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  Ewangelia II Niedzieli Adwentu 

                           

Mt 3, 1 - 12      4 grudnia  2016 

(1) W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na 

Pustyni Judzkiej te słowa: (2) Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 

niebieskie . (3) Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 

prostujcie ścieżki. (4) Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej              

i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód 

leśny. (5) Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała 

okolica nad Jordanem. (6) Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając przy tym swe grzechy. (7) A gdy widział, że przychodzi do 

chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię 

żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 

 

 (8) Wydajcie więc godny owoc nawrócenia,  

 

(9) a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, 

bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 

Abrahamowi. (10) Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde 

więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 

wrzucone. (11) Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który 

idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 

godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym                

i ogniem. (12) Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę 

zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym .  
 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II                            

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

Krąg Biblijny  nr 14 
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Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

Misja Jana Chrzciciela 
 

Omówienie fragmentu 

 

Bohaterem omawianej perykopy jest Jan Chrzciciel, jeden z przewodników 

adwentowych, poprzednik Jezusa. To właśnie on przejmuje i przekazuje wołanie Izajasza              

(Mt 3,3; por. Iz 40,3), to on przygotowuje nas na przyjście Mesjasza, a wraz z Nim królestwa 

Bożego: "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 3,2).  

Nauczanie Jana miało miejsce w "owym czasie" (Mt 3,1). Wyrażenia "w owym czasie" 

czy "w owym dniu" w Ewangelii św. Mateusza mają znaczenie eschatologiczne, podobnie jak 

w Starym Testamencie. Czas Jezusa i Jana jest czasem wypełnienia zapowiedzi 

starotestamentalnych, o czym mówili prorocy.  

Miejscem działalności Jana jest Pustynia Judzka. Możemy w tym fakcie widzieć 

aluzję do dziejów narodu wybranego, którego losy mocno były związane z pustynią. Po 

wyjściu z Egiptu Izraelici właśnie przez pustynię szli do Ziemi Obiecanej; to na niej Bóg 

poddawał ich różnym próbom, ale także udzielał swej pomocy. Na pustyni często doświadczali 

swojej słabości i okazywali niewierność wobec Boga, który jednak mimo tych ustępstw nigdy 

ich nie opuścił, kierując się swoją wierną miłością. Dlatego pustynia była dla Izraela również 

miejscem szczególnej bliskości Boga, Jego opieki i spotkania z Nim. Pobyt Jana Chrzciciela 

na pustyni wskazuje zatem na wyjątkowość jego orędzia. Widzimy tu ponownie rys 

eschatologiczny: czas pustyni ma poprzedzać moment zbawienia, który będzie drugim 

wejściem do Ziemi Obiecanej. Ponadto pustynia ze swym szczególnym krajobrazem tworzy 

odpowiedni klimat do głoszenia nadejścia sądu. 

Już na samym początku, w pierwszym wersecie, Mateusz kreśli ogólne tło, wskazuje czas i 

miejsce wydarzeń, przedstawiając ich bohatera, aby przejść do bardziej szczegółowego opisu 

postaci Jana i jego orędzia.  

 

Jak się okaże, w jego ewangelii  Jan posiada trzy główne rysy: 

 

  jest poprzednikiem, który ma przygotować Izraela na spotkanie z Mesjaszem - na 

wzór Eliasza, który przygotowywał lud na przyjście Dnia Pańskiego; 

  jest podporządkowany Jezusowi; 

  łączy go z Jezusem pewien paralelizm: głoszą podobne orędzie, pozostają                        

w opozycji do faryzeuszów i saduceuszów, nawołują do pokuty, zostają odrzuceni                  

i zgładzeni jako przestępcy. 
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"Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 3,2). Jan podejmuje tu 

nauczanie starotestamentalnych proroków. W obliczu nadchodzącego dnia sądu Jan - podobnie 

jak oni - wzywa do powrotu do Boga, do nawrócenia, które ma być przede wszystkim zmianą 

sposobu myślenia i postępowania ze względu na królestwo niebieskie. To kolejne pojęcie 

charakterystyczne dla pierwszej ewangelii. 

Mateusz tylko sporadycznie posługuje się wyrażeniem "królestwo Boże". Pamiętać 

bowiem należy, że swoje dzieło kieruje on do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, stąd też 

stara się, aby było dla nich jak najbardziej zrozumiałe. Żydzi unikali używania imienia 

Bożego, zastępując je często rzeczownikiem "niebo", stąd też prawdopodobnie również 

Mateusz stosuje podobny zabieg. Następnie ewangelista przytacza nieco zmodyfikowaną 

wersję Iz 40,3. Prorok Izajasz kierował te słowa do wygnańców w Babilonie, którzy mieli 

przygotować drogę powrotną z niewoli do ojczyzny przez pustynię. Wraz z ludem miał tam 

powrócić także Bóg. Ewangelista odnosi natomiast słowa proroka Izajasza nie tyle do czasów 

niewoli, ile raczej do czasów Mesjasza. 

Ewangelista przekazuje następnie krótką, ale wymowną charakterystykę Jana. Był on 

prorokiem prowadzącym surowy tryb życia, "nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny" (Mt 3,4). 

Odzienie z sierści wielbłądziej do dziś noszone przez Beduinów żyjących na pustyni.                    

Być może miało wyróżniać Jana jako proroka (por. Za 13,4). Stylem życia przypominał 

nazirejczyków poświęconych Bogu, którzy nie spożywali wina (np. Lb 6,3; Sdz 13, 4-5.14;  

Łk 1,15). Jan bardziej troszczył się o swoje wnętrze niż zewnętrze. Ta jego asceza i stawianie 

wysokich wymagań innym szły jednak w parze z wrażliwością i delikatnością. Wobec Jezusa 

był pokorny i zawsze pozostał Mu wierny (np. Mt 3,11; por. J 1, 20.26-27). 

Przyglądając się postaci Jana, nasuwa się myśl, że prawdziwe wartości często są ukryte za 

maską surowości, która niejednokrotnie może odstraszać czy wręcz odpychać. Ascetyczny styl 

życia poprzednika Chrystusa wcale jednak nie działał odpychająco na ludzi. Ewangelista 

podkreśla, że "ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem" 

(Mt 3,5).  

