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Wstęp

Przed laty, gdy rozpoczynałem swoją posługę duszpasterską, 
wiele czasu i  duchowej energii pochłaniało mi przygotowanie 
i głoszenie kazań. Towarzyszyła mi także obawa, że z upływem lat 
może mi zabraknąć nowych treści i pomysłów na interesujące ka-
zanie, bo niedzielne czytania biblijne powtarzają się w trzyletnim 
cyklu, a ilustracje życiowe mogą się wyczerpać.

Dzisiaj po trzydziestu pięciu latach pisania i  głoszenia kazań 
widzę, jak płonne były moje obawy. Niedzielne fragmenty Pisma 
Świętego są tak bogate w treść, że za każdym razem odkrywamy 
w  nich coś nowego, inspirującego, przybliżającego nas do Boga 
i bliźniego. Dzisiaj, gdy mam jakiś problem w przygotowaniu kazań 
i artykułów inspirowanych Pismem Świętym, to jest nim świado-
mość, że nie mogę rozwinąć wszystkich myśli zawartych w niewiel-
kim fragmencie Biblii. A jeśli chodzi o ilustracje do homilii, to ży-
cie dostarcza ich tak wiele, że wykorzystuję tylko niewielki procent. 

Stąd też zdecydowałem się na kolejny, piąty już cykl rozważań 
niedzielnych publikowanych na łamach nowojorskiego tygodnika 
„Kurier plus”. Rozważania z  tygodnika, po pewnych uzupełnia-
niach i zmianach, stały się materiałem do niniejszej książki, której 
celem jest odnajdywanie Boga i Jego mądrości w naszych codzien-
nych sprawach. Ta mądrość ma moc przemiany naszego życia, tak 
jak odrobina zakwasu wrzucona do dzieży, przemienia całe ciasto. 
Ten „zakwas niebieski” przemienia nas w dzieci Boże, a cały świat 
w rzeczywistość Królestwa Bożego, które zapoczątkowane tu na 
ziemi, zaowocuje pełnią w wieczności.





5

OKRES
ADWENTU





7

1 niedziela Adwentu 

„Miecze przekują na lemiesze”

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana 
stanie mocno na wierzchu gór i  wystrzeli ponad pa-
górki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy 
pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do 
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Sy-
jonu i  słowo Pana z  Jeruzalem”. On będzie rozjemcą 
pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócz-
nie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie 
miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Iz 2,1-5

II wojna światowa to jedna z najmroczniejszych kart historii 
człowieka. Wyglądało to tak, jakby moce piekielne zstąpiły na zie-
mię, kpiąc z  nieba szyderczym napisem na pasach niemieckich 
żołnierzy „Gott mit uns” (Bóg jest z nami). Płonęły wioski i mia-
sta, a ludzie opanowani mocami zła mordowali nawet niemowlę-
ta. Niemieckie obozy koncentracyjne stały się fabrykami śmierci, 
nieludzkiego cierpienia i bestialskiej pogardy bliźnim. Po zakoń-
czeniu wojny, każdy był przekonany, że to nie powinno się nigdy 
powtórzyć. Aby temu zapobiec założono między innymi Organi-
zację Narodów Zjednoczonych. Ma ona wygaszać konflikty, spra-
wiedliwie rozstrzygać spory między narodami, bronić praw czło-
wieka. Jednym słowem uczynić świat lepszym i sprawiedliwszym. 
Dzisiaj widzimy, że te szczytne założenia są realizowane w bardzo 
ograniczonym wymiarze. W zasadniczych sprawach decydują in-
teresy najpotężniejszych państw. I  tak uchwalę o  przestrzeganiu 
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praw człowieka zablokują Chiny, Rosja będzie niesłusznie bronić 
swych muzułmańskich sojuszników na Bliskim Wschodzie, a Sta-
ny Zjednoczone, usłużne Izraelowi, nie poprą ustawy regulującej 
problem nowych osiedli w Autonomii Palestyńskiej. Jak widzimy 
organizacje takie jak ONZ są potrzebne, ale nie wystarczające, aby 
zbudować sprawiedliwy i pokojowy świat.

