pokoleniem Noego, podobnie 

paruzja będzie powszechnym sądem Bożym, dlatego zachęta do gotowości skierowana jest 

do wszystkich. 

Drugi obraz, jakim posługuje się Jezus, to rozdzielenie podczas 

wykonywanych codziennie obowiązków: "Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 

wzięty, drugi zostawiony" (Mt 24,40; por. także 24,41).  

Słowa te brzmią nieco enigmatycznie i w pierwszym momencie trudno się nawet 

zorientować, czy lepiej być "wziętym" czy też "zostawionym". Dobrze więc je rozważać w 

kontekście przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25, 1-13): te, które były 

przygotowane, dostały się na ucztę weselną, natomiast pozostałe musiały zostać na zewnątrz.  

Tak też dzieje się i tu: z dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet pracujących razem tylko ten, 

kto jest gotowy, zostanie wybrany na spotkanie z Bogiem. "Pozostawienie" oznacza brak 

gotowości, trwanie z dala od Boga, rezygnację z możliwości obcowania z Nim. Los ludzi nie 

będzie jednakowy; to, że do tej pory żyli i pracowali razem, nie oznacza, że pozostaną razem 

już na zawsze, nastąpi bowiem czas oddzielenia pszenicy od chwastu (por. Mt 13,30), ryb 

dobrych od złych (por. Mt 13,48).  
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W tym obrazie także widzimy element zaskoczenia w postaci nagłego oderwania od 

czynności codziennych, zatem i tym razem nasuwa się wniosek, że 

w każdej sytuacji trzeba być przygotowanym                                     

na spotkanie z Panem. 

Jeśli dzień i godzina przyjścia Chrystusa nie są znane nikomu oprócz Boga, podobnie 

zresztą jak moment naszej śmierci, to całe życie musi być nieustannym przygotowaniem się 

na to przyjście. Dlatego On sam wzywa do czuwania; wezwanie to wielokrotnie rozbrzmiewa 

na kartach Nowego Testamentu: np. 

Kol 4,2 - (2) Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród 

dziękczynienia. 

1 Tes 5, 5.6 - (5) Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i 

synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. (6) Nie śpijmy 

przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!  

Mt 26,41 - (41) Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; 

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. 

Pierwsi chrześcijanie spodziewali się bardzo szybkiego powrotu Pana, co pociągało za 

sobą zaniechanie wszelkiej działalności, za co upomina ich apostoł Paweł (2 Tes 3, 11-13).  

W naszym kontekście czuwanie to gotowość na to, aby nie dać się zaskoczyć 

nadejściu Pana. Życie wolne od czuwania sprowadza nieszczęście, ponieważ dla 

nieprzygotowanych przybycie Jezusa będzie wiązało się z surowym sądem. Złodziej nie 

uprzedza, że ma zamiar włamać się do czyjegoś domu; jego bronią jest zaskoczenie. Dlatego 

też gospodarz musi mieć się wciąż na baczności.  

Tym bardziej chrześcijanie, którzy mają znacznie więcej do stracenia niż 

tylko dobytek doczesny, muszą w pełnej gotowości oczekiwać przyjścia swego 

Pana.  

W wielu tekstach nowotestamentalnych powtórne przyjście Chrystusa zostało 

przyrównane do kompletnie niespodziewanego przyjścia złodzieja (np. Mk 13,35; Łk 12, 39-

40, 1 Tes 5, 4-6; Ap 3,3). Różnica między najściem złodzieja a paruzją jest jednak 

zasadnicza: gospodarz nie ma pewności, czy złodziej w ogóle przyjdzie, natomiast przyjście 

Chrystusa jest czymś absolutnie pewnym, tyle że nie znamy chwili, w której ono 

nastąpi. Dlatego też całe nasze życie powinno być oczekiwaniem w gotowości na spotkanie z 

Nim.  
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Ważne jednak, abyśmy pamiętali, że czuwanie chrześcijan na przyjście Chrystusa nie 

jest oczekiwaniem w strachu i trwodze; jest to raczej oczekiwanie nastawione na radość 

i chwałę. 

Słowa Jezusa są ostrzeżeniem przed biernością i złudnym spokojem: nie można pozwolić 

na uśpienie czujności, gdyż taka postawa odbiera nam odpowiedzialność za własne życie. 