Nawet żydowski historyk Józef Flawiusz pisał o działalności Jana Chrzciciela: 

"Wszelako niektórzy Żydzi uważali, że wojsko Heroda zginęło z woli Boga, który zesłał 

nań niewątpliwie słuszną karę za jego postępek względem Jana zwanego Chrzcicielem. 

Herod bowiem kazał go zabić, choć był to mąż zacny; nawoływał Żydów, aby 

prowadzili cnotliwe życie, kierowali się sprawiedliwością we wzajemnych stosunkach, 

gorliwie Bogu cześć oddawali i dopiero tak postępując chrzest przyjmowali.                    

Tylko wtedy - głosił - chrzest będzie miły Bogu, gdy potraktują go nie jako przebłaganie 

za jakieś występki, lecz jako uświęcenie ciała, mając duszę już przedtem oczyszczoną 

dogłębnie sprawiedliwym postępowaniem. Gdy zaś poczęły gromadzić się ogromne 

rzesze, w których słowa nauki Jana wzbudzały niezwykły entuzjazm, Herod zląkł się, by 

tak wielki dar przekonywania tego męża nie popchnął ich do jakiegoś buntu". 
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Jan nie głosił rzeczy łatwych i przyjemnych; jego orędzie było orędziem pokutnym, a 

mimo to gromadziły się wokół niego wielkie rzesze ludzi chcących przygotować się na 

przyjście zapowiedzianego Mesjasza. Wyznawali oni swoje grzechy przed Janem, ale istotne 

jest to, że nie ma tu mowy o ich odpuszczeniu - ono było już zadaniem Mesjasza, na przyjście  

i przyjęcie którego Jan przygotowywał. 

Fakt, że do Jana Chrzciciela zdążały rzesze ludzi, nie pozwala jednak wykluczyć, iż nie 

zawsze wiodły ich tam pozytywne motywy. Większość z nich była rzeczywiście szczera i, 

pragnąc nawrócenia, przyjmowała chrzest z rąk Jana jako zewnętrzny znak swojej 

wewnętrznej przemiany.  

Ojciec Bronisław Mokrzycki SJ pięknie pisze o symbolice chrztu Janowego:  

"Ten zewnętrzny znak mówi o tym, co dokonuje się w głębinach człowieczej duszy - o 

nawróceniu się ku Bogu. Zanurzenie się w wodach Jordanu to symbol zatopienia tego, co 

grzeszne. Zaś wyjście z wód rzeki - to symbol narodzin nowego, czystego człowieka". 

Natura ludzka jest ułomna, dlatego po chrzcie przyjętym z rąk Jana jeszcze nieraz zdarzyło 

się im popełnić grzech, ale jeśli potrafili podnieść się z tego upadku, to znaczy, że ich 

nawrócenie było szczere. 

Wśród tłumu są jednak także faryzeusze i saduceusze, którzy - owszem - przyszli 

posłuchać proroka, ale nie po to, aby wyznać swe grzechy i się nawrócić, ale po to, by ludzie 

ich widzieli i podziwiali ich gorliwość i pobożność. Były to dwa ugrupowania żydowskie 

różniące się między sobą. (...) Mateusz wymienia ich razem być może dlatego, aby podkreślić 

ich wspólnotę w sprzeciwie. Wielu spośród nich przychodziło po chrzest Janowy                                

i  niejednokrotnie kierowały nimi szczere pobudki, inni z ciekawości, a niektórzy tylko 

dlatego, aby dać wyraz oburzeniu zachowaniem się Jana. Jan wyczuwa tę obłudę i demaskuje 

ich publicznie: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem?" (Mt 3,7b). "Plemię żmijowe" zwykle rozumie się jako plemię szatana, gdyż w 

Biblii jest on identyfikowany z wężem. Ci więc, którzy bardziej ku niemu się zwracają, nie 

unikną Bożego gniewu. Jan jednak ich nie potępia, ale używa dość dosadnych słów, aby dać 

im do zrozumienia, że Bóg zna zamysły ich serc i żadne pozory nie są w stanie Go zwieść. 

 

Słowa Jana były rzeczywiście mocne, o czym przekonuje nas omawiana perykopa: 

 

 "Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 

wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone" (Mt 3,10). 

 

 Takie słowa mogą budzić trwogę, ale ich celem była i jest nadal mobilizacja do szczerego 

nawrócenia. Siekiera przyłożona do korzenia jest symbolem, który ma poruszyć serce                         

i jednocześnie przestrzec, że czas, w którym możliwe jest nawrócenie, nie będzie trwał                     

w nieskończoność. Nie należy więc zwlekać, bo można nie zdążyć; nie ma sensu trwać w 

swoim uporze, gdyż konsekwencje mogą być opłakane. Pan daje szczególną łaskę i szansę, 

nie można więc jej zmarnować, o czym zresztą przypomina nam właśnie Adwent. 
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Wycięcie drzewa było metaforą sądu Bożego już w Starym Testamencie (np. Iz 10, 33). 

Ogień natomiast towarzyszy sądowi ostatecznemu, jest jednocześnie narzędziem kary.  

Dla Jana Chrzciciela jest on znakiem nadchodzącego sądu. Nawrócenie należało do 

podstawowych pojęć judaizmu w czasach Jana; nawet dla człowieka sprawiedliwego był 

niezbędny. Prorok, widząc, że współcześni mu Żydzi dążą w sensie duchowym do 

samozagłady, wzywał ich do radykalnej zmiany życia. Fakt pochodzenia od Abrahama nie 

mógł im zapewnić ocalenia. Bóg bowiem w każdej chwili może wzbudzić potomstwo 

Abrahamowi nawet z kamieni; nieposłuszeństwo narodu wybranego nie stanowi bariery dla 

Bożego działania. Jak doskonale wiemy,  

 

Bóg już wzbudził nowe potomstwo Abrahamowi,                               

a są nim właśnie chrześcijanie. 

 

Ocalenia od gniewu Bożego doznają ci, którzy będą mogli wykazać się owocami swego 

nawrócenia, czyli dobrymi uczynkami; podobnie nauczali prorocy i podobnie nauczać będzie 

także Jezus (np. Mt 7, 16 - 19; 12, 33). 

Jan Chrzciciel z pewnością wiedział, że niektórzy uważali go za oczekiwanego 

Mesjasza; on jednak nigdy tej godności sobie nie przywłaszczał, dlatego też sam głosił 

nadejście Jezusa, prawdziwego Mesjasza:  

"Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 

jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie 

Duchem Świętym i ogniem" (Mt 3, 11). 

