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J 1,6-8.19-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.  Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.  

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów 
z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem 
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem.                        
Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?  Odpowiedział: Jam głos 
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.                    
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego:                   
Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?  

Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

                
 

 

"Ewangelia według św. Jana"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Francis Martin, William M. Wright. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

 [1, 6-8 ]   Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ewangelista przedstawia ostatniego i największego z proroków - Jana Chrzciciela, 

który był posłany przez Boga.  

Główną rolą Jana Chrzciciela w Czwartej Ewangelii jest być świadkiem Jezusa:  

Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości. 

Celem tego świadectwa o światłości jest, by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Ewangelista poinformuje później, że Mojżesz i całe Pismo Święte dają świadectwo                   

o Jezusie (1,45;2,22;5,39). 

Jan Chrzciciel pojawia się tu jako reprezentant tych wszystkich, którzy "zaświadczają o 

światłości" - całej tradycji prorockiej. 

Prorocy Izraela, do których "Bóg skierował (...) słowa" (1 Krn 17,3), wypowiadali Jego 

wolę i zapowiadali Jego przyjście. 

Jan Chrzciciel dopełnia to prorockie świadectwo o światłości - przychodzi,  

"aby On [Jezus] się objawił Izraelowi" (1,31). 

 

Pierwszy dzień objawienia: Jan Chrzciciel, świadek Pana (J 1, 19-28) 

 

ST: Pwt 18,15-20; 2 Krl 1,3-8; Iz 40,1-5; Ml 3,23-24 

NT: Mt 3,1-12; 17,10-13 

KKK: Jan Chrzciciel, 717-720 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Adwentu (rok B) 

 

 [1,19-21]  Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego  z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie!"  

Ewangelista przedstawia nam świadectwo Jana Chrzciciela. Świadectwo to ważne 

pojęcie w Czwartej Ewangelii. Zamiast  używać terminu "ewangelizować", Jan mówi                      

o "dawaniu świadectwa", co w kontekście chrześcijańskim sugeruje nie tylko osobistą 

wiedzę z pierwszej ręki, lecz także wystawienie na ryzyko wszystkiego, czym się jest                     

i co się posiada
1
. 

Żydzi posyłają do Jana z pytaniem, czy jest on - albo czy myśli, że jest - jedną z tych 

postaci, których spodziewano się na końcu czasów. 

                                                           
1
 Greckie słowo na określenie "świadectwa" (martyria) jest podstawą dla łacińskiego słowa martyr (ang. martyr) - 

"męczennik" 



W żydowskiej starożytności nie było jednolitych oczekiwań co do mesjańskiej osoby, a 

rozmaitość tytułów w tej części Ewangelii (Mesjasz, Eliasz, prorok) odzwierciedla 

różnorodność oczekiwań związanych z końcem czasów. 

Jan Chrzciciel otwarcie wyznaje: Nie jestem Mesjaszem, zbawicielem obiecanym 

przez Boga. 

Wysłannicy z Jerozolimy pytają zatem: Czy jesteś Eliaszem? 

Niektóre biblijne proroctwa głosiły, że prorok Eliasz powróci przed nadejściem końca 

czasów, by ocalić lud i ukarać grzeszników. 

Prorok Malachiasz tak przedstawia rolę Eliasza u kresu czasów: 

Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia 

wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, 

abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem (Ml 3,23-24;                  

zob. Syr 48,4.10). 

Jak relacjonują Mateusz i Marek, sposobem życia i ubiorem Jan Chrzciciel przypomina 

Eliasza (por. 1 Krl 18 i Mt 3,4). 

Tu on sam zaprzecza, że jest dosłownie prorokiem Eliasza; ale u synoptyków Jezus 

wypowiada się o nim jako o Eliaszu (Mt 17,11-13) w tym sensie, że Jan Chrzciciel działa 

"w duchu i mocy Eliasza" (Łk 1,17)
2
. 

Jan Chrzciciel zaprzecza także, że jest prorokiem. 

W Pwt 18,15 Mojżesz mówi:  

"[W]zbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz 

słuchał". 

