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Wstęp

Niemal dwadzieścia pięć lat pełnię posługę duszpasterską 
wśród Polonii Nowego Jorku. Nie wiele krócej piszę na stałe w no-
wojorskim tygodniku Kurier Plus, który jest dla mnie niejako dru-
gą amboną. W każdym tygodniu w rubryce „Słowo na niedzielę” 
zamieszczam rozważania inspirowane czytaniami liturgicznymi 
na konkretną niedzielę lub święto. Nie są to homilie w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, chociaż podobny mają cel; przybliżyć Boga, 
tak abyśmy go odnaleźli na drogach naszej codzienności, zachwy-
cili się Nim i wyruszali na Jego spotkanie w wieczności drogami, 
które nam wskazuje. 

Rozważania są bogato ilustrowane przykładami z życia. Jest to 
niejako Ewangelia pisana życiem. Cotygodniowe rozważania z Ku-
riera Plus uzupełniłem oraz zaadoptowałem na potrzeby książko-
wego wydania i tak powstał piąty już cykl niedzielnych rozważań. 
Obecny ukazuje się pod tytułem „Bóg na drogach naszej codzien-
ności”. W ubiegłym roku ukazał się Rok A, obecnie Rok B, Rok 
C jest w trakcie przygotowania do druku. Mam nadzieję, że moje 
szukanie Boga w zwykłej codzienności, okaże się pomocne dla 
tych, którzy sięgną po lekturę tej książki.
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1 niedziela Adwentu 

„Skrwawiona szmata”

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłę-
biłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie wi-
działo, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, 
co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, 
co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych 
drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszy-
li przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My 
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny 
jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli 
jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt 
nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by 
się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami 
i oddałeś nas w moc naszej winy. 

Iz 63,19b; 64,3-6

Pod koniec roku liturgicznego czytania biblijne wzywają nas 
do refleksji nad życiem, bo przyjdzie czas, kiedy staniemy przed 
Bogiem, aby zdać sprawę ze swoich czynów. Będzie to moment 
decydujący o naszej wieczności. Podobnie jest na początku roku 
liturgicznego, który rozpoczyna się 1 Niedzielą Adwentu. Czyta-
nia biblijne mówią o ogniu piekielnym, o miejscu gdzie będzie 
„płacz i zgrzytanie zębów”. Jest ono przeznaczone dla tych, któ-
rzy odrzucą Boga i nie usłuchają wezwania do nawrócenia i prze-
miany życia. Po jednym z moich kazań na ten temat podeszła do 
mnie kobieta i powiedziała, że trudno jej pogodzić nieskończone 
miłosierdzie Boże z karą wieczną potępionych. Zapewne podob-
nie myślał św. Izaak z Niniwy, zwany Syryjczykiem, który modlił 
się o zbawienie nawet demonów i samego Szatana. Nadzieja po-
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wszechnego zbawienia przewija się w teologii prawosławnej od 
samych początków. Wybitnym przedstawicielem tego nurtu był 
żyjący w XIX wieku Władimir Siergiejewicz Sołowjow. 

Nie ograniczając Bożego miłosierdzia winniśmy z całą powa-
gą wsłuchiwać się w słowa Pisma Świętego o sądzie ostatecznym 
i wiecznej karze. Słowa Chrystusa na ten temat, to nie alegoria, którą 
możemy zinterpretować jak się nam podoba. Bliskie jest mi myślenie 
o nadziei powszechnego zbawienia, jednak Pismo Święte, jak i też 
doświadczenie życiowe ukazują, że wizja kary wiecznej nie musi ro-
dzić wątpliwości, co do nieskończonego Bożego miłosierdzia.