 

Tutaj Jan mówi o dwóch chrztach: Jana i Jezusa. Ten pierwszy jest 

zapowiedzią tego drugiego, a jednocześnie przygotowaniem do jego przyjęcia. Czasem 

interpretuje się go dwojako: jego wynikiem ma być nawrócenie lub też sam chrzest domaga się 

nawrócenia.  

 

Chrzest "Duchem Święty i ogniem" natomiast rozumiany jest jako misterium paschalne  

Chrystusa. Duch Święty jest bowiem pierwszym darem paschalnym, którego Syn posyła od 

Ojca, a ogień jest symbolem Ducha. Ogień także ma bogatą symbolikę, gdyż z jednej strony 

widzimy tu płomień Bożej miłości, z drugiej natomiast - ogień sądu. Sąd paschalny dokonał 

się już na krzyżu i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i wciąż dokonuje się w sercu 

każdego człowieka, przygotowując go niejako na sąd szczegółowy, który nastąpi po śmierci, 

oraz na ostateczny, przy końcu czasów. To nie Bóg potępia człowieka, ale człowiek sam siebie 

skazuje na potępienie, gdy świadomie odrzuca miłość Bożą. 
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"Naturą tej miłości jest ogień, bo to jest miłość, która spala się w ofierze dla nas i za nas. 

Płomienie tego ognia - dlatego, że są płomieniami miłości - nie mogą 

współistnieć z tym, co miłością nie jest. Wobec tych płomieni żadna imitacja 

miłości się nie ostoi! Grzech musi spłonąć! Dlatego każdy, kto odrzuca miłość, musi 

doświadczyć palącego ognia sądu". 

 

Wiele jest interpretacji chrztu Duchem Świętym i ogniem: 

- chrzest Jezusa obdarza ogniem Ducha Świętego, podobnie jak podczas Jego zesłania 

(por. Dz 2); 

- chrzest Jezusa udziela Ducha Świętego pokutującym, a ogień jest oznaką sądu dla tych, 

którzy nie chcą pokutować; 

- Jezusowy chrzest jest chrztem sądu; 

- Jezusowy chrzest działa oczyszczająco i udoskonalająco na tych, którzy go przyjmują. 

 

Według Mateusza chrzest w Duchu realizowany jest w chrzcie chrześcijańskim, natomiast 

chrzest ognia nastąpi w czasie sądu. 

Mowa Jana kończy się ostrzeżeniem. Pszenica będzie gromadzona w spichlerzu, plewy 

zostaną spalone; ci więc, którzy przyniosą owoce nawrócenia, zostaną zachowani, pozostałych 

natomiast - spotka kara. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Hilary z Poitiers, św. (+ 367). Biskup Poitiers, wybitny teolog, zwalczający arianizm                  

w Galii i za to zesłany na wygnanie. Pozostawił wiele traktatów polemicznych                                 

i egzegetycznych. Był autorem pierwszych hymnów kościelnych. Ochrzcił św. Marcina, 

późniejszego biskupa Tours. 
 

Upomnienia Jana 
 

„W owych dniach wystąpił Jan, przepowiadając na Pustyni Judzkiej  tymi słowami: 

«Czyńcie pokutę, przybliżyło się bowiem królestwo Boże»”, itd. (Mt 3, 1n).  

 

Należy dokładnie przyjrzeć się miejscu, treści przepowiadania, ubraniu i pokarmowi Jana. I 

to w taki sposób, aby ciągle pamiętać, że opisane wydarzenia nie tracą nic na prawdziwości, 

jeśli odczyta się sens duchowy, leżący u podstaw ich przebiegu. Albowiem dla 

przepowiadającego i miejsce było stosowne, i ubranie użyteczne, i pokarm należyty, ale w tych 

faktach ukryła się zapowiedź faktu przyszłego, a w nim samo działanie stało się 

przygotowaniem. Przychodzi więc Jan na Pustynię Judzką.  
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Miejsce to jest pustynią nie z braku ludzi, lecz Boga, pozbawione 

mieszkania Ducha Świętego, a nie ludzi. 

 

Miejsce zatem przepowiadania świadczy o pustkowiu tych, do których przepowiadanie 

zostało skierowane. Ponieważ zbliża się królestwo niebieskie, dlatego Jan głosi pokutę, dzięki 

której następuje odwrócenie się od błędu i zerwanie z występkiem, a po wstydzie z powodu 

złego postępowania – postanowienie porzucenia grzechu. Nawołuje, aby Pustynia Judzka 

pamiętała, że przyjmie Tego, w którym jest królestwo niebios i że w przyszłości nie pozostanie 

pustkowiem, w którym jest królestwo niebios, jeśli tylko oczyści się z dawnych wad w 

pokutnym wyznaniu.  

Szata utkana z włosia wielbłądziego oznacza pielgrzymi strój przepowiadania proroczego, 

ponieważ po zdjęciu nieczystych szat zwierząt, do których jesteśmy podobni, głosiciel 

Chrystusa przyodziewa się w odzienie prorocze; zostaje uświęcone w nas wszystko, cokolwiek 

przedtem było zbrukane, bądź bezużyteczne. Obleczenie się zaś pasem oznacza skuteczne 

przygotowanie do każdego dobrego czynu, jako że przepasani jesteśmy wolą Chrystusa do 

wypełnienia każdego posłannictwa. Na pokarm wybrał sobie szarańczę, która unika człowieka 

i pierzcha, gdy odczuwa naszą bliskość; pokarm ten wskazuje oczywiście na nas, którzy 

unikamy wszelkiej rozmowy czy przebywania z prorokami, odskakujemy od nich niby 

skokami naszych ciał. Niestali wolą, nieużyteczni czynem, kłótliwi słowem, chwiejni postawą, 

obecnie staliśmy się pokarmem świętych, nasyceniem proroków, miodem leśnym, słodkim 

pokarmem przez nas wydobywanym nie z ula Prawa, lecz dostarczonym z pni drzew leśnych.  