Dlatego Jezus jednocześnie daje wskazania, jak należy przygotować się na paruzję. 

 

 W chwili przyjścia Pan liczyć się będzie to, co jest w sercu człowieka: 

czy jest tam Chrystus i łaska Boża czy też szatan i grzech. 

 

Dlatego należy trwać w nieustannej gotowości, do czego wzywa sam Jezus: "Bądźcie 

gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie" (Mt 24, 44). 

Czuwanie nie może oznaczać bierności, dlatego Jezus wzywa zarówno do czuwania, jak  

i gotowości. Fakt ten bardzo czytelnie ilustruje przypowieść o talentach, w której czynne 

oczekiwanie na powrót pana zostaje nagrodzone (Mt 25, 19-23), natomiast bierność - ukarana 

(Mt 25, 24-28).  

 

Gdybyśmy wierzyli słowom Jezusa, zapewne nie tracilibyśmy czasu 

na to wszystko, co nas od Boga oddala, ale staralibyśmy się usilnie o 

czyste serca. 

Chrystus niejednokrotnie przychodzi do nas w potrzebujących i powinniśmy Go w nich 

rozpoznawać, gdyż sam powiedział:  

"Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). 

Jest obecny pośród nas za sprawą Ewangelii i nauczania Kościoła; objawia 

nam siebie, abyśmy podążali Jego śladami do zbawienia. Musimy więc dołożyć 

wszelkich starań, aby nie pozostawać głuchymi na jego naukę ani ślepymi na Jego dzieła, 

których dokonuje w naszym życiu. 

Paweł Apostoł w sposób jednoznaczny mówi nam, abyśmy "odrzucili uczynki 

ciemności, a przyoblekli się w zbroję światła" (por. Rz 13,12) i tak przygotowani 

oczekiwali powtórnego przyjścia Pana. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Przyjdzie, kiedy się Go nie spodziewacie -                              

Jan Chryzostom [Złotousty], św. (ok. 350–407).  

 

 

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. 
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 Bądź gotowy na spotkanie Pana  -   Guerric z Igny, bł.                    

(ok. 1070–1157). Pisarz łaciński. Uczeń św. Bernarda z Clairvaux; był opatem 

klasztoru cysterskiego w Igny pod Paryżem 

 

„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! (...) 

 

 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.  
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„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.  
 

. 
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Boża wymiana darów - Otwórz moje serce, Panie! 
 

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, 

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na 

obliczu Chrystusa. (2 Kor 4,6) 

 

Rozważyliśmy już tę zdumiewającą prawdę, że Bóg wpisał w nas zdolność do 

wejścia z Nim w bliską, osobistą relację. Oczywiście zdolność ta nie jest 

cechą naszego fizycznego organizmu. Nie wykaże jej żadna aparatura medyczna. Choć jednak 

nie możemy udowodnić jej istnienia metodami laboratoryjnymi, doświadczamy jej za każdym 

razem, gdy odczuwamy miłość Boga i Jego pokój w naszych sercach, a także gdy spotykamy 

się z Jego miłosierdziem i przebaczeniem.  

 

Niektórzy święci nazywali tę zdolność „sercem”, inni „duchem” czy „szczytem duszy”.  

Św. Paweł mówi nam, że jest to skarb, który nosimy w „naczyniach glinianych” (2 Kor 4,7). 

Dowodem na to, że naprawdę możemy mieć kontakt z Bogiem, jest dla nas, naczyń glinianych, 

doświadczenie Jego mocy, która działa w nas i przez nas. W jakiś sposób wyczuwamy, że ta 

moc nie jest z nas, lecz płynie od Niego.  

 

Latawiec wznosi się z wiatrem, urządzenia bezprzewodowe przesyłają sygnały za 

pośrednictwem fal radiowych. Jednak fenomen unoszącego się w powietrzu latawca                          

i bezprzewodowej komunikacji wskazuje na coś działającego poza latawcem i urządzeniem – 

na moc wiatru i fal radiowych. Podobnie serce napełnione objawieniem Boga wskazuje nie 

tyle na wspaniałość samego serca, ile na moc świętego i wszechmocnego Boga, która to serce 

wypełnia.  