Ten tekst stanowił podstawę oczekiwań na przyjście proroka takiego jak Mojżesz, 

mesjańskiej postaci. Później w Ewangelii wielu ludzi myśli, że to Jezus jest owym 

mesjańskim prorokiem (6,14-15; 7,40). 

[1, 22-23] Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos wołającego na 

pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". 

Gdy wysłannicy proszą Jana Chrzciciela, by sam siebie określił, on odpowiada słowami, 

które w Izraelu porywają wiele serc: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 

Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. 

Jan Chrzciciel przywołuje pierwsze wersety z Iz 40. 
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 KKK, 718 



Ten tekst jest cytowany w zwojach znad Morza Martwego, jako wyraz tęsknoty za 

"pociechą Izraela" (Łk 2,25) - nadziei, że Bóg wypełni swoje obietnice i ocali swój lud 

od kary przewidzianej przez przymierze
3
. 

Odnosząc te słowa do siebie, Jan Chrzciciel budzi w wielu sercach nadzieję na to, że 

obiecany czas zbawienia jest bliski. 

[1, 24-28] A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do 

niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 

prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, 

którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać 

rzemyka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie 

Jan udzielał chrztu. 

Wysłannicy z Jerozolimy to nie tylko "kapłani i lewici" (1,19), lecz także faryzeusze. 

Ich pytanie: Czemu zatem chrzcisz?, jest poszukiwaniem podstaw władzy Jana 

Chrzciciela i powodu jego działalności. 

Jan Chrzciciel w odpowiedzi wskazuje na godność Tego, który idzie po nim,                                 

i zaznacza, że on sam jest mniej niż Jego niewolnikiem (któremu ja nie jestem godzien 

odwiązać rzemyka u Jego sandała). 

Pierwszy dzień kończy się wzmianką o miejscu działalności Jana Chrzciciela:                                

w Betanii, po drugiej stronie Jordanu. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Augustyn 

 

 

Głos i Słowo 
 

 Jan był głosem, a Pan na początku był Słowem (J 1, 1).  

 Jan był głosem chwilowym, a Chrystus na początku był Słowem wiecznym.  

 

 Zabierz słowo, a czymże wtedy będzie głos?  

 

Tam, gdzie nie ma sensu, jest tylko próżnym hałasem. Głos bez słowa uderza 

wprawdzie w ucho, ale nie buduje serca.  

Gdy jednak mamy budować serce, zwróćmy uwagę na porządek rzeczy.  
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 W zwojach znad Morza Martwego (rękopisach z Qumran); zob. 1QS 8.12-14 



Jeżeli myślę o tym, co mam powiedzieć, to słowo jest już w moim sercu, ale jeśli 

pragnę mówić do ciebie, staram się, aby w twoim sercu było to, co jest i w moim. 

Gdy tak szukam, w jaki sposób ma ono dotrzeć do ciebie i jak ma zamieszkać w sercu 

twoim słowo, które znajduje się już w moim sercu, uciekam się do głosu i dzięki niemu 

przemawiam do ciebie, a dźwięk głosu niesie do ciebie sens słowa.  

A gdy dźwięk głosu poniesie do ciebie sens słowa, wtedy głos przemija, słowo 

natomiast, które do ciebie przyniósł dźwięk, już jest w sercu twoim, ale także nie odeszło 

ode mnie.  

Przeto czyż nie wydaje ci się, że dźwięk przeze mnie wydany, gdy słowo już 

przeniknęło do ciebie, tak mówi:  

„On ma wzrastać, ja natomiast mam się umniejszać” (J 3, 30)? 

Zabrzmiał dźwięk słowa, spełniając swe zadanie i odszedł, jakoby mówiąc: „Ta moja 

radość została spełniona” (J 3, 29). Zachowajmy słowo, nie porzucajmy słowa 

zrodzonego w głębi serca.  

 

 Czy chcesz dowodów, że głos przemija, a trwa Słowo Boskie? 

 

Gdzie jest teraz chrzest Jana? Spełnił zadanie i zaginął, a chrzest Chrystusa jest jeszcze 

teraz udzielany, bo wszyscy wierzymy w Chrystusa i oczekujemy zbawienia w Chrystusie 

– taka była treść głosu.  