 

Przepowiadając więc swoją naukę w takim usposobieniu, Jan nazywa przychodzących do 

chrztu faryzeuszy i saduceuszy „plemieniem żmijowym”, to jest, upomina ich, aby „starali się 

o godny owoc pokuty” i nie chełpili się, że „mają Abrahama za ojca, ponieważ Bóg może 

wzbudzić z kamieni synów Abrahama". 

 

 Nieważne jest bowiem cielesne pochodzenie, lecz dziedzictwo wiary. Godność 

pochodzenia opiera się na konkretnych czynach, a duma przodków trwa w naśladownictwie 

ich wiary: diabeł niewierny, Abraham wierny; pierwszy bowiem stał się niewierny przez 

doprowadzenia człowieka do upadku, drugi natomiast został usprawiedliwiony przez wiarę 

(Rz 4, 9). Do tego stopnia więź pokrewieństwa zdobywa się obyczajami i życiem każdego z 

osobna, że ci, którzy uwierzą, stają się potomstwem Abrahama; ci natomiast, którzy nie 

uwierzą, przez niewiarę przemieniają się w synów diabła.  

 

Gdy zatem Jan nazywa faryzeuszy plemieniem żmijowym, upomina ich, aby nie chełpili się 

pochodzeniem od uświęconego praojca i przypomina im, że synowie Abrahama mogą być 

wzbudzeni z kamienia i skały; nakłania ich, aby przynosili godne owoce pokuty, aby ci, którzy 

zaczęli uznawać diabła ze swego ojca, stali się przez wiarę tymi, którzy zostali wzbudzeni z 

kamieni, synami Abrahama. 
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 „Siekiera przyłożona do korzeni drzew” świadczy o obecności w Chrystusie prawa 

wycinania i spalania nieowocujących drzew, to znaczy że przygotowuje się na dzień sądu 

ognia zagłady za niewierność. A ponieważ wypełnienie Prawa uznano już za nieskuteczne do 

zbawienia, Jan pojawił się jako zwiastun dla tych, którzy przyjęli chrzest pokuty – zadaniem 

bowiem proroków było powstrzymywać ludzi od grzechów, właściwością zaś Chrystusa było 

zbawiać wierzących – dlatego Jan oświadcza, że udziela chrztu jedynie, by wyrażono skruchę, 

po nim natomiast przyjdzie potężniejszy, a on, Jan, nie będzie godzien powinności noszenia za 

nim jego butów. On powierzy apostołom zaszczyt głoszenia [Ewangelii] wszystkim, poprzez 

których „znakomite nogi otrzymają powinność zwiastowania pokoju Bożego” (Iz 52, 7).  

 

W Panu zatem określa czas zbawienia i sądu, mówiąc: „On was będzie chrzcił w Duchu 

Świętym i w ogniu”, ponieważ dla przyjmujących chrzest w Duchu Świętym pozostaje resztę 

udoskonalić ogniem sądu. „On ma w ręku – powiada – wiejadło, którym oczyści swoje 

klepisko, i zgromadzi pszenicę swoją w spichrzu, plewy zaś spali ogniem niegasnącym”. 

Zadaniem wiejadła jest oddzielanie ziarna od plew. Wskazanie, że w ręku Pana jest sąd 

oznacza, że ma on moc umieszczania w spichlerzu nieba swojej pszenicy, to jest doskonałych 

owoców wierzących, plewy zaś, to jest marność ludzi bezużytecznych i nieprzynoszących 

owoców 

 

 

 „Najlepszy przewodnik 
        - Jezus jako Przedziwny Doradca 
 

W 1741 roku kompozytor Georg Friedrich Haendel stworzył swoje słynne oratorium 

Mesjasz. 

 

Opisuje ono narodziny Jezusa (część 1), Jego śmierć (część 2) i zmartwychwstanie (część 3). Całe 

oratorium, wraz z najbardziej znanym refrenem "Alleluja!", jest wzruszającym portretem Jezusa, 

zaczerpniętym wyłącznie z Pisma Świętego. W tekście oratorium Haendel połączył proroctwa Starego 

Testamentu z wersetami Nowego Testamentu, ukazując w ten sposób, że w Jezusie wypełniają się 

wszystkie starotestamentalne zapowiedzi. 

 

Fragmentem najbardziej odpowiednim na Adwent jest: „Albowiem Dziecię nam się narodziło”, 

oparty na tekście proroka Izajasza (9,5): 

 

 „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach 

spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. 
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Być może, gdy tylko zaczynasz czytać te słowa, dźwięczy ci w uszach muzyka Haendla. Jest to 

bardzo popularny fragment utworu, dzięki któremu wielu po raz pierwszy w życiu zapoznało się z 

proroctwem dotyczącym Jezusa.  

W adwentowym wydaniu miesięcznika "Słowo wśród nas" zastanawiamy się nad 

czterema tytułami „Syna”, o którym prorokuje Izajasz, i zobaczymy, w jaki sposób Jezus  ucieleśnia 

każdy z nich.  

 On jest Przedziwnym Doradcą, który chce prowadzić nas przez życie.  

 Jest Bogiem Mocnym, mającym władzę nad wszelkim stworzeniem.  

 Jest Odwiecznym Ojcem, który nas prowadzi i troszczy się o nas.  

 Jest wreszcie Księciem Pokoju, uczącym nas kroczyć drogami, które do pokoju prowadzą.  

 

W tym artykule przyjrzyjmy się Jezusowi jako Przedziwnemu Doradcy. 

 

▌ Niespokojny świat 

 

Świat pogrążony jest dziś w chaosie i zamęcie. Wciąż słyszymy o zamachach terrorystycznych za 

granicą i demonstracjach w naszym własnym kraju, o stale pogłębiającej się przepaści między 

bogatymi a ubogimi, o głodzie i bezdomności. Nic dziwnego, że wielu ludzi ma poczucie zagubienia i 

z coraz większym sceptycyzmem patrzy na otaczającą ich rzeczywistość. 

 „Jak mam żyć w takim świecie?” – pytamy. Wielu – od prezydentów i premierów, przez księży, 

po psychologów i osobistych doradców – podpowiada jakieś rozwiązania czy udziela rozmaitych rad. 

Chociaż niektóre z nich mogą okazać się pomocne, żadne nie wytrzymują porównania z tymi, które 

oferuje nam sam Jezus.  

 

Dlaczego Jezus jest tak Przedziwnym Doradcą?  

