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Fresk w Bazylice Przemienienia Pańskiego, Góra Tabor, Izrael

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to 

ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 
wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbi-
ciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a do-
konawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu 
na wysokościach.

List do Hebrajczyków 1, 1-3

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zro-
dzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, 
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane syno-
stwo.

List św. Pawła Apostoła do Galatów 4, 4-5

Czekanie na Mesjasza
Prorocy Starego Testamentu wielokrotnie zapowiadali przyj-

ście Mesjasza, czyli Zbawiciela świata, który miał pochodzić 
z ludu Izraela. W odróżnieniu od założycieli innych religii (Bud-
dy, Konfucjusza, Mahometa), którzy pojawili się przez nikogo 
nieoczekiwani, Mesjasza lud wybrany wypatrywał przez co 
najmniej dwanaście wieków. Z tym wysłannikiem i przedstawi-
cielem Boga Żydzi wiązali nadzieję, że będzie twórcą królestwa 
Bożego, królem wszystkich ludów świata. Na całej ziemi mia-
ły zapanować już na zawsze sprawiedliwość, pokój i szczęście. 
W czasach Jezusa panowało błędne wyobrażenie Mesjasza jako 
doczesnego władcy, wyzwoliciela Izraela spod panowania rzym-
skiego. Kiedy On przyszedł, okazało się jednak, że Jego króle-
stwo nie ma charakteru politycznego, lecz duchowy, że dotyczy 
nie tylko Żydów, ale całego świata, a drogą do niego nie jest siła, 
lecz posłuszeństwo Bogu i miłość aż do śmierci.

27 Oczekiwanie 
na Zbawiciela

Nie mogę się 
doczekać!!!

Czego?

Prezentów…

Więc chcą się państwo 
pobrać… co państwo 
wiedzą o Panu Jezusie?

Proszę księdza, ja od 
niedawna mieszkam 

w tej parafii. Nie znam 
tu nikogo… 
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• Jezus jest Chrystusem, czyli zapowiadanym przez proro-
ków Mesjaszem, Synem Bożym posłanym przez Ojca, by 
zbawić świat.

• Wcielenie i narodziny Jezusa zapoczątkowały „pełnię czasu”. 
Jest to centralny moment w Bożym planie zbawienia i w historii 
ludzkości.

Masz wiadomość!

SŁOWNIK

▶ tabu  – tutaj: temat zakazany w rozmowie

Jeśli chcesz...
Wybierz znak chrześcijański, który będziesz nosił jako 
wyraz swojej wiary w Jezusa Chrystusa.

Refleksja i modlitwa
Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem wszystkich. 
Ale Jego królestwo nie jest z tego świata i niko-
mu nie narzuca się siłą. Jest darem, który można 

przyjąć tylko na drodze wolnej decyzji.
Panie Jezu, wierzę, że Ty jesteś oczekiwanym Mesjaszem 

i masz moc uwolnić nas od zła. Proszę Cię, bądź moim 
Zbawicielem, pomóż mi kierować swoim życiem. Bądź 
przy mnie i prowadź mnie do Ojca.

Jak sądzisz?
Zbawiciel narodził się w Izraelu ponad dwa tysiące lat 
temu. Czy Jego misja w  naszych czasach spełniłaby się 
inaczej?

ZADANIE DODATKOWE

O jakie fakty uzupełniłbyś chronologiczny spis wydarzeń za-
wartych w zadaniu 4.: Nasze miejsce w historii zbawienia?

PYTANIA I ZADANIA

1. Na podstawie tekstu Czekanie na Mesjasza odpowiedz:

a) Czym Jezus różni się od innych założycieli religii?

b) Czym różniło się wyobrażenie Izraelitów o Mesjaszu od 
prawdziwego Zbawiciela? 

2. Przeczytaj teksty Pisma Świętego i napisz, co oznaczają 
wyrażenia „dni ostateczne” i „pełnia czasu”. Jak święty Pa-
weł określa zbawienie, które przyniósł ludziom Boży Syn?

3. Na podstawie tekstu Jezus ukryty i rysunków odpowiedz, 
co oznacza ukrycie Jezusa dzisiaj.

4. Ułóż chronologicznie następujące wydarzenia:

Nasze miejsce w historii zbawienia

• Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z nie-
woli egipskiej.

• Kościół dzisiaj to my, klasa I .... Gimnazjum .......................
............................................. w ...........................................

• Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży do sie-
bie.

• Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny).

• Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybra-
nym.

• Zostają spisane Ewangelie. Powstają także inne pisma No-
wego Testamentu.

• Jezus zmartwychwstaje.

• Bóg stwarza niebo i ziemię oraz człowieka.

• Jezus ponosi śmierć na krzyżu (ofiara krwawa).

• Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje na-
maszczony Duchem Świętym.

• Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kościół zostaje 
ukazany światu.

• Jezus ustanawia Eucharystię (ofiara bezkrwawa).

• Bóg objawia się Abramowi i powołuje go, by rozpocząć 
dzieło zbawienia.

• Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem 
wstępuje do nieba.

• Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy.

• Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowia-
da Mesjasza.

• Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza 
i czyni cuda.

Jezus ukryty
Ludzie „dobrze wychowani”, „kulturalni”, nie rozmawiają o Je-

zusie. Podobnie jak choroba czy śmierć, Jezus jest dla nich tema-
tem niezręcznym, kłóci się z dobrym smakiem i gasi wytworną 
konwersację. Zbyt często Nazarejczyk był ukazywany jako sen-
tymentalny młodzieniec z długimi włosami blond i niebieskimi 
oczami. Ileż razy z okazji Pierwszej Komunii mówiło się o „Bozi, 
która przychodzi do serduszka”. Trudno się więc dziwić, że Jego 
imię w wielu wywołuje mdłości i jest traktowane jako ▶ tabu.

Są tacy, którzy mając dyplomy z historii, nie otarli się nawet 
o sprawę istnienia tajemniczego żydowskiego cieśli, który roz-
darł dzieje na dwie części: historię przed Jezusem Chrystusem 
i po Jezusie Chrystusie. Zadziwiające: odmierzanie czasu kończy 
się na Nim i od Niego zaczyna się na nowo. A tymczasem On jest 
jakby ukryty. Puszcza się Go w niepamięć albo uważa za rzecz 
oklepaną czy nieważną. A przecież w całych ludzkich dziejach 
tylko Jemu przypisano imię samego Boga. Człowieka nazwano 
Bogiem! Do tego niesłychanego skandalu ludzie się po prostu 
przyzwyczaili.

na podstawie: Vittorio Messori, Opinie o Jezusie