Ponieważ jednak trudno było odróżnić głos od Słowa, więc Jan był brany za Chrystusa. 

Głos wzięto za Słowo, ale głos przyznał, aby nie obrazić Słowa: „Nie jestem – rzecze – 

ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem”. 

 

Odpowiedziano: „Kim więc ty jesteś?”.  

 „Ja jestem – mówi – głosem wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Panu”(J 1, 20–23).  

 „Głos wołającego na pustyni” – głos tego, który łamie milczenie.  

 „Gotujcie drogę Panu” – jakby chciał powiedzieć: na to rozbrzmiewam, abym Jego 

wprowadził do serca, ale tam, gdzie Go mam wprowadzić, raczy przyjść tylko wtedy, gdy 

Mu przygotujecie drogę. 

 Cóż innego znaczy „gotujcie drogę”, jeśli nie: błagajcie Go, jak należy. Cóż innego 

znaczy „gotujcie drogę”, jak nie: myślcie pokornie. Weźcie przykład pokory od Jana: 

uważają go za Chrystusa, a on mówi, że nie jest tym, za kogo go uważają, i na swą chwałę 

nie przyjmuje błędu innych.  



Jeśliby powiedział: „Ja jestem Chrystusem”, z jaką łatwością by mu uwierzono, bo 

przecież nim jeszcze powiedział, już mu wierzono. Tego jednak nie powiedział, uznał, kim 

jest, odciął się od ich zdania, upokorzył się. Wiedział, skąd ma zbawienie, rozumiał, że jest 

tylko lampą, i lękał się, aby nie zdmuchnął jej wiatr pychy. Oczy chorych lękają się 

światła dziennego, ale znoszą światło lampy i dlatego Dzień mający przybyć wysłał przed 

sobą lampę. Do serc wiernych poprzedzała Go lampa, aby zmieszać zamysły bezbożnych.  

„Przygotowałem – rzecze – lampę mojemu Chrystusowi” (Ps 131, 17) – tak mówi 

Bóg Ojciec w proroctwie. „Przygotowałem lampę memu Chrystusowi” – Jana, zwiastuna 

Zbawcy; poprzednika – Sędziemu mającemu przyjść; przyszłemu Oblubieńcowi – 

przyjaciela. 

 

 św. Efrem 

 

Słowo to Pan nasz 

 

Głos jest głosem Jana,  

                                 ale Słowo, które podaje głos, to Pan nasz.  

Głos ich rozbudził, głos nawoływał i gromadził,  

                                                                         ale Słowo rozdzielało im dary. 

 

I czytanie :  Iz 61, 1–2.10–11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

   Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by 

głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać 

wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;  aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień 

pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych 

 Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, 

który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe 

plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni 

sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Cyryl Jerozolimski 
 

Namaszczenie Chrystusa, namaszczenie wiernych 

W Chrystusie ochrzczeni i w Chrystusa przyobleczeni staliście się podobni do Syna 

Bożego (Rz 8, 10). A ponieważ naznaczył nas, bo na synów przybranych, uczynił nas 

podobnymi do chwalebnego ciała Chrystusa (Ga 3, 21 i inne). Stawszy się uczestnikami 

Chrystusa, słusznie zwiecie się pomazańcami.  

O was powiedział Bóg: „Nie dotykajcie moich pomazańców” (Ps 104, 15).  

A staliście się pomazańcami, bo przyjęliście obraz Ducha Świętego. Wszystko spełniło 

się na was w obrazie, ponieważ jesteście obrazem Chrystusa. Gdy Chrystus w czasie 

chrztu w rzece Jordan udzielił wodom wonności swego Bóstwa, wyszedł z nich, a wtedy 

zstąpił na Niego w swej osobie Duch Święty, tak że równy spoczął na równym.  