 

Nasuwa się tu oczywista odpowiedź:  

 dlatego, że jest Synem Bożym, który wie wszystko.  

 A dzięki temu, że stał się człowiekiem, rozumie dobrze, jak to jest być na naszym miejscu. 

 

▌ Wiedza z pierwszej ręki 
 

Główne przesłanie Bożego Narodzenia koncentruje się wokół faktu, 

że Jezus, Bóg, stał się człowiekiem. 
 

 Jezus przyszedł na świat i żył pomiędzy nami jako jeden z nas.  

 Osobiście doświadczył radości i nadziei, problemów i rozczarowań, jakie są udziałem nas 

wszystkich.  

 Znał radość bliskich przyjaźni i wrogość nieprzyjaciół.  
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 Odczuwał siłę pokus i pokój, jaki płynie z ich przezwyciężenia. Uważnie obserwował i głęboko 

przeżywał także to, czego samemu nie dane Mu było doświadczyć.  

 

Wszystkie te złe i dobre doświadczenia sprawiły, że mamy w Jezusie „nie takiego (…) 

arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego 

we wszystkim na nasze podobieństwo” (Hbr 4,15). On zna nas do głębi, gdyż stał się do nas 

podobny we wszystkim oprócz grzechu.  

Jednocześnie jednak Jezus jest również Synem Bożym, w którym ukryte są „wszystkie skarby 

mądrości i wiedzy” (Kol 2,3).  

On wie, co kryją w sobie nasze serca i umysły (Mk 2,8; J 2,24- 25).  

Wie dokładnie, co powinniśmy usłyszeć w danym momencie, gdyż jest wszechwiedzący (Mt 

6,31-32)!  

Łącząc w sobie doświadczenie bycia człowiekiem z mądrością i wiedzą Syna 

Bożego, Jezus absolutnie zasługuje na tytuł Przedziwnego Doradcy. 

  

Nie tylko wie, czego nam w danej chwili potrzeba, ale potrafi nam to powiedzieć z serdecznością i 

współczuciem. 

 

 

 

 

▌ Adwentowe kroki 
 

To, że Jezus chce udzielać nam rad, jest dla nas dobrą nowiną. On chce i może pomagać nam o 

wiele bardziej i skuteczniej, niż są w stanie uczynić to rodzice wobec swoich dzieci. Kolejną dobrą 

nowiną jest to, że wcale nie jest trudno otrzymać od Niego radę.  

 

 Oto trzy proste kroki, które codziennie podejmowane 

pomogą nam w tym Adwencie usłyszeć głos Jezusa. 

 

1. Usuń zbędne zakłócenia.  
 

Naszą zdolność do słuchania tego, co Jezus chce nam powiedzieć, blokuje niewyznany 

grzech. Podobnie jak nie znosimy zakłóceń na łączach, które nie pozwalają nam dobrze 

słyszeć rozmowy telefonicznej, tak też powinniśmy nienawidzić naszych grzechów, które nie 

pozwalają nam słyszeć Jezusa. Pozbądźmy się tego szumu, przystępując  do sakramentu 

pojednania. Postanówmy też sobie każdego wieczoru prosić Jezusa o przebaczenie wszystkich 

grzechów powszednich popełnionych w ciągu dnia. 
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2. Karm swoją wiarę. 
 

 Jezus najczęściej udziela nam rad na modlitwie, podczas celebrowania sakramentów i 

rozważania Pisma Świętego. Wyznacz więc sobie codziennie jakiś czas, który poświęcisz 

wyłącznie Jezusowi. Trenerzy na siłowniach obiecują, że trzydzieści minut ćwiczeń dziennie 

przez trzydzieści dni przyniesie znaczne wzmocnienie sił i zdrowia fizycznego. Można to 

odnieść także do modlitwy. 

 

3. Bądź czujny. 
 

 Jezus nie przemawia jedynie w ciszy modlitwy. On w każdej chwili gotów jest udzielać 

swojej mądrości i wskazywać nam drogę, a zwłaszcza wtedy, kiedy zmagamy się z trudną 

decyzją. Bądź więc czujny na Jego głos, Jego przynaglenia, Jego miłość. 

 

▌ Historia Tomasza 
 

Po wysłuchaniu w niedzielę homilii o modlitwie Tomasz postanowił w Adwencie 

wyznaczyć sobie rano pewien czas, który poświęci na spotkanie z Jezusem. Po trzykrotnym, 

powolnym odmówieniu Ojcze nasz czytał uważnie czytania mszalne przeznaczone na dany 

dzień. Następnie czytał medytację ze Słowa wśród nas, zastanawiając się, jak wprowadzić w 

życie to, o czym czyta. Już po tygodniu zaczął zauważać w sobie pewne zmiany. Czuł się 

bliżej Jezusa. Miał w sobie więcej pogody ducha i życzliwości względem ludzi – nawet gdy 

sprawy nie toczyły się tak, jak sobie życzył. Wkrótce nadszedł moment próby. Tomasz często 

miewał nieporozumienia ze swoim nastoletnim synem.  

Pewnego dnia, po trzech tygodniach praktykowania modlitwy, o mało co nie doszło 

między nimi do kolejnej awantury. Zanim jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, 

Tomasz zreflektował się  i powiedział: 

„Ostatnio dużo myślę o tym, że Jezus mi przebacza. Chcę cię przeprosić za to, że przed 

chwilą byłem wobec ciebie zbyt krytyczny. Nie chcę się z tobą kłócić”. Poruszony słowami 

ojca, syn także przeprosił za swój upór. Awantura została zażegnana. Patrząc wstecz na tę 

sytuację, Tomasz uświadomił sobie, że to Jezus podpowiedział mu właściwe słowa, które 

doprowadziły do pojednania z synem. 

 

▌ Nieustanna obecność 
  

Jeśli i ty pójdziesz za przykładem Tomasza, wkrótce odkryjesz zmianę w swoim myśleniu                       

i postępowaniu. Łatwiej będzie ci zachować pokój. Znajdziesz w sobie więcej determinacji, by 

zapanować nad złością czy złym nastrojem. Sprawdź sam, czy piętnaście minut modlitwy dziennie nie 

doda ci zdrowia i siły ducha. Nie wzmocni wprawdzie twoich mięśni, ale uczyni cię bardziej 

kochającym, troskliwym i spokojnym. Bądź pewien, że do Bożego Narodzenia różnicę odczują także 

twoi bliscy!  
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 Wpatrując się w tegorocznym Adwencie w Dzieciątko złożone w żłóbku, wiedz, 

że patrzysz na najmądrzejszą i najbardziej współczującą Osobę, jaka 

kiedykolwiek żyła na ziemi.  

