
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Łk, 3, 1-6) 

 

Ojciec John Powell w jednej ze swoich książek opowiada o kobiecie, która prowadziła 

grzeszne życie. Doprowadziło ją to do tego, że postanowiła odebrać sobie życie. Poszła nad 

brzeg morza z myślą, że popłynie tak daleko jak będzie mogła, a potem morze dokona reszty. 

Kiedy zapłakana i zrezygnowana idąc po opuszczonej plaży, aby spełnić swój zamiar, 

usłyszała jakiś wewnętrzny głos, który nakazał jej zatrzymać się i spojrzeć w tył. Kiedy to 

uczyniła zobaczyła na piasku ślady swoich stóp, które zmywały fale morza. Ponownie 

usłyszała głos: „Tak jak te fale zmywają twoje ślady na piasku, tak moja miłość i miłosierdzie 

zmywają całą twoją grzeszną przeszłość. Powołałem cię do tego, abyś żyła i kochała a nie do 

tego byś umarła”. Kobieta wyczuła instynktownie, że był to głos Boga i to wydarzenie było 

punktem zwrotnym w jej życiu.  

Al, szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów był utalentowanym artystą. Pewnej nocy starszy syn 

poczuł się źle. Al i jego żona sądzili, że to jakaś chwilowa niedyspozycja i nie wezwali karetki 

pogotowia. Okazało się jednak, że było to pęknięcie wyrostka robaczkowego, które skończyło 

się śmiercią syna. Al był załamany i miał poczucie winy za śmierć syna. Wkrótce odeszła od 

niego żona zostawiają z sześcioletnim synem Ernem. Te nieszczęścia sprawiły że Al sięgnął po 

alkohol. Alkohol zabierał kolejno wszystko – dom, jego działa artystyczne. Po wielu latach Al 

opuszczony zmarł w hotelowym pokoju. Ci, którzy go znali ze smutkiem stwierdzili, że było 

to zmarnowane życie. Autor opisujący tę historię Bobbie Gee znał syna -Erna i pewnego razu 

zapytał go: „wiem, że twój ojciec był najważniejsza osobą w twoim życiu – co on dla ciebie 

uczynił szczególnego? Że wyrosłeś na porządnego człowieka.” Ern odpowiedział „Jak daleko 

sięgam pamięciom, aż do momentu opuszczenia domu w 18 roku życia, ojciec każdego dnia 

wchodził do mojego pokoju, całował mnie na dobranoc i mówił -  Kocham Cię Synu”. Al nie 

dał synowi materialnego dobra, dał mu jednak miłość, która była wystawiona na wielką próbę 

przez alkoholizm ojca – a jednak przetrwała!.  

Na drogach naszego życia staje wielu ludzi. To czym jesteśmy i co posiadamy, jest 

wypadkową naszych zdolności i wysiłku, oraz tego co otrzymaliśmy od Boga i ludzi. W tym 

co otrzymujemy najłatwiej zauważyć dobra materialne, ale one niewiele znaczą gdy zabraknie 

daru miłości. Pismo święte mówi: „Bóg tak umiłował świat, że dał Swojego Syna, aby każdy 

kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”. Adwent który przeżywamy, winien być 

czasem otwarcia się na łaskę Boga, która dopełnia przemiany naszego życia. Prorokiem 

głoszącym nawrócenie był święty Jan Chrzciciel nad wodami Jordanu, który wołał: 

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. To znaczy wróćcie do prawdziwej 

miłości Boga i ludzi, odrzućcie złe uczynki  podejmujcie działa miłosierdzia. Nawrócenie – to 

zmiana naszego myślenia i postępowania, „abyśmy byli czyści i bez zarzutu na dzień przyjścia 

Chrystusa Pana”. Droga Pana – to droga Bożych przykazań. Zycie według niej nie jest łatwe, 

ale jest możliwe i jest gwarancją zbudowania doczesnego i wiecznego szczęścia o czym 

zapewnił nas Chrystus mówiąc do pytającego młodzieńca: „zachowuj przykazania, 

a osiągniesz szczęście wieczne”.  

Ksiądz Mieczysław Maliński autor licznych opracowań homiletycznych napisał o nawróceniu: 

„nawróć się nie tylko wtedy, gdy masz ręce pełne niegodziwości, ale i wtedy kiedy uważasz się 

na porządnego człowieka i nie ma nic sobie do wyrzucenia”. Poeta ksiądz Jan Twardowski 

napisał: „Nawrócić się znaczy nie tylko odwrócić się od złego, ale zwrócić się do Boga po to, 

aby z Nim i przez Niego odnaleźć cały świat”. Chryste pomóż nam wrócić do pierwotnej 

świętości. Na czas przezywanego Adwentu i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

w 2016 roku 
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