 

W tym artykule chcemy przyjrzeć się „Bożej wymianie”, która dokonuje się, gdy 

nasze ludzkie serca otwierają się na objawienie doskonałego, niestworzonego Boga. 

 

▌ Boża wymiana 

 

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3,20) 

 

W tym wersecie z Apokalipsy Jezus daje nam poznać, jak bardzo pragnie wejść w nasze 

życie. Otwierając usta na przyjęcie Go w Eucharystii, otwierajmy także drzwi naszych serc, by 

mógł wejść do środka.  
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To, że On sam pragnie się z nami zjednoczyć, dodaje nam odwagi, by Go prosić, gdyż 

wiemy, że otrzymamy; by Go szukać, gdyż wiemy, że znajdziemy. Mobilizuje nas do pukania 

z wiarą, że drzwi zostaną otwarte.  

 

Powyższy fragment Pisma Świętego ujmuje też samo sedno Bożej wymiany. Mówi nam, że 

Bóg jest gotów wylewać na nas łaskę i błogosławieństwa w zamian za 

nasz wysiłek, by Go czcić, by Mu służyć i by się do Niego przybliżać. 

Dlaczego jednak miałby nagradzać nasz skromny trud darem tak wielkiej łaski? Ponieważ 

Ojciec niebieski, podobnie jak ziemscy rodzice, chce zapewnić swoim dzieciom wszystko, 

czego potrzebują, by osiągnąć dojrzałość. Innymi słowy, Bóg jest hojny wobec nas, ponieważ 

nas kocha. 

 

 Jezus otworzył nam niebo „swoją chwałą i doskonałością”, gdyż pragnie, abyśmy się 

stali „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,3-4).  

 Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu w naszych sercach może popłynąć żywa woda 

Ducha Świętego.  

 Dzięki ogromnej miłości Boga do nas żywy Chleb, który przyjmujemy w Komunii 

świętej, staje się częścią nas – a może raczej my sami stajemy się częścią żywego Chleba.  

 Dzięki łasce Bożej wymiany doświadczamy uzdrawiającej mocy sakramentu pojednania, 

w którym prosimy Jezusa, by umył nam nogi i przywrócił nam czystość (J 13,1-11). 

  

▌ Objawienie a przykazania 

 

Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest 

wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 

człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. (Ga 1,11-12) 

 

Paweł próbuje tu bronić się przed zarzutami, że nie jest autentycznym Apostołem, a 

Ewangelia, którą głosi, nie jest prawdziwa. Zamiast ustąpić, naciska jeszcze mocniej.        

„Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć 

ciałem?” (Ga 3,3). Wiedział, że wierzący w Galacji, podobnie jak on sam, poznali Chrystusa 

dzięki objawiającemu działaniu Ducha Świętego. Obawiał się jednak, że obecnie dystansują 

się wobec tego objawienia, polegając jedynie na tym, co są  stanie przyjąć ich ludzkie 

ograniczone umysły.  

Dla Pawła podstawowym problemem Galatów było to, czy zechcą dalej prowadzić życie 

chrześcijańskie, opierając się na mocy Ducha Świętego.  

 

 Dokładnie ten sam problem staje dziś przed nami. Duch Święty dał nam już tak wiele, 

czy więc mamy przeżywać naszą wiarę bez polegania na Nim?  
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 Czy uznamy, że wystarczy, że będziemy starali się zachowywać Dziesięć 

Przykazań i chodzić w każdą niedzielę na Mszę, czy też zechcemy żyć w relacji 

z Jezusem i u Niego szukać duchowej mocy do pełnienia woli Bożej? 

 

 Przykazania można porównać do siatki bezpieczeństwa rozciągniętej pod artystą 

ćwiczącym na trapezie. Chronią nas one przed popełnianiem grzechów, które mogłyby 

boleśnie zranić nas samych i naszych bliskich. Jednak artyście nie chodzi tylko o to, żeby 

utrzymać się w powietrzu i nie spaść. Chce on zademonstrować swoje umiejętności, dać 

publiczności wspaniałe widowisko, przekraczając samego siebie za każdym razem, gdy 

perfekcyjnie wykonuje swoje ewolucje.  

