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3. niedziela w Adwencie 
 
67.Wtedy jego ojciec, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i tak prorokował: 
68.Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, bo swój lud wziął w opiekę i odkupił. 69.I wzbu-
dził nam moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, 70.jak zapowiedział z dawien dawna 
przez usta swych świętych proroków, 71.że nas wybawi od nieprzyjaciół i z rąk wszystkich 
prześladowców, 72.że okaże miłosierdzie naszym praojcom i będzie pamiętał o swoim świę-
tym Przymierzu, 73.o przysiędze, którą złożył praojcu naszemu Abrahamowi, że da nam, 
74.wyrwanym z mocy nieprzyjaciół, służyć Mu bez lęku, 75.w pobożności i sprawiedliwości 
przed Nim, aż do końca dni naszych. 76.A ty, dziecko, zostaniesz nazwane prorokiem Naj-
wyższego, bo będziesz poprzedzać Pana, torując Mu drogi. 77.Jego ludowi dasz poznać zba-
wienie przez odpuszczenie grzechów. 78.Dzięki wielkiemu zmiłowaniu naszego Boga, na-
wiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, 79.by oświecić tych, którzy pozostają w mroku 
i cieniu śmierci i skierować nasze kroki na drogę pokoju.                                           Łk 1,67-79 
 
 

Wskazywać na Chrystusa 
 

Weszliśmy, drodzy, w drugą połowę czasu adwentowego oczekiwania. Pierwsze 
dwie niedziele oscylowały jeszcze wokół eschatologicznych zagadnień drugiego przyj-
ścia Króla królów i Pana panów. Dwie ostatnie niedziele Adwentu wskazują nam nato-
miast na dwie ważne postacie, które przygotowywały drogę dla Mesjasza. I tutaj także 
napięcie rośnie, gdyż najpierw spoglądamy na „dziecko, [które zostanie] nazwane proro-
kiem Najwyższego, bo [będzie] poprzedzać Pana, torując Mu drogi. Jego ludowi [da] po-
znać zbawienie przez odpuszczenie grzechów.” Czyli na Jana Chrzciciela. Natomiast za 
tydzień, czytając Ewangelię, będziemy się wsłuchiwali w dziękczynną pieśń najdosko-
nalszej Służebnicy Pańskiej, czyli Matki Bożej. Te dwie postacie są nierozerwalnie zwią-
zane z ziemskim życiem Jezusa i obie swoim życiem wskazywały na Zbawiciela. 

I tu pojawia się pierwsza refleksja dotycząca przyjmowania przychodzącego do 
nas Króla Adwentu. Jakiś czas temu miałem okazję słuchać rzymskokatolickiego kazania 
na jedno z maryjnych świąt. Też mamy trzy święta maryjne w naszym kalendarzu litur-
gicznym, ale to nie było akurat żadne z nich. I co mnie uderzyło. Mógłbym się rękami 
i nogami podpisać pod tym kazaniem, gdyby tylko zamienić słowo „Maria”, na słowo 
„Jezus”. Musimy pamiętać, przy pełnym szacunku dla wielkich, świętych świadków 
wiary, z których Maria pozostanie najdoskonalszym wzorem do naśladowania, by żaden 
z nich, czy Ona czy Jan Chrzciciel, czy którykolwiek, nie przesłonili nam Chrystusa. 
Oczywiście możemy zaraz stwierdzić, z pewną dumą, a wręcz pychą, że nam takie coś 
nie grozi, że przecież jako protestanci jesteśmy od tego wolni. Ale czy aby na pewno? 
Czy także w niektórych grupach wyrosłych z Reformacji Chrystus, w sposób wręcz nie-
zauważalny, nie ustąpił miejsca np. Biblii? Bo przecież Pismo też ma wskazywać na Zba-
wiciela, a nie stanowić cel sam w sobie, gdyż wtedy pojawi się współczesna forma fary-
zeizmu.  