Podobnie i wam, gdy wyszliście ze świętej kaplicy [baptysterium], zostało dane 

namaszczenie, obraz tego namaszczenia, które otrzymał Chrystus, a którym jest Duch 

Święty. O tym Duchu Świętym powiedział w proroctwie błogosławiony Izajasz w imię 

Pana: „Duch Pana nade mną, przeto mię namaścił, posłał mię, by głosić dobrą nowinę 

ubogim” (Iz 61, 1).  

Chrystus został namaszczony nie ziemskim olejem i nie przez człowieka, lecz Ojciec, 

który Go ustanowił Zbawicielem całego świata, namaścił Go Duchem Świętym – jak 

mówi Piotr: „Jezusa Nazareńskiego namaścił Bóg Duchem Świętym” (Dz 10, 38).  

I prorok Dawid woła: „Stolica Twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości – 

berło Królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, 

przeto namaścił Cię Bóg, Bóg twój, olejem radości hojniej niż twych towarzyszy”                

(Ps 44, 7n).  

I jak Chrystus prawdziwie został ukrzyżowany, pogrzebany i zmartwychwstał, tak 

wam dano w chrzcie „przez podobieństwo” (Rz 6, 5) z Nim być ukrzyżowanym, 

pogrzebanym i zmartwychwstać, tak jest i w bierzmowaniu.  

Chrystus został namaszczony duchowym olejkiem radości, to jest Duchem Świętym, 

który jako źródło duchowego wesela zwie się olejem radości, wy zaś zostaliście 

namaszczeni oliwą, kiedyście się stali uczestnikami i towarzyszami Chrystusa.  

Nie myśl jednak, że jest to tylko zwyczajna oliwa. Jak bowiem chleb eucharystyczny 

po wezwaniu Ducha Świętego nie jest już tylko chlebem, lecz ciałem Chrystusa, tak i ta 

święta oliwa po wezwaniu nie jest już tylko oliwą – i jakby rzecz można – zwyczajną 

oliwą, lecz łaską Chrystusa i Ducha Świętego, przez Jego obecność skuteczną:  



tą oliwą namaszcza się symbolicznie twe ciało i inne zmysły. Widzialną oliwą 

namaszcza się ciało – świętym i ożywczym Duchem uświęca się dusza.  

 

 Rupert z Deutz [Tuitiensis] 

 

Duch Pański mnie namaścił 

Mówi: „Ducha Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił. Posłał Mnie, abym 

zwiastował łagodność i abym leczył tych, którzy mają skruszone serce i abym głosił 

jeńcom przebaczenie i zamknąwszy bramę, abym głosił rok łagodności i dzień pomsty 

od Boga naszego”...  

To samo już zaczął głosić ustami pełnymi łaski: „Podano Mu zwój Izajasza proroka 

i rozwinąwszy go, znalazł” to, co chciał, znalazł to miejsce, znalazł to, co było napisane. 

 Zaczął więc mówić: „Dziś wypełnia się Pismo w uszach waszych”.  

Stąd mówi: „Duch Pański nade Mną, ponieważ pouczył Mnie Pan”.  

Tak, jakby chciał powiedzieć: „Dlatego namaścił Mnie Pan, ja to mówię, tak mówię i 

będę mówił i teraz mówię: «Bo Duch Pana jest nade Mną».  

Kiedy zaś i w jaki sposób namaścił Mnie Pan?  

Wtedy, gdy zostałem poczęty i gdy poczęła Mnie matka, Pan Mnie namaścił. Bowiem 

niewiasta nie z nasienia męża, ale Dziewica z namaszczenia Ducha Świętego Mnie 

poczęła. Wtedy Pan namaścił Mnie na króla, na króla mówię i na kapłana, tam Pan Mnie 

namaścił.  

Następnie w rzece Jordanie ten sam Duch Mnie oznaczył, że – jak powiedziałem – Pan 

Mnie namaścił. Tak więc «Duch Pański nade Mną, duch mądrości i rozumu, duch 

rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności, duch bojaźni Bożej»” (Iz 41, 2nn). 

 „Duch Pański nade Mną” nie tylko częściowo, lecz cały Duch Pański na Mnie 

[spoczął] ze wszystkimi swoimi darami, jak cała i całkowita pojawiła się gołąbka nade 

Mną ze wszystkimi swoimi członkami.  

