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ROK-B 2 niedziela adwentu
Mk 1, 1-8

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Iza jasza: „Oto Ja

posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wo łającego na pustyni: Przygotujcie drogę

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na

odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina praz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali

od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas

skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a

ja nie jes tem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś

chrzcić was będzie Duchem Świętym".

1Przygotować drogę Innemu
1Na drugą niedzielę Adwentu, w cyklu czytań bieżącego roku, przeznaczony jest początek Ewangelii
świętego Marka. Rozpoczyna się ona od przepowiadania Jana Chrzciciela. Zawsze, gdy Bóg działa w
historii, gdy przygotowuje się do interwencji w ludzkie sprawy, to na scenie pojawia się człowiek. Oto
głos Jana Chrzciciela na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Ten głos
podkreśla stopniową realizację planu Bożego względem człowieka. Droga, którą zbliżać się chce Pan -
tak nas poucza Jan Chrzciciel - jest zatarasowana. Należy ją oczyścić, usunąć przeszkody, którymi są
również ludzkie grzechy. Zbyt wiele ścieżek wiedzie donikąd. Trzeba je wyprostować, skierować ku
Bogu, który przychodzi do człowieka.

Co mówi Jan do ludzi? Jaka jest treść jego przepowiadania? Jan woła: Nawróćcie się! Co znaczy to
słowo? Nie chodzi na pierwszym miejscu o sens moralny. Nawrócenie oznacza zmianę mentalności. Jest
nowym ukierunkowaniem całego życia człowieka. Zewnętrzne, moralne postępowanie jest tylko
wyrazem i konsekwencją tego zwrotu. Przede wszystkim należy zmienić sposób myślenia. Trzeba
pozbierać rozproszone myśli i kierować je ku Temu, który jest drogą, prawdą i życiem. Tak pojęte
nawrócenie jest warunkiem otrzymania Bożego przebaczenia.

Święty Marek Ewangelista podkreśla, że przesłanie Jana Chrzciciela dotyczy nas wszystkich. Co
sprzyja takiemu rozumieniu nawrócenia? Co sprzyja zbliżaniu się i zjednoczeniu się z Bogiem? Dlaczego
tę prawdę o nawróceniu Jan Chrzciciel przepowiada na pustyni? Dlaczego nie czyni tego w mieście, na
tłumnych ulicach, na placach? Dlaczego odchodzi z gwaru i hałasu miasta? Ludzie, mimo to, idą za nim
na miejsce pustynne. Jan Chrzciciel chce powiedzieć, że trzeba mieć odwagę bycia w miejscu ciszy, na
pustyni. W miejscu wyciszenia, na pustyni, jest stosowna atmosfera dla zbliżania się człowieka do Boga,
człowieka do człowieka, tworzenia modlitewnej wspólnoty. Powiedzenie starożytnego zakonnika
stwierdza: kiedy nauczysz się żyć bez ludzi hałasu, wówczas ci ludzie zobaczą, że nie mogą żyć bez ciebie.
W wyciszeniu słowa zostają oczyszczone z nalotu niestosownych przyzwyczajeń i odzyskują swój blask
oraz swoją pierwotną siłę dobroci, miłości i pokoju.

Nasze wspólnoty często wybierają takie miejsca pustynne, miejsca wyciszenia na miejsce rekolekcji i
przepowiadania Słowa Bożego. Czynią tak nie po to, aby uciekać od świata, ukrywać się przed przykrą
rzeczywistością. Czynią tak po to, by Boże przesłanie odzyskało intensywność i głębię, zdolną poruszyć
nasze serce i nasz umysł. Trzeba się rozglądać za miejscami wyciszenia. Takie miejsca prostują drogę
Słowa do serca człowieka, zwłaszcza, gdy przepowiadający, jak Jan Chrzciciel, nie zabiega o własną
wielkość, o własny interes czy o osobisty sukces. W przepowiadaniu kieruje się tym, co służy Innemu,
Jezusowi Chrystusowi, a także służy słuchającemu przepowiadanego Słowa. Przepowiadający, który się
umniejsza, jak Jan Chrzciciel, jest pokory wobec Słowa. Nie przepowiada siebie samego, ale usuwa się
na bok, aby umożliwić przyjście Innemu, Chrystusowi i Jego Ewangelii. Wtedy staje się wiarygodny i
wzbudza zainteresowanie. Módlmy się o takich, jak Jan Chrzciciel ewangelizatorów, przepowiadających
Radosną Nowinę.