 

 Pozwól, by stała się Ona twoim osobistym Przedziwnym Doradcą. ▐ 

 

 

 

Chrzest w Jordanie ("Jezus z Nazarethu" R. Brandstaetter) 

Jezus, stojąc u brodu Bethabara i czekając, aż przyjdzie na Niego kolej zanurzenia się                  

w wodzie, starał się wzrokiem odszukać Johanana, co nie było łatwe nie tylko z powodu 

nieprzebranych tłumów, które zaległy brzeg, ale również dlatego, że nie znając go, nie 

wiedział, jak wygląda. Wprawdzie spostrzegł nad samym brzegiem gromadę ludzi, a wśród 

nich człowieka pochylonego nad wodą, odzianego we włosiennicę i przepasanego pasem 

skórzanym, i począł w nim domyślać się Johanana, ale domysł ten mógł łatwo okazać się 

zwodniczy, tym bardziej, że z powodu dużej odległości nie mógł dostrzec, co on nad rzeką 

robi, a poza tym mógł to być jeden z pokutników, który uczestnicząc w oczyszczającym dziele 

pustelnika odział się na jego podobieństwo w płaszcz z sierści wielbłądziej.  

Jezus, nie chcąc więc wybiegać teraz poza granicę domysłu, dał spokój dalszym 

dociekaniom i rad, że w obfitości człowieczeństwa, które Nim obecnie owładnęło, jest 

niedostrzegalną cząstką tego tłumu, podległą tym samym prawom fizycznym i duchowym 

ograniczeniom, jeszcze bardziej pogłębiał w sobie ich pełnię i pomniejszał się do rozmiarów 

szarego pokutnika, stojącego jak każdy pokutnik w oczekiwaniu błogosławionego 

oczyszczenia. Dzięki temu samozrównaniu z człowiekiem mógł teraz nie tylko nie wiedzieć, 

jak wygląda Johanan, i ulegać urojonym domysłom, ale przede wszystkim — i to było celem 

Jego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia — mógł ujawnić przed ludźmi                       

i sprawdzić na sobie samym i przed sobą samym swoje pełne człowieczeństwo, a ponieważ 

niestety nie istnieje lepszy sprawdzian człowieczeństwa nad grzech, mógł poczuć się 

człowiekiem grzesznym, chociaż nigdy żadnego grzechu nie popełnił, i poddać się 

oczyszczeniu z występków, które nigdy nie były Jego udziałem, i tak dźwigając w sobie ciężar 

bezgrzesznego grzechu, czyli niepokalanej świadomości upadku, ale nie upadek — była to 

trudna gra, jedna z tych tajemniczych gier, którymi Elohim posługiwał się, gdy chciał 

przemówić do człowieka głosem człowieczym — mógł powolnym krokiem wraz z całym 

tłumem ludzi zbliżać się ku brzegom rzeki i dokonać zanurzenia w wodzie, tak potrzebnego do 

całkowitego i świadomego wypełnienia człowieczej prawdy.  
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Tłum krok za krokiem, cierpliwie i spokojnie, mimo dokuczliwego skwaru i zmęczenia, 

posuwał się w kierunku brzegu. Ludzie stojący w pobliżu rozprawiali szeptem o pustynnym 

bracie, o jego uczniach, o pokucie i chrzcie, i z rozmów ich Jezus dowiedział się, że mimo 

gorących sprzeciwów, zaprzeczeń i nieustannych sprostowań Johanana, lud skłonny był 

uważać go za Mesjasza ukrytego, a ta ukryta forma objawienia — ukryta, rozumie się, do 

czasu — nie tylko podniecała wyobraźnię Izraelitów, lecz jeszcze bardziej umacniała ich w 

słuszności przypuszczeń i dociekań coraz śmielszych, a niekiedy nawet przybierających ton 

kategorycznych stwierdzeń o świętym proroku, który lada dzień zrzuci zasłonę ze swojej 

twarzy i objawi się całemu Izraelowi w pełnej chwale Bożego Pomazańca.  

Johanan swoje i lud swoje. Jasne było, że mesjańska tęsknota tych ludzi wciąż krążyła 

dokoła wyzwolenia spod władzy Rzymian i zadecydowała o tym, że cierpliwe czekanie narodu 

— nie zawsze wprawdzie było ono cierpliwe, ale wiadomo przecież, że niewymierne                           

i względne są granice ludzkiej cierpliwości, więc nawet taką czy inną sporadyczną 

niecierpliwość synów Izraela od wieków cierpiących obce jarzmo można uważać za akt 

podziwu godnej cierpliwości — było jego chlebem codziennym, przepojonym łzami, goryczą  

i popiołem.  

Stali więc w ogromnej gromadzie i powoli zbliżali się do brzegów Jordanu, do 

piaszczystego i dość wąskiego brodu zarośniętego po bokach gęstym sitowiem, paprocią                    

i olchami, gdzie Johanan — Jezus widział już teraz zupełnie dokładnie jego postać, odwróconą 

twarzą ku rzece — w otoczeniu swoich uczniów odmawiał modlitwy i chrzcił ludzi, którzy 

zanurzając się w wodzie, w symbolu wielkiej przemiany, obmywali z grzechów swoje dusze               

i serca. Syn cieśli przypomniał sobie ów uroczysty dzień, gdy był bar micwe i wchodził w lata 

Obowiązku, Ofiary i Pokory, w czas podniosłej Trójcy, której obecność odczuwał teraz ze 

wzmożoną wyrazistością tak dokładnie, jakby była Jego sobowtórem.  

Już było późne popołudnie, a niemiłosierny skwar lał się z nieba na ziemię, na głowy                    

i plecy ludzi, którzy poszcząc, stali od świtu pod rozżarzonym słońcem, gdy wreszcie Jezus 

dotarł do samego brodu i spojrzawszy w chudą, sczerniałą od pustynnych wichrów, obrośniętą 

długimi włosami twarz swojego brata, nisko przed nim skłonił głowę i pokornie czekał na jego 

słowo.  