Zacznijmy od doświadczenia życiowego. Obrady nowo wybra-
nego polskiego parlamentu zdominowała walka o krzyż w sali sej-
mowej. Usunięcia krzyża domagała się nowo powstała partia, której 
nazwy nie warto wymieniać. Jedną z czołowych postaci tej partii 
jest były ksiądz. Można zrozumieć człowieka, który rozminął się ze 
swoim powołaniem, czy nawet je roztrwonił, a który stara się póź-
niej uczciwie żyć. Wspomniany poseł, który ślubował kiedyś bisku-
powi posłuszeństwo, stawał przy ołtarzu dzisiaj zieje nienawiścią 
do Kościoła i wiary chrześcijańskiej. Założył własną gazetę, która 
stała się trybuną ludzi ziejących nienawiścią do Kościoła i chrześci-
jaństwa. Jak donosi „Rzeczpospolita” w gazecie tej pisał pod pseu-
donimem morderca bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Cezary Gmyz pisze 
„Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekają nienawiścią do duchow-
nych”. Wydawałoby się, że zbrodniarz powinien żałować popełnio-
nej zbrodni a okazuje się, że żałuje ograniczenia go do zabijania 
tylko słowem. Patrząc na zbrodniarza, który nie żałuje popełnianej 
zbrodni, ale dalej sieje zło i nienawiść, trudno odrzucić istnienie 
piekła, nawet gdy się wierzy w nieogarnione Boże miłosierdzie. 

Używając języka biblijnego z zacytowanej na wstępie Księgi Pro-
roka Izajasza możemy powiedzieć, że czyny tych ludzi, że ci ludzie 
są jak „skrwawiona szmata”. Tak mówili o swoich czynach Izraeli-
ci, gdy uświadomili sobie popełnione zło i odejście od Boga „Oto 
Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna 



9

i byliśmy zbuntowani. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się 
nie zbudził, by się chwycić Ciebie”. Uświadomienie własnej pod-
łości stało się impulsem do nawrócenia i wołania do Boga: „Obyś 
rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry”. Naród 
Wybrany skalany grzechem spoglądał w niebo, oczekując Bożego 
wybaczenia, oczyszczenia. Wybaczenia grzechów popełnionych 
przez obecne pokolenie i wybaczenia grzechu, który zaciążył na 
ludzkości od samych początków, grzechu pierworodnego, który 
jak mówi Pismo Święte sprowadził śmierć na człowieka. Pełne 
oczyszczenie, pojednanie z Bogiem miało dokonać się w Mesja-
szu. Tęskna nuta oczekiwania na Mesjasza będzie rozbrzmiewać 
na kartach Biblii. My, w okresie Adwentu wsłuchujemy się w to 
tęskne wołanie, które staje się naszym wołaniem o przyjście Me-
sjasza, który nas oczyści, pojedna z Bogiem i otworzy bramy do 
świata miłości i pokoju, prawdy i sprawiedliwości, radości i życia 
wiecznego. Obrazem tego radosnego oczekiwania jest okres Ad-
wentu zwieńczony uroczystością Bożego Narodzenia. 

 Czterotygodniowy Adwent ma nam pomóc w przygotowaniu 
się do dobrego przeżycia życiowego adwentu, którego zwieńcze-
niem będzie spotkanie z Bogiem w dniu ostatecznym. Chcemy, 
czy nie chcemy moment tego spotkania z każdą sekundą, z każdą 
godziną, dniem i rokiem jest coraz bliższy. Roztropny człowiek 
przygotowuje się na to spotkanie. Cóż to znaczy? Nawiązując 
do pierwszego czytania możemy powiedzieć, że nasza szata jest 
jak „skrwawiona szmata”, zbrukana złem i grzechem. Trzeba ją 
oczyścić. Święty Jan Ewangelista w Apokalipsie pisze o ogromnej 
rzeszy zbawionych, świętych w niebie: „To ci, którzy przychodzą 
z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybie-
lili”. W tym przygotowaniu na ostateczne spotkanie z Chrystusem 
korzystamy z łask wysłużonych przez Chrystusa, a Kościół jest ich 
niezgłębioną skarbnicą. W drugim czytaniu z Pierwszego Listu do 
Koryntian św. Paweł pisze o Chrystusie: „On też będzie umacniał 
was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego 
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Jezusa Chrystusa”. A zatem nie jesteśmy sami w oczyszczającej 
drodze na spotkanie z Panem.

