
Światło świata 
Liturgia Adwentu zabiera nas w podróż z ciemności do światła. Ten czas jest nam 
dany, abyśmy na nowo przećwiczyli podstawową postawę naszego życia, czyli życia 
pełnego radosnego oczekiwania i zaczęli ją realizować w naszych sercach. a tę 
postawę oczekiwania określa przede wszystkim: 
Oczekiwanie na światło, które przyjdzie i rozjaśni nasze ziemskie życie. 
Wiara w światło, które przyszło na świat i już tu i teraz świeci – tej wiary nikt i nic nie 
może nam zagasić. 
Ufamy także w nadziei że to Światło przyjdzie raz jeszcze aby nas zbawić z ciemności 
grzechu.. 
Drogę z ciemności do światła, na nowo przemierzamy każdego roku w tym świętym 
czasie Adwentu. Ale czynimy to także w wielu  innych momentach naszego życia, 
zwłaszcza kiedy jesteśmy musimy o  wyjść z ciemności która nas otacza. Wówczas  
często widzimy  jakby Światło  w tunelu, a nowa droga otwiera się tam, gdzie 
dotychczas nic widzieliśmy, że  tutaj już nie ma wyjścia… a my wyruszamy i 
podążamy za Światłem. 
W czasie w twoim życiu ciemności cię otaczają, kiedy nie wiesz co robić i gdy twoje 
zaufanie wystawione jest na próbę, Bóg wychodzi tobie naprzeciw w swoim świetle. 
W Dzieciątku leżącym w żłóbku dana jest nam światłość świata. W tym dziecku 
spotykamy Tego, który później powie o sobie: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie 
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". (J 8, 12). 
 

Wy jesteście światłem świata (Mt 5,14). 
To słowo jest wyzwaniem, i zadaniem. 
Kiedy słyszymy zdania zaczynające się od "Jesteś...", lub „Jest Pan/Pani…” czasami 
reagujemy na nie alergicznie i ostrożnie podchodzimy do rozmówcy. Do jakiej 
szufladki mój rozmówca stara się mnie wcisnąć? Słowo: „Jesteś..."? – jest tutaj 
zredukowane do pewnych cech charakteru lub zdolności. Ale nie o to nam chodzi gdy 
czytamy ten tekst ewangelii.  
"Jesteś", to jest informacja, a nie imperatyw. To nie jest "Stań się światłem świata" 
czy "Bądź światłem świata". Nie: my już jesteśmy Światłem; „ja” już jestem Światłością 
świata. Nie muszę nic robić, aby to osiągnąć. Nie mogę tego  Światła zgasić ani 
stracić. Światło zamieszkało we mnie. On tam jest. 
W tym świętym czasie adwentu powinien sobie często powtarzać: „Ja jestem 
światłością świata”. 
Czy potrafię tak o sobie powiedzieć? Co myślę gdy przychodzą mi te słowa do głowy? 
Czy myślę o sobie w ten sposób? Jeśli tak, to co to oznacza w moim życiu? 
 

Życzę Wam wszystkim błogosławionego drugiego tygodnia Adwentu! 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Barbara Scheck, Referentka Pastoralna 