Johanan nieco się cofnął, jakby chciał się przyjrzeć Przybyszowi z pewnej odległości, a 

ponieważ oślepiły go ukośne promienie słońca, przyłożył dłoń do czoła, osłaniając nią oczy, i 

uważnie wpatrywał się w postać nieznajomego Męża, tak uważnie i długo, że stojący obok 

niego uczniowie — jeden średniego wzrostu, czarnobrody, o mocnych ramionach i żylastych 

dłoniach, drugi wysoki, o pociągłej bladej twarzy i delikatnych, nieomal dziewczęcych rysach 

— równocześnie skierowali pytające spojrzenie na Jezusa, pragnąc wyczytać z Jego uniżonej              

i wyczekującej postawy odpowiedź na niezwykłe zachowanie się ich nauczyciela i mistrza.  
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Tymczasem Johanan odjął dłoń od czoła i bezradnie szukał w pamięci owej odległej 

chwili, w której spotkał się z Nieznajomym, i nie mniej odległego miejsca, w którym to 

spotkanie nastąpiło, lecz im bardziej zagłębiał się w przeszłość, wypatrując w niej śladów 

owego Męża, tym większa ogarniała go pewność, że mimo bezskuteczności tych chaotycznych 

poszukiwań na pewno Go kiedyś widział, poznał Go, mówił z Nim i znając Go, i mówiąc z 

Nim, i będąc obok Niego, równocześnie czekał na spotkanie z Nim, na poznanie Go                           

i rozmowę, i wcale nie dziwił się równoczesnemu porządkowi tych zjawisk, sprzecznych z 

sobą tylko w ludzkim, nędznym i ograniczonym wyobrażeniu, jednak harmonijnie 

nakładających się na siebie według praw o następstwie Bożych zdarzeń. Wiedział bowiem, że 

są różne prawdy u Elohim, ale wszystkie one związane są ze sobą związkiem wiecznym                                  

i nierozerwalnym i każda z nich potwierdza drugą nawet wówczas, jeżeli jej całkowicie 

przeczy. Ale mimo to wciąż nie wiedział, kim jest Nieznajomy, i byłby może gotów o to Go 

spytać, gdyby nie poczuł, że stawiając to nierozważne pytanie, dotyka spraw niesprawdzalnych 

zmysłami i umysłem. A poza tym rosła w nim pewność, że Ten, który stoi przed nim                        

z pokornie opuszczoną głową, jest od niego nieskończenie wyższy, tak wysoki, że aż 

nieosiągalna była ta Jego wysokość, i dlatego on, Johanan, powinien nie tylko przed 

pomniejszającym się pomniejszyć, a przed korzącym się ukorzyć, ale okazać Mu swoją 

marność oraz niedorzeczność tego, co czyni przed Jego obliczem. Więc zwrócił się do Jezusa  

i powiedział pytając:  

— Ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł:   Zgódź się na to, niech teraz tak będzie. 

Albowiem godzi się, abyśmy w ten sposób wypełnili wszystko, co sprawiedliwe.  

Słowa te wypowiedziane były jak prośba, ale brzmiały jak rozkaz, i Johanan poddał się im 

bezwolnie, albowiem sprawiedliwość, na którą powoływał się Nieznajomy — tak myślał 

Johanan — oznacza w Prawie niezłomną wolę El Szaddaja, identyczną z Jego zwycięstwem, a 

tożsamość tę potwierdzili mędrcy z Qumran, którzy głosili, że sprawiedliwość jest Bożym 

planem zbawienia człowieka, a owo zbawienie jest zawołaniem Synów Światłości walczących 

z Synami Ciemności, z całym obozem Beliala, a ja wprawdzie nie jestem Światłością — tak 

myślał Johanan — ale mam złożyć Świadectwo o Światłości właśnie teraz, gdy rozstrzygają 

się losy tej wielkiej wojny, a Syn Sprawiedliwości, będący gwiazdą zrodzoną z Dawida i 

berłem powstałym w Izraelu, poczyna stopniowo oświecać swoim światłem ziemię aż po 

najdalsze jej krańce, aż po kres wszystkich czasów i w czasie naznaczonym przez Elohim, to 

znaczy może jutro, a może pojutrze, a może właśnie już dziś zajaśnieje Jego przeraźliwa 

światłość i świecić będzie przez wszystkie czasy, i coraz bardziej zmniejszać się będzie 

odległość między człowiekiem a Bogiem, aż wreszcie odległość ta będzie tak mała, że 

zupełnie zaniknie, a człowiek wstąpi w Boga albo Bóg w człowieka, co zresztą wychodzi na 

jedno i to samo, i nastąpi powszechne Przeistoczenie i Podniesienie dziejów — tak myślał 

Johanan i tak myśląc, szedł ku rzece, a u jego boku szedł Jezus, który jak pokutnik, zrzuciwszy 
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z siebie tunikę, milcząco wstąpił w wody Jordanu — to milczenie zauważyli Johanan i jego 

uczniowie — i zanurzył się w rwących falach, w cieniu wyciągniętych dłoni Pustynnego Brata. 

A Pustynny Brat błogosławił Męża zanurzonego w wodzie i wodę, wodę niby-wodę, albowiem 

była ona już tylko wodą pozorną, a naprawdę była wartko płynącym Elohim, płynącym Panem 

Zastępów bijącym o brzeg, była samym Jahwe, głębokim Jahwe, w którym zanurzył się Jezus. 

Stojąc po szyję w wodzie, w głębi płynącego Boga, w samym jądrze swojego jestestwa, w 

samym sobie, w pluszczącej Nieskończoności i Niewidzialności, wracał do dawnej równowagi 

i wyzbywał się swojego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia, dzięki któremu 

mógł skrycie i widomie wziąć na siebie ciężar i pełnię swej niepokutującej pokuty. Wyszedł z 

wody, szybko nałożył na siebie tunikę i zwróciwszy się ku Jerozolimie, ukrytej wśród Gór 

Judejskich — właśnie w głębi horyzontu, przez szczelinę powstałą pomiędzy wzgórzami a 

seledynową smugą obłoków, wysączały się ostatnie blaski zachodzącego słońca — począł 

głośno odmawiać modlitwę, a gdy wypowiedział jej ostatnie słowa, ujrzał, jak z owej otwartej 

szczeliny ponad Judejskimi Górami wylatuje ku Niemu gołębica, ów ofiarny ptak ludzi 

ubogich, wzbija się w powietrze i krąży nad Jego głową, i usłyszał głos mówiący: Ten jest 

Synem moim umiłowanym, którego upodobałem sobie.  