Ewangelia z dzisiejszej niedzieli przypomina nam o czujności 
w zdążaniu na spotkanie Pana w dniu ostatecznym. To przypo-
mnienie ujęte jest w formę przypowieści o człowieku, który przed 
wyruszeniem w podróż powierzył swoim sługom różne obowiązki 
i polecił, aby czuwali: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogu-
tów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 
śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie»”. 
Okres Adwentu przed świętami Bożego Narodzenia bardzo moc-
no wpisuje się w nasze przygotowanie na spotkanie z Chrystusem 
przy końcu naszych dni. Osobiście bardzo lubię okres przed Bo-
żym Narodzeniem w Nowym Jorku. Rozświetlone ulice, dekora-
cje, gwiazdki, choinki, muzyka stwarzają wyjątkowy nastrój. Trze-
ba jednak uważać, bo świąteczny wystrój ulicy ma nas skusić do 
zakupów, wzmożonej konsumpcji, która nieraz całkowicie prze-
słania Boże Narodzenie. Spacerując udekorowanymi ulicami wra-
cam myślą do domu rodzinnego, gdzie przygotowanie do świąt 
miało bardzo domowy i rodzinny charakter. 

Jednak najwłaściwszym miejscem przygotowania oprócz domu 
jest kościół, w którym tyle symboli przypomina o Adwencie: wie-
niec adwentowy z czterema świecami, roraty, świeca roratnia, fio-
letowy kolor szat liturgicznych, pieśni adwentowe, choinka, pod 
którą ustawiamy prezenty dla najbiedniejszych w parafii. Najważ-
niejsze jest jednak słowo Boże padające na glebę naszych serc, 
szczególnie w czasie rekolekcji adwentowych. Słowo Boże ukazuje 
nam jak bardzo zbrukana jest nasza szata i wzywa nas do kratek 
konfesjonału, aby ją oczyścić. Gdy wykorzystamy wszystkie moż-
liwości oferowane nam w świętym okresie Adwentu możemy być 
pewni, że jest to krok w dobrym kierunku właściwego przygoto-
wania na spotkanie z Chrystusem i w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia i w czasach ostatecznych.
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2 niedziela Adwentu

Słuchać a nie słyszeć

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. 
„Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do nie-
go, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwój-
nasób za wszystkie swe grzechy”. Głos się rozlega: 
„Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównaj-
cie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się 
podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza 
obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome 
zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana obja-
wi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta 
Pana”. 

Iz 40,1-5.9-11

W roku 2012, na dorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym 
Jorku pojawili się ludzie ubrani w czerwone płaszcze przyozdo-
bione krzyżem, polskim orłem i obrazem Chrystusa Króla. Nie-
którzy uczestnicy parady, nawet przyznający się do Chrystusa byli 
tym zniesmaczeni. Nie raziło ich istne ZOO różnych mundurów 
i strojów paradnych, szarf i odznaczeń. To wszystko w porządku, 
tylko Chrystus był nie na miejscu. Jak On śmiał pojawić się 
w publicznej przestrzeni. Jego miejsce to zakrystia i kościół, no 
ostatecznie może sobie wisieć w domu na ścianie. Takie myślenie 
wpisuje się w poczynania ludzi, którzy chcieliby usunąć Chrystu-
sa, aby im nie przypominał o swoim istnieniu. Chcą zagłuszyć Jego 
głos, który jest dla nich wyrzutem sumienia. Jak uczy nas historia 
jest to walka z wiatrakami. Głos Chrystusa rozlegał się, rozlega się 
i będzie się rozlegał. 
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Przed wiekami pojawił się Jan Chrzciciel, zapowiadając przyj-
ście Chrystusa. Ewangelia na dzisiejszą niedzielę mówi: „Wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszy-
scy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy”. Było to przypomnienie 
wcześniejszego wołania proroka Izajasza, który wzywał do przy-
gotowania się na przyjście Mesjasza: „Przygotujcie na pustyni dro-
gę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza 
obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną 
gładką”. Ten głos wypominał królowi Herodowi jego „łajdactwa”. 
Król nie mógł tego zdzierżyć. Zamiast się nawrócić kazał ściąć 
głowę Jana Chrzciciela i ofiarował ją córce swojej nałożnicy. I jak 
widzimy nie uciszyło, to głosu Jana przemawiającego w imieniu 
Boga. Ten głos dociera do nas ze szczególną mocą w okresie Ad-
wentu. 