Na terenie siedziby ONZ na Manhattanie w Nowym Jorku stoją 
różne pomniki. Jeden z nich jest darem komunistycznych władz 
byłego Związku Radzieckiego. Wykonany ze spiżu muskularny 
mężczyzna z młotem w ręku przekuwa miecz na lemiesz. Na po-
stumencie umieszczono wyjaśniający napis wzięty z Księgi proro-
ka Izajasza, którą zacytowałem na wstępie tych rozważań. Piękny 
pouczający dar. Można pomyśleć, jakże wspaniale żyło się społe-
czeństwu pod rządami ludzi, którzy tak piękne przesłanie biblij-
ne wykuli w spiżu. Jak naprawdę było w tym społeczeństwie, do-
brze wiemy. W latach dwudziestych ubiegłego wieku bolszewicka 
władza umacniała się między innymi pod sztandarami: „Precz 
z Bożym Narodzeniem, niech żyje ciągły tydzień roboczy”. „Precz 
z  miłością bliźniego! Nam nade wszystko potrzebna jest niena-
wiść”. W pierwszym rzędzie żądło nienawiści skierowano przeciw 
religii. Czołowy ideolog komunizmu Michaił Bucharin pisał: „Bez 
masowych represji i  rozstrzeliwań nie zbudujemy komunizmu”. 
Według wydanej w roku 1997 „Czarnej księgi komunizmu” licz-
ba ofiar tej zbrodniczej ideologii może sięgać nawet stu milionów. 
Najpiękniejsze pomniki i symbole miłości braterskiej nic nie zna-
czą, jeśli nie idzie za tym najważniejsza przemiana − przemiana 
ludzkiego serca. 

Na dnie duszy prawie każdego człowieka drzemie pragnienie za 
światem, gdzie miecze będą przekute na lemiesze, a prawo miłości 
i  sprawiedliwego pokoju ogarnie wszystkie dziedziny ludzkiego 
życia. Budowanie takiego świata rozpoczyna się nie od budowa-
nia pomników, ale przemiany serca. Jest to zadnie przekraczające 
ludzkie możliwości, dlatego człowiek od zawsze spoglądał w nie-
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bo i  stamtąd oczekiwał mocy, która uzdolni go do zbudowania 
świata miłości i prawdy. Jeden z myślicieli powiedział, że budo-
wanie raju na ziemi z pominięciem Boga, zawsze kończy się pie-
kłem. Historia to potwierdza, chociaż dzisiaj nie brakuje takich, 
którzy myślą, że będą wyjątkiem w historii. Prorok Izajasz w ob-
razie przekuwania mieczy na lemiesze zapowiada nastanie czasu 
wielkiego pokoju i braterskiej miłości między ludźmi. Czasy wiel-
kiej harmonii człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Aby się tak 
stało prorok Izajasz zaprasza: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, 
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 
kroczyli Jego ścieżkami”. A zatem taki świat możemy zbudować 
w bliskości Boga, krocząc ścieżkami Jego przykazań. 

Prorok Izajasz jest uznawany za pierwszego wśród proroków 
Starego Testamentu. Żaden z nich nie przedstawił tak dokładnie 
osoby Mesjasza i charakteru Jego Królestwa, jak Izajasz. Stąd też 
św. Hieronim nazywa go „ewangelistą wśród proroków”. A zatem 
wizje, przepowiednie prorockie zrealizują się w osobie Chrystu-
sa. Przez ten pryzmat spoglądamy na proroctwo zacytowane na 
wstępie tych rozważań. Chrystus będzie nową świątynią, w której 
odnajdziemy prawo i moc do budowania świata, zbawiającej har-
monii z Bogiem i ludźmi. Proroctwo Izajasza zaczęło się spełniać 
wraz z narodzeniem Jezusa w Betlejem. W jedności z Chrystusem 
można zbudować wewnętrzny świat pokoju i miłości, nawet gdy 
naokoło szaleje burza nienawiści. Chrystus jest źródłem mocy, 
przezwyciężenia nienawiści, grzechu i śmierci.

Przyjście Mesjasza, Chrystusa na ziemię dokonało się ponad 
dwa tysiące lat temu. Mimo to Chrystus ciągle do nas przychodzi. 
Na ile potrafimy otworzyć się na Jego przyjście, na tyle przemienia 
On nasze serca. Możemy się także całkowicie od Niego odwrócić. 
Żyć jakby nie istniał On i Jego Ewangelia. Tylko, czy tego chcemy 
czy nie, przyjdzie nam się zmierzyć z wiecznością, z której wyłania 
się Bóg. O  tym właśnie przypomina nam Adwent, który dzisiaj 
rozpoczynamy. O  przygotowaniu na powtórne przyjście Jezusa, 
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Syna Człowieczego mówi Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Nie wie-
my, kiedy to nastąpi, dlatego winniśmy być gotowi. „Czuwajcie, 
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozu-
miejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej 
ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Na każdym kroku je-
steśmy świadkami, jak śmierć wyrywa kogoś z nas i stawia przed 
tronem Syna Człowieczego, aby zdał sprawę ze swego życia. 

Św. Paweł w Liście do Rzymian z drugiego czytania daje nam 
pewne wskazówki, na czym ma polegać nasza czujność: „Odrzuć-
my, więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. 
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, 
nie w  rozpuście i  wyuzdaniu, nie w  kłótni i  zazdrości”. Adwent 
w swojej bogatej symbolice pomaga nam w tym przygotowaniu. 
Winniśmy wypełnić miłością, żywą pobożnością i gorliwą wiarą 
nasze adwentowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
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