— I poznał po nieuważnych i opieszałych spojrzeniach, i nieczujnych twarzach uczniów i 

stojących w pobliżu pokutników, że nie widzą gołębicy i nie słyszą mówiącego głosu. Ale 

szeroko rozwarte i przerażone oczy Johanana były dla Niego nieomylnym dowodem, że 

uczestniczy on w Jego widzeniu i słyszeniu, co było dla Niego radosną ulgą, gdyż widzenie to 

było przede wszystkim przeznaczone dla Pustynnego Brata.  

I stało się, że nad Mężem, który wyszedł jak Ryba z wody, ze środka wszystkich wód, z 

wielkiego oczyszczenia, unosił się Duch Boży, krążył nad Jego głową, zataczał szerokie koła, 

raz wyżej, raz niżej, jakby chciał swoim lotem potwierdzić głęboki sens tego dnia, wreszcie 

poderwał się ku górze i odleciał na krańce horyzontu, ku Górom Judejskim, i znikł w 

szkarłatnej szczelinie między wzgórzami a seledynową smugą obłoku, pozostawiwszy nad 

głową Męża swój nieruchomy, skrzydlaty cień.  

I Jezus znów ujrzał w sobie, jak podczas uroczystego dnia bar micwe, wielką Troistość o 

obliczach tych samych, a jednak nie tych samych, gdyż trudno jest mówić o trzech obliczach, 

skoro mimo swojej troistości były jednym i tym samym obliczem, co od biedy język ludzki 

może określić za pomocą trzech Słów w jednym Słowie i trzech wieczności w jednej 

wieczności, i trzech nieskończoności w jednej nieskończoności, albowiem nie ma Słowa, które 

nie jest troistym Słowem, i nie ma wieczności, która nie jest troistą wiecznością, i nie ma 

nieskończoności, która nie jest troistą nieskończonością, a przede wszystkim — i to jest 

najważniejsze — nie istnieje, nie istniała i nigdy istnieć nie będzie Jedność, która nie jest 

Trójcą.   I wtedy Johanan ku zdumieniu swoich uczniów i stojących obok pokutników padł na 

twarz przed Jezusem, albowiem poznał Go. 
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„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”.   
Ten przekaz Jana Chrzciciela jest zbieżny z tym, co głosił Jezus (por. Mt 4,17)                                                               

Ks. Tomasz Jaklewicz - "Gość Niedzielny" 

 

     1. Paralelizm jest zamierzony. Ewangelista chce nam powiedzieć, że Jan 

jest poprzednikiem Chrystusa. Jan zamyka listę starotestamentalnych proroków, 

którzy wzywali do nawrócenia i głosili bliskość Boga. Prorocy często nie przebierają 

w słowach. Jan mówi o siekierze przyłożonej do drzewa, faryzeuszów nazywa plemieniem 

żmijowym. Nie jest to grzeczna mowa, dziś prorok ten zostałby pewnie oskarżony 

o naruszenie poprawności politycznej. Może nawet dostałby kościelne upomnienie, by 

wyrażać się z większą delikatnością. Nie wolno straszyć ludzi z ambony, choć już prawie nikt 

ani Boga, ani Jego sądu się nie boi. A jednak wezwanie „nawracajcie się” jest aktualne. Co 

zrobimy z „siekierą przyłożoną do drzewa”, z „nadchodzącym gniewem Bożym”? Czy 

możemy tak po prostu pominąć te zdania, które kłócą się z dzisiejszą mentalnością? Czy nie 

należy raczej zmienić mentalności? Czasem warto się nawet wystraszyć, by się nawrócić.  
 

     2. „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 

prostujcie ścieżki!” Pustynia kojarzyła się Żydom z wyjściem z niewoli egipskiej i drogą 

do Ziemi Obiecanej. To był czas trudny, ale pełen nadziei. Czas bliskości Boga i zawarcia 

z Nim przymierza. Pustynia jest miejscem ucieczki od zgiełku, od nadmiaru rzeczy, od 

wygody, od bodźców. Jest ogołoceniem, które może pomóc otworzyć się na Bożą obecność. 

Na pustyni człowiek jest bardziej wyczulony na głos proroka. Ma szansę przyjrzeć się 

ścieżkom swojego życia, które wymagają naprostowania. Nieraz na trawie widać wydeptaną 

ścieżkę. To zwykle jakaś droga na skróty. Pomyślmy o naszych drogach na skróty, o dobrze 

wydeptanych ścieżkach w stronę grzechu, czyli złych przyzwyczajeniach czy wręcz 

nałogach. Co muszę naprawić w moim życiu podczas tego Adwentu?  
 

     3. „Ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 

Jordanem”. Jan wymagał sporo od siebie i domagał się radykalizmu od innych. I właśnie 

dlatego przyciągał tłumy. Nic się nie zmieniło. Dziś tam, gdzie dominuje liberalny styl 

nauczania, pustoszeją świątynie. Obniżanie poprzeczki jako sposób na przyciągnięcie ludzi 

do Boga to pomysł samobójczy. Ludzie wyczuwają autentycznych proroków i idą za nimi. 

Mieszkańcy Jerozolimy, w której stała świątynia, ciągnęli nad Jordan, aby szukać 

oczyszczenia z grzechów. Czy jest we mnie pragnienie przemiany, oczyszczenia, naprawy 

życia? Zanim podejmiesz postanowienia, zapragnij odnowy serca. Nie bój się radykalizmu 

wiary, nawet gdy letni czy obojętni będą cię posądzać o fundamentalizm czy fanatyzm.  
 

      4. „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie”. Ostatecznie chodzi 

o Chrystusa. Z powodu Niego to całe zamieszanie. Jan zapowiada, że Jezus udzieli 

doskonalszego chrztu. „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. A potem dokona 

sądu, oczyści omłot, czyli oddzieli dobro od zła. Obraz sądu jest czymś bardzo 

pocieszającym. Zło przegra, zostanie spalone. Ocalone zostanie dobro. Na wieki. 