Nie wystarczy jednak przywdziać płaszcz z symbolami Chry-
stusa. Nie wystarczy nawet słuchanie słowa Bożego. Bóg wzywa 
nas do czegoś więcej. W polskim parlamencie jest grupa posłów 
– wojowników krzyżowych, którzy zaciekle walczą z krzyżem, zaś 
w Senacie amerykańskim, który jest bardziej zróżnicowany wy-
znaniowo niż polski Sejm jest nawet kapelan, który wygłasza in-
wokacje, prowadzi modlitwy na rozpoczęcie obrad. Jednak wcale 
to nie znaczy, że Senat kieruje się w obradach wartościami chrze-
ścijańskimi. Ks. Barry C. Black, admirał Marynarki Wojennej 
Stanów Zjednoczonych był kapelanem Senatu Stanów Zjednoczo-
nych. Każdą sesję Senatu rozpoczynał inwokacją, w której modlił 
się o jedność, mądrość i ducha współpracy dla senatorów: „Panie 
zapal w nich ducha pojednania, które przełamie wszelkie barie-
ry, podziały i przyczyni się do harmonijnej współpracy. Udziel im 
także ducha jedności i mądrości, aby darzyli siebie wzajemnym 
szacunkiem”. Modlitwę kończono zbiorowym „Amen”, co naj-
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ogólniej można przetłumaczyć: „tak jest”, „niech tak się stanie”. 
Gdy rozpoczęły się obrady Senatu, kapelan z pewnym zawodem 
stwierdził, że na dziennym porządku obrad nie znalazły się ani 
pojednanie, ani harmonijna współpraca. Podsumowując ks. Barry 
C. Black, zacytował swego poprzednika kapelana Petera Marshal-
la, który mówił, że kapelan dla Senatu jest niczym „pietruszka – 
głównie dla dekoracji”. Dla ks. Barry C. Black nie jest to jednak 
papierek lakmusowy, który ukazywałby bezskuteczność jego mi-
sji. Ksiądz kapelan spokojnie i wytrwale modli się i naucza ufając, 
że senatorowie usłyszą głos Boga, który wzywa ich do zgodnej, 
mądrej i ofiarnej służby swojemu narodowi. Jest to dla niego tak 
oczywiste i pewne jak to, że jutro wzejdzie słońce (The Washing-
ton Post, 22 września, 2011). 

Zewnętrzne znaki przygotowania na przyjście Mesjasza są 
jak najbardziej potrzebne, jednak istota tego przygotowania ma 
charakter duchowy, wewnętrzny. Prorok Izajasz poprzez zna-
ki zewnętrzne opisuje istotę Królestwa Bożego, które zacznie się 
realizować na ziemi wraz z przyjściem Mesjasza. Wtedy w sferze 
ducha zaczną dziać się cuda, które po ludzku sądząc są niemoż-
liwe: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlę-
ciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały 
chłopiec będzie je poganiał”. Te zachowania są jakby wbrew na-
turze. Mesjasz uświęci naszą naturę i uzdolni nas do miłości zwy-
ciężającej zło będące owocem grzechu pierworodnego. Będzie to 
miało także społeczny wyraz: „Zła czynić nie będą ani zgubnie 
działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością 
Pana”. A wszystko stanie się to z sprawą znajomości prawa, które 
przyniesie Mesjasz. Poznanie w znaczeniu biblijnym to coś więcej 
niż przyjęcie do wiadomości. To przyjęcie nauki i życie według 
niej. I tą drogą zdążamy na ostateczne spotkanie z Chrystusem. 
W drugim czytaniu z Listu św. Piotra czytamy: „Oczekujemy jed-
nak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując 
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tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju”. 
Słuchając słów Pisma Świętego umacniamy się w nadziei, że rze-
czywistość Królestwa Bożego stanie się naszym udziałem.