Po co tak: „Duch Święty nade Mną?”. Dla zwiastowania łagodnym posłał Mnie, abym 

leczył tych, którzy mają skruszone serca. Dobrze się stało, że to właśnie gołąbka zstąpiła 

na Mnie, bo jest to ptak łagodny, a śpiewa, wzdychając. Łagodny więc, bo „posłał Mnie 

zwiastować łagodnym, abym uleczył wzdychających i tych którzy mają skruszone 

serca”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chwal Boga z radością 
Przesłanie Niedzieli Gaudete 

 

 
 

Na trzeci tydzień Adwentu:   (Iz 61,1-2a.10-11) 

Nikt z nas nie lubi czekać – zwłaszcza jeśli to, na co czekamy, jest dobre i przyjemne. 

Im dłużej czekamy, tym bardziej czas wydaje się zwalniać. Przeżywamy to co roku mniej 

więcej w połowie grudnia. Dzieci czekają na prezenty pod choinką. Dorośli cieszą się na 

spotkania rodzinne i chwilę oddechu od pracy zawodowej. Wszystko to wydarzy się już 

niedługo – ale jednak nie tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. 

 

 ▌ NAMASZCZONY WYSŁANNIK  

 

Niedziela Gaudete przypada w połowie Adwentu, kiedy nasze duchowe oczekiwanie 

zaczyna się nam już powoli dłużyć.  

W kościele widzimy wieniec adwentowy, ale jeszcze nie śpiewamy kolęd. W domu być 

może mamy kalendarz adwentowy, ale jeszcze nie wyjmujemy świątecznych dekoracji. 

Wszystko kieruje nas ku świętom, które mają dopiero nadejść.  

Jednak w samym środku naszego oczekiwania Bóg daje nam coś niespodziewanego: III 

Niedzielę Adwentu, nazywaną Niedzielą Gaudete, co znaczy: „Radujcie się”.  



Jesteśmy wezwani do wielbienia Boga i radowania się w Nim z powodu czegoś, co 

jeszcze się nie wydarzyło! To niespodziewane wezwanie do wychwalania Boga pojawia 

się w pierwszym czytaniu III Niedzieli Adwentu (Iz 61,1- 2a.10-11).  

Specjalny wysłannik od Boga głosi nam słowa nadziei i obietnicy:  

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił 

dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych żebym zapowiadał 

wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej”                   

(Iz 61,1-2).  

Wyobraź sobie Jezusa czytającego te słowa jako dziecko. Już wtedy przeczuwał, że to 

On jest tym „Namaszczonym” (po hebrajsku Mesjaszem).  

 Wyobraź sobie Jego radość i przejęcie na myśl o tym, że to właśnie On jest 

posłany przez Ojca, aby przynieść Izraelowi długo wyczekiwane zbawienie.  

 Wyobraź sobie też radość, jaką odczuwał wybierając ten fragment dla 

objawienia siebie na samym początku swojej działalności publicznej                              

(Łk 4,18-19).  

Dlatego właśnie dzisiaj czytamy te słowa i możemy radować się, że Jezus przyszedł 

wybawić nas z niewoli grzechu i winy, uzdrowić nasze poranione serca i ogłosić 

upragniony czas łaski.  

 

▌ WYCHWALANIE BOGA ZA TO, CO NASTĄPI  

 

Jednak jak powiedziano wyżej, wciąż jeszcze jesteśmy w okresie Adwentu i wciąż 

czekamy. Co więcej, wielu z nas w trakcie tego oczekiwania cierpi i doznaje krzywd, 

podobnie jak Żydzi z czasów Izajasza. Boża obietnica widnieje gdzieś na horyzoncie, ale 

jeszcze się nie spełnia.  

 Kiedy to się stanie? – pytamy.  

 Kiedy wreszcie czas łaski zaświta nade mną i nad moją rodziną?  

Izajasz nie udziela nam odpowiedzi. Zamiast tego serwuje nam potężną eksplozję 

uwielbienia!  

„Ogromnie się weselę w Panu, Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61,10).  

