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„Glos wołającego na pustyni” 

„Przygotujcie drogę Panu” (Mk1,3) 

Wielkie poruszenie wywołała sztuka amerykańskiego poety Archibalda MacLeisha podtytułem „J.B.” dwie 

początkowe litery którymi Amerykanie określają człowieka, który rozpoczyna swoją karierę interesów – to wyraz 

jego potęgi finansowej. Podnosi się kurtyna i człowiek oznaczony J.B. dziękuje Bogu za majątek, zdrowie, dobrą 

żonę i kochające dzieci. W krótkim czasie spadają na tego człowieka różne tragedie, o których informuje praca, radio 

i telewizja. Dewaluacja pieniądza, wypadek samochodowy, choroba i wreszcie rozwód małżeński. Bohater panuje 

nad sobą, prosi jedynie Boga aby ukazał mu przyczynę klęsk i nieszczęść. Zachowuje wiarę i nie chwyta za rewolwer 

i to imponuje publiczności. Czas adwentu, który rozpoczynamy zwykł się nazywać okresem wielkiej Nadziei i 

słusznie, bo przyjście Mesjasza na Ziemie było poprzedzone długim wołaniem „Nieba spuście z rosą 

sprawiedliwego”. W podobny sposób wołali ginący w pierwszych wiekach chrześcijanie prosząc o łaskę wytrwania. 

Tak samo woła ludzkość naszych czasów, kiedy spotykamy się z pogardą i profanacją spraw, które są święte i Boże 

w naszej wierze. Jak każde podjęte działo ma swego prekursora, tak i okres adwentu szczyci się Janem Chrzcicielem 

człowiekiem, który podjął przygotowanie ludzkości na przyjście Mesjasza przez chrzest i pokute. Ostrzegał celników 

przed nadużyciami, upominał żołnierzy aby poprzestawali na swoim żołdzie i głosił miłość bliźniego zwłaszcza 

będącego w potrzebie. Jan zapisał się jako nieustraszony herold Bożej nauki strofując Heroda „nie wolno ci mieć 

żony brata swego”. Ta odwaga doprowadziła Jana Chrzciciela do więzienia i męczeńskiej śmierci. Wielu chrześcijan 

uważa się za ludzi wierzących, wypada więc zapytać jaka jest nasza wiara? Pewna kobieta pisze: „byłam osobą 

wierzącą i praktykującą dostałam się do lagru, a gdy wróciłam mąż którego kochałam miał już drugą żonę. Zostałam 

sama z dziećmi bez pracy i bez środków na życie. Nic złego nie zrobiłam. Jeśli jest Bóg to dlaczego mi nie pomoże? 

Wierzę w Jego istnienie, ale myślę, że Go nie obchodzi ludzkie cierpienie”. Może podobnych wypowiedzi znamy 

więcej, ale Bóg każdego człowieka obdarzył wolną wolą. To największy dowód zaufania. Dlatego jeśli ktoś przez 

samolubstwo rozbija małżeństwo, przez pijaństwo staje się krzyżem dla rodziny, jeśli ktoś kierowany chciwością 

dopuszcza się kradzieży i rozbojów – czy to powód by Boga oskarżać? To przecież nie Bóg ale drugi człowiek jest 

winien tych tragedii. Adwent to czas chrześcijańskiej nadziei, zwłaszcza w przeżywanej pandemii koronawirusa, 

licznych zachorowań i śmierci. Willi Hoffsümmer w książce pod tytułem „211 opowiadań” napisał o 4 świecach na 

adwentowych wieńcu: 

• Pierwsza z nich mówi: Nazywam się pokój. Moje światło pali się ale ludzie nie zachowują pokoju, oni wcale 

mnie nie chcą i zgasła. 

• Druga mówi: Nazywam się wiara, ale jestem zbędna na tym świecie. Ludzie nie chcą nic wiedzieć o Bogu. 

Mój płomień nie ma już żadnego sensu i zgasła. 

• Trzecia świeca powiedziała: Nazywam się miłość – brak mi już sił by dalej się palić. Ludzie odsuwają mnie w 

kąt, dostrzegają tylko siebie samych a zapominają o tych, których powinni kochać. Jej płomień zgasł 

Po chwili do pokoju weszło dziecko. Spojrzało na świece i powiedziało: „ależ wy winnyście świecić – nie możecie 

zgasnąć!” dziecko było bliskie płaczu. Wtedy zabrała głos czwarta świeca, która powiedziała: „Nie bój się! Jak długo 

ja będę się palić, możemy ponownie zapalić pozostałe świece, ponieważ ja nazywam się nadzieja”. Dziecko wzięło 

do ręki zapałkę i odpaliło ja od płonącej świecy. Dzięki niej znowu zajaśniały płomyki pierwszych trzech świec.  

Takiej Nadziei, która rozprasza mroki naszego życia życzę czytelnikom tego tekstu na czas Adwentu i na Radość 

Bożego Narodzenia.  
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