Prorok Izajasz w poetycki sposób pisze o rzeczywistości Kró-
lestwa Bożego. Gdy pojawił się Jan Chrzciciel poetyckie obrazy 
proroka Izajasza zaczęły przybierać konkretną formę. Nasza prze-
miana na miarę Królestwa Bożego rozpoczyna się od przemia-
ny serca i duszy. Ewangelia mówi, że do Jana przychodziły tłu-
my ludzi. Przychodzili także faryzeusze i saduceusze, aby przyjąć 
chrzest. Byli to ludzie, którzy wiele rzeczy czynili na pokaz, uda-
wali pobożność. Prawdopodobnie i chrzest Janowy potraktowa-
li powierzchownie, na pokaz, dlatego tak ostro zostali skarceni. 
Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia, które zaowocuje czynami: 
„Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Już siekiera do korze-
nia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone”. To wycięcie 
i wrzucenie w ogień ma się dokonać w czasach ostatecznych, kie-
dy Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi.  

Tony, brat Kari Robert, aby żyć potrzebował przeszczepu ner-
ki. Kari zdecydowała się na oddanie nerki swojemu bratu. Wa-
żyła jednak 320 funtów, co uniemożliwiało bezpieczne pobranie 
nerki. Musiała pozbyć się zbędnych kilogramów. Kari narzuciła 
sobie drastyczną dietę i podjęła ćwiczenia fizyczne. To ją koszto-
wało bardzo wiele wyrzeczeń. Po trzech latach straciła 135 funtów. 
Teraz można było dokonać przeszczepu. Miłość siostry uratowała 
życie bratu (TODAY.com, 29 września, 2011). 

Adwent przypomina nam o Królestwie Bożym, o życiu wiecz-
nym oraz o „diecie” i „ćwiczeniach”, które drogą miłości prowadzą 
nas do zbawienia.
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3 niedziela Adwentu

Zawsze się radujcie

Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Po-
słał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatry-
wać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie 
jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok ła-
ski u Pana. „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 stroj-
ną 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”.

Iz 61,1-2a.10-11

Oczekiwanie świąt Bożego Narodzenia w okresie mojego dzie-
ciństwa wypełnione było ogromną radością. Odliczaliśmy dni 
i niedziele dzielące nas od świąt, które przybierały obraz magicz-
nego, zaczarowanego świata. Choinka w domu, dekoracje bożona-
rodzeniowe, szopka w kościele parafialnym, obfitość świątecznego 
stołu i niesamowita atmosfera tych świąt sprawiały, że z utęsk-
nieniem wyglądaliśmy nadejścia świątecznych dni. Niektóre wy-
darzenia przypomniały bliskość nadchodzących świąt i przez to 
same w sobie stawały się źródłem dziecięcej radości. Należał do 
nich pierwszy śnieg, który wyciszał świat i zakrywał nieskazitelną 
bielą jesienną szarość. Takim wydarzeniem był św. Mikołaj, który 
6 grudnia odwiedzał nasze domy i rozdawał prezenty. Ileż towa-
rzyszyło nam radości, gdy świtem zdążaliśmy na roraty. W to ocze-
kiwanie wpisywał się także organista roznoszący opłatki. Trzecia 
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Niedziela Adwentu zwana niedzielą gaudete – radujcie się, kieruje 
naszą uwagę na źródło tej radości, a jest nim Mesjasz.

Adwentowa radość wychodzi naprzeciw ludzkim tęsknotom, 
bo przecież każdy pragnie radości i szczęścia. Poczucie szczęścia 
to sprawa bardzo indywidualna i zależna od wielu czynników. Mo-
żemy się jednak pokusić na pewne uogólnienia. W Uniwersytecie 
w Chicago przeprowadzono badania, które opublikowano w ma-
gazynie „Forbes”. Wynika z nich, że kapłaństwo jest najszczęśliw-
szą pracą świata. Na drugim miejscu znalazła się służba w Straży 
Pożarnej. Kolejne miejsca zajmują: fizjoterapeuci, pisarze, wy-
chowawcy szkół specjalnych, nauczyciele, artyści, psychologowie, 
agenci finansowi i inżynierzy. Z badań wynika, że ludzie są najbar-
dziej zadowoleni wykonując pracę, która niekoniecznie przynosi 
korzyści finansowe, ale jest zaangażowaniem się na rzecz bliźnich. 
Na końcu listy znajdują się funkcje kierownicze, związane z wy-
sokim uposażeniem materialnym, ale niskim poziomem relacji 
międzyludzkich. Najmniej satysfakcjonującymi okazały się takie 
zawody jak: dyrektor sprzedaży i marketingu, sekretarz sądowy 
czy osoby zajmujące się funkcjonowaniem stron internetowych.