 

Podobnie nasze życie chrześcijańskie nie ogranicza się tylko do tego, by starać się 

zachowywać przykazania.  

 

Bóg pragnie, byśmy wznieśli się wyżej, udoskonalając 

się codziennie i wzrastając w relacji z Nim. 

 
 Chce, byśmy stali się wiarygodnymi świadkami Jego mocy dla tych, których mamy wokół 

siebie – żywymi przykładami radości, wolności i pokoju, jakie daje nam życie chrześcijańskie.  

 

▌ Wymiana darów 

 

Ta Boża wymiana staje się skuteczniejsza w miarę, jak uczymy się rozpoznawać poruszenia 

Ducha Świętego w naszych sercach. Dobrą ilustracją tego procesu 

może być modlitwa różańcowa.  

 

 Podczas każdej dziesiątki Różańca odmawiamy dziesięć Zdrowaś Maryjo – w ustalonym, 

znajomym rytmie. 

 Jednak wypowiadając ustami słowa modlitwy, możemy rozważać umysłem daną 

tajemnicę. I tu właśnie odbywa się Boża wymiana.  

 Medytując nad Bożymi prawdami, możemy prosić Ducha Świętego, aby upodabniał nas 

do Chrystusa, aby dał nam zakosztować Jego mądrości, pokoju, miłości – podczas gdy 

nasze usta recytują modlitwy, a umysł rozważa odmawianą tajemnicę.  

Skąd wiemy, że zachodzi w nas ta Boża wymiana? Nie musi to być wcale spektakularny 

błysk Bożego światła. Częściej po prostu zaczynamy odczuwać w sercu delikatny dotyk Bożej 

miłości i odkrywamy, że sami mocniej kochamy Pana. Pragniemy oddawać Mu chwałę, gdyż 
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Jego prawdy stają się dla nas żywe. Pragniemy, by Bóg coraz mocniej wkraczał w nasze życie 

i je przemieniał. Nasze myśli i uczynki coraz bardziej upodabniają się do myśli i uczynków 

Jezusa – jest w nas więcej miłości do ludzi i gotowości służenia tym, którzy znajdują się w 

potrzebie.  

 

 Każdy kolejny dzień naszego życia jest dla nas szansą wymiany darów                

z Jezusem. 

 

   On codziennie zaprasza nas do oddania Mu swego czasu, a w zamian udziela nam 

swojej łaski i mocy.  

   My oddajemy Mu chwałę, a On udziela nam mądrości, wytrwałości i wiary.  

   My okazujemy Mu posłuszeństwo, a On odpowiada zapewnieniem o swojej miłości 

i miłosierdziu. 

 

▌ Przeciętność nie wystarcza 

 

Jesteśmy jedynie naczyniami glinianymi. Ulegamy słabościom, rozproszeniom i zwątpieniu. 

Musimy opierać się kuszącym wpływom świata. Jednak dokładnie w takiej samej sytuacji 

znajdowali się Apostołowie i święci. Podobnie jak my byli kuszeni, by zadowolić się 

przeciętnością. Odkryli jednak Bożą mądrość. Zrozumieli, że nie mają prowadzić życia 

chrześcijańskiego własną mocą, lecz mocą żyjącego w nich Chrystusa. Także i w nas, jak w 

Apostołach i świętych, żyje ten sam Jezus, który chce podnosić nas od tego, co zniszczalne, do 

tego, co niezniszczalne, od tego, co zmysłowe, do tego, co duchowe (1 Kor 15,53-55).  

 

Codziennie musimy stawiać czoło pokusie przeciętności w naszym 

życiu chrześcijańskim, prowadzenia go bez polegania na mocy i objawieniu Ducha. 

 

 Dlatego warto codziennie przypominać sobie, że ten sam Jezus, który mówił do Piotra, 

Pawła i innych świętych, chce mówić także do nas i objawiać nam swoją wolę.  

 

Jezus ma dla nas wspaniałe plany. 

 

Przyjmując Jego propozycję Bożej wymiany, odkrywamy swoje prawdziwe powołanie. 

Objawienie i łaska przekonują nas, że życie w bliskości Pana jest czymś najlepszym, co mogło 

nam się przydarzyć. ▐ 


