I niedziela adwentu 29 listopada 2020
Drugie czytanie - 1 Kor 1,3-9
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu
dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem
zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo
świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru
łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też
będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim
Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Dla Pawla, chrzescijanin jest jak « kompas », ktory w kazdych okolicznosciach
wskaze Polnoc. Podobnie chrzescijanin, zawsze jest skierowany ku przyszlosci.
Adwent jest czasem przepelnionym oczekiwaniem…..jest szczegolnie skierowany ku
przyszlosci, ku calkowitemu wypelnieniu sie obietnic Bozych.
To oczekiwanie ma trzy etapy :
1.
Oczekiwanie Mesjasza od czasow Dawida do narodzin Jezusa
Chrystusa.
2.
Zbawienie dokonalo sie w Jezusie. Odtad ludzkosc zaszczepiona w
Niego, jest calkowicie „zgrana“ z Miloscia Ojca.
3.
Nasze oczekiwanie Dnia, kiedy w calym wszechswiecie, dokona sie
definitywne zwyciestwo Chrystusa, kiedy definitywnie nastanie krolestwo
Boze.

„Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!“
-

Pawel pisze te slowa w perspektywie Bozych planow.

Łaska jest atrybutem Boga, to inaczej: „bezinteresowny dar“, milujaca
obecnosc Boga.
- Zyc w lasce znaczy byc w komunii z Bogiem.
- Planem Bozym jest definitywnie wprowadzic cala ludzkosc, w komunie Milosci
Trojcy Swietej.
Dzialanie Łaski.
1.
Na przestrzeni wiekow, narod wybrany stopniowo poznawal plany, ktore
Bog ma od zarania dziejow.
2.
Te plany zostaly zainaugurowane w Jezusie : « Bogu mojemu dziękuję
wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem
zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,

bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam
żadnego daru łaski »
3.
To Jezus, moze nam pomoc w kazdej chwili, odnalezc kierunek
Przyszlosci.
Adwent jest czasem bardzo dynamicznym, jest czasem szczegolnego wspominania
wiernosci Boga i czerpania z niej sil.

Ewangelia - Mk 13,33-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

« Uważajcie, czuwajcie »
•
« Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec. » (Mk 13,32)
« Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów »
- Prawdopodobnie, slowa o pianiu kogutow, sa aluzja do zaparcia sie Piotra (Marek
byl bardzo bliski Piotrowi)
To zdanie jest ostrzezeniem : jesli nie bedziecie czuwac kazdego dnia,
moze sie zdarzyc, ze wy tez zaprzecie sie Jezusa…
•
« Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało słabe». (Mk 14,38) - Jezus wypowiedzial te slowa w Getsemani,
kilka godzin przed zaparciem sie Piotra.

W czytanej dzis przypowiesci, to Jezus jest panem domu, ktory wybral sie w
podroz. « Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. »
Pokusa sług jest tu spanie czyli nie wypelnianie swoich obowiazkow i
zaprzestanie troski o powierzony im przez pana dom….
Czytany dzis fragment, znajduje sie pod koniec Ewangeli Marka, na kilka dni przed
swietem Paschy czyli tuz przed meka i smiercia Jezusa.
Oto przeslanie Marka w powyzszej przypowiesci :
Jezus powierza nam « swoj dom », kazdemu wyznaczył zajęcie…a odźwiernemu
przykazał, żeby czuwał….kazda chwila naszego zycia, jakkolwiek prosta i uboga
moze sie wydawac, moze przyczynic sie do rozwoju nowej ludzkosci…do budowania
i rozszerzania Krolestwa Bozego… Czesto czas oczekiwania wydaje sie dlugi i
pojawia sie pokusa, by zajac sie czyms innym… Pamietajmy, ze nie czas zajmowac
sie czyms innym, niz tym, co powierzyl nam Jezus…