Powyższe badania niejako współgrają z powiedzeniem, że 
„pieniądze szczęścia nie dają”. Oczywiście w tym powiedzeniu nie 
chodzi o ilość posiadanych pieniędzy, ale raczej o nasz stosunek 
do nich. Jeśli ktoś na pierwszym miejscu postawi je przed Bogiem 
i bliźnim to z pewnością przekona się, że rzeczywiście pieniądze 
nie dają szczęścia. Stają się źródłem radości, gdy się je wprzęgnie 
w służbę bliźniemu. Czytania biblijne z dzisiejszej niedzieli kie-
rują naszą uwagę na szczęście, które możemy odnaleźć w sferze 
duchowej. Pierwsze czytanie mówi o radosnej wieści dla Narodu 
Wybranego – wyzwolenie z niewoli i powrót do ojczyzny. Prorok 
Izajasz zapowiadając wyzwolenie z niewoli politycznej, społecznej 
wskazuje na jej wymiar duchowy. Prorok posłany jest, aby „opa-
trywać rany serc złamanych”. W sercu i duszy wykuwamy niejako 
szczęście i radość, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Tam 
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też odczuwamy bolesne rany, jakie zadaje nam życie. Najboleśniej-
sza z nich to rana śmierci. Uleczyć ją może zapowiadany Mesjasz. 
Prorok Izajasz pisze: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja 
raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia”. 
Zbawienie to wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. 

Poetycka wizja proroka Izajasza zaczyna przybierać bardzo 
konkretny kształt na pustyni Judzkiej i dolinie Jordanu w osobie 
Jana Chrzciciela, który głosił nadejście Mesjasza: „Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć 
o Światłości”. Lewici i kapłani pytali Jana Chrzciciela czy jest Mesja-
szem, Eliaszem, czy może którymś z proroków. Jan Chrzciciel za-
przeczył. Zapytali go zatem, kim on jest, na co usłyszeli odpowiedź: 
„Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak po-
wiedział prorok Izajasz”. Prorok Izajasz głosił przyjście Mesjasza, zaś 
Jan Chrzciciel zaświadczył, że jest On już obecny wśród swego ludu: 
„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, 
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. 

Świadectwo Jana Chrzciciela pełne mocy sprawiało, że ciągnęły 
do niego wielkie tłumy, by przyjąć chrzest pokuty i nawrócenia. 
Nawet Herod, który kazał ściąć Jana, w duchu przyznawał mu 
rację. Ewangelia mówi, że „chętnie go słuchał”. Jak widzimy na 
przykładzie Heroda, nawet chętne słuchanie słowa Bożego to za 
mało. Człowiek może być tak zniewolony grzechem, że jest w sta-
nie odrzucić słowo Boże, a samego proroka zamordować. W ta-
kiej jednak sytuacji świadectwo staje się jeszcze wymowniejsze. 
W drugim wieku Tertulian mówił o tych, którzy swoje świadectwo 
o Chrystusie przypieczętowali własną krwią: „Krew męczenników 
jest nasieniem Kościoła”. I rzeczywiście męczennicy Kościoła nie 
odstraszali, ale przyciągali nowych wyznawców do Chrystusa. 

W drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Tesaloniczan św. Pa-
weł kieruje naszą uwagę na drugi wymiar adwentowego oczekiwa-
nia. Pisze o paruzji, o ponownym przyjściu Jezusa. Credo Nicejskie 
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wyraża tę prawdę słowami: „I ponownie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”. W obliczu 
tej rzeczywistości św. Paweł wzywa do radości: „Zawsze się raduj-
cie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. Jeśli 
zawierzymy całe swoje życie Chrystusowi, to doświadczymy ra-
dości we wszelkich jego okolicznościach; w biedzie, prześladowa-
niach, przeciwnościach, męczeństwie, a nawet w śmierci. Święty 
Paweł naucza, że do tej radości dochodzimy na drodze modlitwy, 
ducha dziękczynienia, zachowywania Bożych praw i unikania zła. 
Ta droga prowadzi do spotkania z Chrystusem w czasach osta-
tecznych, które będzie dopełnieniem naszej radości. 

Na koniec przytoczę przypowieść anonimowego autora o tym, 
gdzie możemy odnaleźć prawdziwą radość i szczęście. Pewnego 
razu król przemierzając swoje królestwo spotkał starego żebraka. 
W przypływie dobroci zapytał go: „Czy mogę ci w czymś pomóc?” 
„Nie Panie” – odpowiedział żebrak. „Co chcesz przez to powie-
dzieć? Jestem królem, mam nieograniczoną władzę i ogromne bo-
gactwa. Mogę spełnić każde twoje pragnienie” – powiedział król. 
„Królu pomyśl dwa razy, zanim coś obiecasz” – ostrzegł żebrak. 
„Jestem w stanie spełnić każde twoje życzenie” – nalegał król. 
„Czy mógłbyś napełnić moją żebraczą miskę?” „Oczywiście, że 
tak” – odpowiedział król. I kazał napełnić misę złotymi moneta-
mi. Monety natychmiast znikły z miski. Wrzucił wszystkie kosz-
towności, jakie miał przy sobie. One również zniknęły. Nakazał 
przywieźć kosztowności ze swego skarbca. Doradcy mu odradzali, 
lecz król im odpowiedział, że nie pozwoli, aby ten stary żebrak 
zwyciężył go. Po wrzuceniu wszystkich kosztowności, znikły tak 
jak poprzednio. Po tym wszystkim król, jako pokonany padł na 
kolana i powiedział: „Powiedz mi panie, z czego zrobiona jest ta 
miska, która pochłonęła tak wielkie bogactwa”. „Miska wykonana 
jest z ludzkich pragnień” – odpowiedział żebrak. Po czym znikł 
zostawiając klęczącego króla przy pustej misce żebraczej.
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4 niedziela Adwentu

Dom wiecznego królestwa 

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana nastę-
pujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawido-
wi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz mi dom na miesz-
kanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś 
był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem 
z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed 
tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę 
największych ludzi na ziemi. Od czasu kiedy ustanowi-
łem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem 
cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan za-
powiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się two-
je dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbu-
dzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich 
wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Przede Mną 
dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki”.

2 Sm 7,4-5.8b-9.11-12.16

Parafrazując powiedzenie „wszystkie drogi prowadzą do Rzy-
mu” możemy powiedzieć, że przed świętami Bożego Narodzenia 
większość naszych dróg prowadzi do rodzinnego domu. Wsia-
damy do samochodów, pociągów, samolotów, odbywamy dale-
kie podróże, aby choć na krótko zasiąść przy rodzinnym stole. 
Albo też zdążamy tam drogą naszej pamięci. Rodzinny dom to 
prawie magiczne miejsce, w którym odnajdujemy miniony czas, 
świat beztroskiego dzieciństwa, który niejednokrotnie jawi się 
jako utracona Arkadia. Tytułem wyjaśnienia dodam, że Arkadia, 
to fikcyjna kraina, uważana przez poetów za miejsce wiecznego 
szczęścia, ziemskiego raju, symbol wyidealizowanej krainy spoko-
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ju, ładu, wiecznej szczęśliwości i beztroski. Wspomnienie domu 
rodzinnego nie jest jednak powrotem do fikcyjnego miejsca. Ono 
istnieje realnie. Żyją tam ludzie bliscy naszemu sercu, tam też są 
groby naszych bliskich. Tam stoi dom naszego dzieciństwa lub po-
zostało po nim puste miejsce, które dla nas nie jest puste, bo oczy-
ma wyobraźni widzimy szeroko otwarte drzwi, w których wita nas 
uśmiechnięta i szczęśliwa matka. W tym domu wisiały na ścia-
nach święte obrazy, a wieczorem wypełniał się szeptem modlitwy 
i to poszerzało go o wymiar wieczności. 

