
21. Zapowiedzi mesjańskie 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 – Przyjechał do mnie wujek z Argentyny! – Rafał wykrzyknął już od 

progu, wchodząc rankiem do szkolnego budynku. 

– Z Argentyny? Fajnie – odparł Michał. – Jest tam wielu świetnych 

piłkarzy. 

– No, pewnie tak. Ale mniejsza o to, skąd przyjechał. Ważne, że to 

mój wujek. Jest wyjątkowy! Nawet nie wiecie, ile o nim słyszałem 

przez całe życie.  

– A co w nim takiego wyjątkowego? – spytała Iza. 

– O! potrafi masę rzeczy, kiedyś gdy jeszcze mieszkał w Polsce był 

sławnym aktorem, a potem wyjechał i został wynalazcą światowej sławy. Poza tym to niezwykle dobry człowiek. 

Jest dość zamożny, a większość swoich funduszy przeznacza na pomoc biednym. Argentyna to raczej ubogi kraj. 

I ma też niezwykłe poczucie humoru. Opowiadała mi o nim babcia, rodzice, wszystkie ciotki i wujkowie. Wiele 

razy miałem nadzieję, że może przyjedzie, 

ale zawsze jakoś nie wychodziło. To 

naprawdę niesamowite poznać kogoś, na 

kogo tyle się czekało! Muszę was 

przedstawić. Zobaczycie, że to niezwykły 

człowiek. W rzeczywistości robi jeszcze 

większe wrażenie niż w opowieściach. 

 

Sytuacja, którą przed chwilą przeczytaliśmy, mogła przydarzyć się i w naszych rodzinach. Także wy 

często na kogoś czekacie. Na tatę, który wyjechał w delegację, czy na kolegę, który pojechał na wakacje z rodziną. 

Izraelici przez całe wieki czekali na Zbawiciela. Jak już wiecie, Jego przyjście zapowiedział w raju sam Pan Bóg, 

a potem wielu proroków mówiło, że Mesjasz przyjdzie i że trzeba przygotować się na Jego przyjście. 

Po grzechu pierworodnym, popełnionym w raju, człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, 

Bóg zapowiada zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku (Por. Rdz 3,15). Fragment Księgi Rodzaju, 

który mówi na ten temat, został nazwany „Protoewangelią” i jest pierwszą zapowiedzią Mesjasza – Odkupiciela. 

Protoewangelia jest zapowiedzią niosącą nadzieję i potwierdzającą, że grzech nigdy nie zniechęcił Boga do 

czuwania nad człowiekiem i kierowania jego losami. Całe dzieje zbawienia, a w szczególny sposób Osoba i 

dzieło Jezusa Chrystusa pokazują miłość Boga wobec ludzi. 

 

Zadanie – Na podstawie zamieszczonych tekstów napisz, w jaki sposób spełniły się te zapowiedzi w życiu Jezusa 

Chrystusa. 

 

 
 

Imię i nazwisko 

 

Dlaczego Rafał tak 
bardzo się cieszył z 
przyjazdu wujka?

Jakie wrażenie zrobił 
wujek na Rafale?

 

Iz 7, 14 

 

„Pan sam da wam znak:  

Oto Panna pocznie  

i porodzi Syna, i nazwie Go 

imieniem Emanuel” 

 

 

Mi 5, 1 

 

„A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jesteś wśród 

plemion judzkich! Z Ciebie mi 
wyjdzie ten, który będzie 

władał w Izraelu,  
a pochodzenie Jego od 

początku, od dni wieczności” 
 

 

 



 

Ostatni prorok Starego Testamentu, który nie tylko 

zapowiadał przyjście Mesjasza, ale także spotkał Go osobiście 

i wskazał na Niego jako na Zbawiciela świata, to Jan Chrzciciel. 

Był on kuzynem Jezusa Chrystusa i przyszedł na świat sześć 

miesięcy przed Nim. Rodzicami Jana Chrzciciela byli 

Zachariasz i Elżbieta. Gdy Jan dorósł, wiódł życie pustelnika, a 

następnie rozpoczął publiczne nauczanie. Wzywał on do 

nawrócenia i przygotowania się na przyjście Chrystusa, które 

było już bardzo bliskie. Tym, którzy się nawracali udzielał 

chrztu w rzece Jordan. Kiedy jednak wielu ludzi myślało, że to 

on jest Mesjaszem odpowiedział mówiąc o Chrystusie:  

Święty Jan Chrzciciel został skazany na 

śmierć przez ścięcie mieczem za to, że 

wypominał Herodowi Antypasowi władcy 

Galilei i Perei, że poślubienie swojej bratowej 

Herodiady było grzechem.  

Zadanie – Obejrzyj nagranie i odpowiedz na pytania. 
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Adwent 

 

 

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz Ten który idzie 

za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 

Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i 

ogniem” (Mt 3, 11). 

 

Mt 3, 11 

 

„Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który 

idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie; ja nie jestem 

godzien nosić Mu sandałów. 
On was chrzcić będzie 

Duchem Świętym i ogniem” 

 

 

Zapamiętaj! 

Prorocy przygotowywali ludzi na przyjście Jezusa 

Chrystusa przez wiele lat. Najstarszym tekstem 

zapowiadającym Jego przyjście jest Protoewangelia 

zapisana w Księdze Rodzaju. Są to słowa, które 

wypowiada Bóg do człowieka po grzechu pierworodnym. 

Inne zapowiedzi mesjańskie znajdujemy w księgach 

prorockich, np. Izajasza, Micheasza, Jeremiasza. 

Ostatnim prorokiem jest Jan Chrzciciel, który zapowiada 

bliskie nadejście obiecanego przez wieki Mesjasza i 

wzywa do przygotowania na spotkanie z Nim. 

https://www.youtube.com/embed/qXTG63_SPtw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/y4x8ufCPslk?feature=oembed


Modlitwa  

 

Psalm 72 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, 

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

 

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość 

i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od rzeki aż po krańce ziemi. 

 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, 

i ubogiego, co nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

 

Niech Jego imię trwa na wieki, 

jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią! 

Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. 
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