Czemu o tym mówię? Dlatego, że i w dzisiejszym Benedictus i w czytanym za 
tydzień Magnificat widzimy wyraźne wskazanie, że to Bóg zbawia, Bóg ratuje, Bóg uspra-
wiedliwia. Bóg tylko, Bóg jedynie. A człowiek, mimo iż przez Boga wybrany i powołany, 



nigdy nie będzie wolny od grzechu i nigdy nie będzie miał innej sprawiedliwości niż ta 
Chrystusowa. I to właśnie do wskazywania na Chrystusa jesteśmy powołani. Sami zaś 
musimy pamiętać i pilnować, by nic i nikt nie zajęło w naszym życiu pierwszego miejsca, 
które należy do Zbawiciela. 

Hymn wdzięczności wypowiedziany przez kapłana Zachariasza dla nas stanowi 
pewien punkt wyjścia do rozważań na temat Bożego działania w historii, działania także 
poprzez ludzi, którzy usłyszawszy głos Bożego powołania wykazali się zaufaniem i po-
słuszeństwem. Ale dla tego, który go wypowiedział był on zwieńczeniem pewnej przy-
gody, która rozpoczęła się dziewięć miesięcy wcześniej. Pamiętamy jak Zachariasz 
wszedł do miejsca najświętszego by złożyć ofiarę, a tam anioł przekazał mu wieść, że 
zostanie ojcem. I jaka była reakcja tego, przecież z urzędu, wierzącego człowieka? Nie 
uwierzył i stracił mowę, aż do narodzin syna. Niekiedy w życiu ludzi, którzy są „sprawie-
dliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich” 
dzieją się rzeczy przekraczające pojęcie, wręcz wystawiające wiarę na próbę, niestety 
częściej w znaczeniu negatywnym niż pozytywnym. Dla Zachariasza ten czas ciszy miał 
być okazją do ponownej refleksji swojej wiary i ufności w stosunku do Boga. Zostało to 
przedstawione, jako kara za niewiarę, ale przecież właśnie w ciszy znajduje się Pana. Bo 
jak mówią słowa jednej z pieśni: „W ciszy znajduję Ciebie, w ciszy słyszę Twój głos, w 
ciszy poznaję Ciebie, w ciszy zaufam Ci.” Właśnie w tej ciszy Zachariasz mógł w pełni 
zaufać Bogu. 

Słyszeliśmy na początku dzisiejszego kazalnego fragmentu, że „Zachariasz, został 
napełniony Duchem Świętym i tak prorokował”. W ciszy dajemy działać Bożemu Duchowi 
i kiedy już możemy przemówić, to Duch podaje nam właściwe słowa. I tak jest w wielu 
przypadkach. Sam wielokrotnie tego doświadczyłem, kiedy brakowało słów. Kiedy sta-
wałem wobec ludzkich problemów w poczuciu bezsilności, albo kiedy przygotowując 
kazanie jego finalna wersja dotykała zupełnie innych zagadnień niż planowałem siadając 
do pisania. 

Zatem druga refleksja na kanwie przychodzącego i do nas Pana. Bo po co Chrystus 
przyszedł? Żeby nas zbawić – to oczywista, ale powiedział także do swoich uczniów: „jeśli 
nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.” Na pierwszy 
rzut oka może to się wydawać bez sensu, bo przecież mogło by się dać inaczej, ale widać 
zgodnie z Bożym planem tak miało być. Zatem przyjście na świat Zbawiciela spowodo-
wało w konsekwencji także wylanie Bożego Ducha. Nie tylko na pojedynczych ludzi, czy 
wybrane grupy, ale na wszystkich, którzy uwierzą. Ten Duch zamieszkał także w nas gdy 
Bóg przyjął nas na własność w Chrzcie Św., dlatego przyjmując przychodzącego Pana 
Adwentu, w ciszy, w skupieniu, będziemy mogli wysłyszeć i głos Ducha Świętego, który 
pomoże nam nieść dobre słowa w świat, słowa pociechy, otuchy, wsparcia, słowa wska-
zania na Zbawiciela. 