Fragment ten ukazuje nam, jak istotną rolę w naszej wierze odgrywa radość. Widzimy, 

jak Boże obietnice wyzwalają w nas uwielbienie, a oczekiwanie ustępuje radości, bowiem 

już sama wizja tego, co ma się wydarzyć, sprawia, że zaczynamy wysławiać Boga za to, co 

dopiero nastąpi. Uczy nas wychwalać Boga zanim jeszcze stanie się to, za co Go 

wychwalamy. Ale zaraz! – możesz zaprotestować.  



Czy nie byłoby lepiej poczekać spokojnie na dalszy rozwój sytuacji, zamiast działać tak, 

jak gdyby to wszystko już się wydarzyło? A jeśli spotka mnie rozczarowanie? Nie! – 

zapewnia nas Bóg. Nie czekaj! Ponieważ wszystkie obietnice Boże spełniają się w 

Jezusie Chrystusie (2 Kor 1,20).  

Nawet jeśli trzeba będzie jeszcze poczekać, nie ma wątpliwości, że Bóg wszystkie je 

wypełni. Wiemy, że nasz Zbawiciel nadchodzi i jest to wystarczający powód, aby Go 

wychwalać. 

 

 ▌ FUNDAMENT WIARY  
 

Wychwalanie Boga jest również jednym z najcenniejszych sposobów 

pogłębiania wiary i umacniania nadziei.  

Wielbiąc Boga przywołujemy na myśl Jego dobroć, miłość i wierność.  

Wyznajemy znane nam prawdy o Bogu i Jego pragnieniu zbawienia ludzi. A ilekroć to 

czynimy, kładziemy mocny fundament, na którym możemy się oprzeć, gdy jakieś 

wydarzenia zdają się kwestionować naszą wiarę.  

Najlepszym wzorem tej postawy jest dla nas Maryja Panna. 

 

Wyobraź sobie, jakie myśli przechodziły Jej przez głowę, kiedy anioł ogłosił, że 

stanie się Matką Boga. Ta jedna chwila zaważyła na całym Jej życiu, a przyszłość była 

zupełnie nie do przewidzenia.  

 Czy Józef Ją odrzuci?  

 Czy zostanie wygnana?  

 Czy Jej dziecko będzie bezpieczne?  

Jednak zmagając się z tymi wszystkimi pytaniami, zdecydowała się uwielbiać Boga za 

to, kim On jest:  

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

(Łk 1,46-47).  

 

Ty także możesz czynić to samo dziś i każdego dnia.  

 Codziennie po przebudzeniu uwielbiaj swojego Pana niezależnie od tego, co 

przyniesie ci rozpoczynający się dzień.  

 Wychwalaj Boga za Jego miłość i wierność.  

 Czyniąc akt wiary wyznaj przed Panem i przed samym sobą, że w Niego 

wierzysz i że Mu ufasz.  



To wszystko umocni twoją więź z Bogiem. Będziesz miał w sobie więcej pokoju                         

i z większą odwagą stawisz czoła życiowym burzom. 

 

 ▌ UWIELBIAJ SWEGO PANA!  

 

Być może w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz, radowanie się jest ostatnią rzeczą, 

która przychodzi ci na myśl. Ale  

właśnie w takich chwilach uwielbianie Boga jest najcenniejsze.  

Przypominanie sobie dobroci Pana, wychwalanie Go za wszystko, co uczynił w twoim 

życiu i radowanie się tym, co jeszcze uczyni, pomoże ci wznosić oczy ku niebu i otwierać 

serce na działanie Ducha Świętego.  

Pomoże ci też nabrać pewności, że Jezus, twój Mesjasz, rzeczywiście przyjdzie, by 

uzdrowić twoje poranione serce oraz przynieść wolność i pokrzepienie tobie i twoim 

bliskim.  

 Raduj się więc świadomie właśnie w tym tygodniu!  

 Wysławiaj z odwagą wielkość Pana. Jego przyjście jest bliskie.  

 

Oby zastał nas czuwających w uwielbieniu, gotowych Go powitać i przyjąć 

wszystkie łaski, jakie dla nas przygotował. ▐ 