Pierwsze czytanie z dzisiejszej niedzieli, zacytowane na wstę-
pie prowadzi nas tropem odnajdywania domu, którego nie da się 
zamknąć w granicach ziemskiej rzeczywistości. Po licznych zwy-
cięskich wojnach król Dawid zbudował dla siebie pałac, dom. Do-
pełnieniem tego domu miał być przybytek, dom, jaki zamierzał 
zbudować dla Boga. Bóg przychylnie wejrzał na te dobre intencje, 
ale zbudowanie świątyni powierzył synowi Dawida Salomonowi, 
bo jak mówi Pismo Święte Dawid przelał zbyt wiele krwi w licz-
nych wojnach. Wtedy też Bóg przez Natana skierował słowa do 
Dawida: „Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy 
wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wte-
dy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich 
wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo”. Tym domem stanie się 
dynastia Dawidowa, z której wyjdzie potomek, wyjątkowy i szcze-
gólny król. Będzie to dom wiecznego królestwa: „Przede Mną dom 
twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki”. Nie jest to mowa 
o królestwie ziemskim, które przemija. 

Obietnicę daną Dawidowi odczytujemy przez pryzmat słów 
Ewangelii św. Łukasza, który pisze o Jezusie: „Pan da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca”. Zaś Ewangelia z niedzieli dzi-
siejszej ukazuje spełnianie się obietnicy danej Dawidowi w bardzo 
konkretnym kształcie i konkretnym miejscu: „Bóg posłał anio-
ła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
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poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja”. I tak Maryja stała się świątynią, w której Bóg 
zamieszkał, a przez to także nazaretański dom Maryi stał się do-
mem Boga. Ziemski dom poszerzony obecnością Boga staje się 
domem, w którym możemy odnaleźć radość i szczęście nawet 
w obliczu przemijania i śmierci. Ten dom staje się prawdziwym 
domem, gdzie spełniają się najważniejsze nasze marzenia w tym 
marzenia o zbawieniu i wieczności.

W ostatnią Niedzielę Adwentu wpatrujemy się w Maryję, która 
szeroko otwiera drzwi swego serca, drzwi swojego domu na przyj-
ście Mesjasza. Anioł Gabriel pojawił się w ubogim domku nazare-
tańskim i do zalęknionej Maryi powiedział: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”. Słowa anioła przerastały wszelkie ludzkie poj-
mowanie. Jednak Maryja z głęboką wiarą i całkowitym zaufaniem 
odpowiedziała Bogu: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa twego”. I w tym momencie klamra zbawienia 
spięła dwa wydarzenia: zapowiedź proroka Natana o domu dawi-
dowym i spełnienie tej zapowiedzi w miejscu, gdzie dzisiaj w na-
zaretańskiej grocie stoi ołtarz a na nim napis: „Verbum caro hic 
factum est” ,co znaczy „Tu Słowo stało się Ciałem”. 

Klamra spinająca powyższe dwa wydarzenia zbawcze, w nieco 
innej formie spełnia się i w naszym życiu. Przyszliśmy na świat 
w rodzinie, nasi rodzice przynieśli nas do parafialnej świątyni, 
gdzie przyjęliśmy chrzest, który otworzył przed nami drzwi do 
wiecznego domu. Aby jednak w nim zamieszkać, tak jak Maryja 
musimy odpowiedzieć na to zaproszenie głęboką wiarą i całkowi-
tym zaufaniem Bogu. Gdy wypełnimy tymi wartościami naszą co-
dzienność, wtedy nasz rodzinny dom staje się domem sięgającym 
wieczności. Za kilka dni zasiądziemy do wigilijnego stołu, który 
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