Bo przecież Zachariasz w swoich słowach wskazał na Boga-Zbawiciela, na Boga-
Odkupiciela: „Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, bo swój lud wziął w opiekę i od-
kupił. I wzbudził nam moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.” Wskazał także na Syna 
Dawida, Księcia Pokoju. A wszystko to zostało osadzone w historii Bożego ludu, czyli 
tak naprawdę w historii Bożego działania, prowadzenia i błogosławieństwa. Bóg jest ten 
sam. Dlatego Zachariasz, a później Maria mogli wskazywać na Boże działanie i przymie-
rze już od Abrahama. Zwieńczeniem tego działania, przymierza i miłości do stworzenia, 
było właśnie wcielenie Boga-człowieka. Bo to Bóg sam, jak napisał ks. Marcin Luter: 
„z Dziewicy czystej daje rad Dzieciątko, które zbawi świat.”  



To zbawienie ma charakter uniwersalny. Nie dotyczy tylko wybranej grupy, ale 
w swoim Synu Bóg ofiaruje je całemu światu. Nie stawia żadnych wstępnych warunków. 
Nie trzeba podejmować żadnych wysiłków. Wystarczy przyjąć wiarą ten niezasłużony 
Boży dar. Zachariasz mówi o oświeceniu wszystkich pozostających w mrokach śmierci. 
A mrok i śmierć to stany przeciwne do bliskości Boga. W Chrystusie właśnie Bóg zbliżył 
się do każdego człowieka, a zwłaszcza do tego, który zagubili gdzieś sens życia. Zbawiciel 
przywraca go ludzkości i objawia Boże miłosierdzie. Bo to właśnie w swoim miłosierdziu, 
w swojej bezgranicznej miłości Bóg przebacza grzech, ze względu na wierność swojemu 
przymierzu. 

Ta dziękczynna pieśń Zachariasza zamyka pewną historię. Historię drogi tego 
człowieka od wątpliwości, niedowiarstwa, do pełnego zaufania Bogu i zawierzenia Jego 
decyzjom i suwerennym sposobom działania. Zwieńcza także historię oczekiwania na 
upragnione i wyczekiwane dziecko, które stanowi radość dla starych rodziców. Ale te 
słowa nie tylko kończą pewną opowieść, ale są wstępem do innej, ważniejszej, piękniej-
szej. Są wstępem do opowieści, która od dwóch tysięcy lat rozbrzmiewa w świecie i sta-
nowi zaproszenie do zaufania pomimo niezrozumienia. Także i my chcemy znów, po raz 
kolejny przeżywać tę opowieść o Bożej miłości, o tym, że „Postać sługi Pan obleka i dzie-
cięciem rodzi się, by ośmielić tym człowieka, że doń oczy podnieść śmie.” I my zwra-
cajmy nasz wzrok na Pana. Ze śmiałością przychodźmy do Niego i pozwalajmy się Jemu 
prowadzić, wspierać i przytulać, kiedy będziemy tego potrzebować. Bo nie potrzebujemy 
nikogo, by w naszym imieniu stawał przed Chrystusem, nie potrzebujemy się za nikim, 
lepszym, godniejszym, chować. Bo Zbawiciel przyszedł dla mnie i dla ciebie, sam do sie-
bie zaprasza i sam oczekuje bliskiej relacji. Idźmy zatem prosto w Chrystusowe ramiona 
i na Niego zawsze wskazujmy swoim życiem. Tak jak robił to Jan Chrzciciel mówiąc: 
„nadchodzi potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka Jego san-
dałów.” Tak jak robiła to Maria mówiąc: „Co wam powie, czyńcie!” Więc i my, czerpiąc 
z ich przykładu, chcemy wsłuchiwać się w Słowa Zbawiciela i nieść Jego miłość w świat. 
Bo to nam powiedział i to mamy czynić. Obyśmy tak żyjąc przygotowywali się, idąc przez 
Adwent naszego życia, do ostatecznego spotkania ze zmartwychwstałym i żyjącym Pa-
nem. Amen. 
 
 

ks. Zbigniew Obracaj 


