
Adwent i Boże Narodzenie 2019 

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24, 43) 

W młodzieżowym czasopiśmie „Trendy” ukazał się ciekawy wiersz w którym każda zwrotka 

kończyła się pytaniem: „Jak żyć?”. Ten problem: „Jak żyć?” „Czym się kierować w swym 

postepowaniu?” zawsze nurtował człowieka. Nic dziwnego bo od jego właściwego stosowania 

zależy szczęście osoby, rodziny i całej społeczności ludzkiej. Prorok Izajasz napisał: „wstąpmy na 

Górę Pana, do Świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich byśmy kroczyli Jego 

ścieżkami” (Iż 2,3) Bóg stwarzając człowieka wskazał mu drogę dobrego życia dając 10 przykazań 

(Dekalog) wypisany nie tylko na kamiennych tablicach, ale również na tablicy serca – sumienia, 

które jest prawem natury – jest to również prawo Boże. O tym, że Bóg prowadzi ludzi swym 

prawem przez życie, chociaż nie znają 10 przykazań – byli przekonani o tym nawet poganie. 

Rzymski filozof Cicero napisał: „Jest prawdziwe prawo odpowiadające naturze ludzkiej, istniejące 

u wszystkich stałe i niezmienne. Nie inne jest ono w Rzymie czy Atenach, nie inne dziś i w 

przyszłości. Bóg jest tego prawa wynalazcą, zakonodawcą, sędzią. Wielu ludzi mówi Ja tego czy 

innego czynu nie uważam za grzech. Sytuacja życiowa nie pozwala mi przestrzegać przykazań. 

To nie jest ważne, co ty uważasz za grzech albo za dobro. Ważne jest to, co Bóg uznaje za dobro 

i zło. Pewnego razu byłego rektora Politechniki Warszawskiej świętej pamięci prof. Zdzisława 

Mączeńskiego spotkał kapłan na cmentarzu. Profesor chodził z książką w ręce. Co pan profesor 

czyta - zapytał kapłan. Profesor odpowiedział Proszę księdza, im dłużej czytam katechizm, tym 

bardziej podziwiam, jak tam mała książeczka w prostych słowach daje odpowiedz na najbardziej 

trudne i dręczące człowieka pytania. W każdym katechizmie jest 10 Przykazań one w prostych 

i jasnych słowach dają odpowiedz na pytanie: Jak żyć?. Po II wojnie światowej, w czasie procesu 

zbrodniarzy z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, który miał miejsce we Frankfurcie nad 

Menem, jeden z oskarżonych powiedział: „Nieszczęściem mojego życia było to, że nie słuchałem 

Bożych przykazań, ale zawierzyłem rozkazom partii Hitlerowskiej”, kto wzgardzi kochającym 

Bogiem, to spotka się z Bogiem, Sędzią sprawiedliwym, który zapyta nas Jak żyliśmy na ziemi, 

jakimi kierowaliśmy się prawami – Jego czy ludzkimi? Od tego będzie zależeć nasza wieczność 

szczęśliwa lub potępiona. Adwent, który rozpoczynamy, niech będzie czasem refleksji, czuwania, 

modlitwy i pojednania z Bogiem i ludźmi. Taką religią odnowy życia damy sobie i bliźnim 

odpowiedz na pytanie „Jak żyć?” – nie tylko w czasie adwentu, radości Bożego Narodzenia, ale 

w każdym darowanym nam dniu naszego życia: „Bo nie wiemy, w którym dniu Pan nasz 

przyjdzie”. Na radosne oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia – Błogosławieństwa Pana 

i wszelkiego dobra życzę Czytelnikom. 
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*korzystałem z „Przygody wiary” ks Teodora Szarwarka wyd. Biblos – 2004 rok 


