BÃ“G SIÄ˜ RODZI
ChwaÅ‚a na wysokoÅ›ci Bogu, a na ziemi ludziom, ktÃłrzy wprowadzajÄ…
POKÃ“J!Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

â€œGdzie rodzi siÄ™ BÃłg, tam nadzieja, pokÃłj i milosirdzie"- papieÅź Franciszek 25 grudnia 2015

â€œWierzysz, Åźe siÄ™ BÃłg zrodziÅ‚ w Betlejemskim ÅźÅ‚obie? Lecz biada ci, jeÅźeli nie zrodziÅ‚
siÄ™ w tobieâ€• - A. Mickiewicz

(1490) Lorenco Costa

Czym jest naprawdÄ™ BoÅźe Narodzenie?

Nad tym pytaniem przynajmniej dzisiaj naleÅźy siÄ™ powaÅźnie zastanowiÄ‡ chcÄ…c autentycznie
przeÅźywaÄ‡ treÅ›Ä‡ tego Å›wiÄ™ta. BoÅźe Narodzenie to Å›wiÄ™to, ktÃłre z natury swej ma
charakter czysto religijny. Nadawanie mu innego charakteru, niereligijnego, nie jest przeÅźywaniem
Å›wiÄ™ta BoÅźego Narodzenia, lecz spÅ‚yceniem jego treÅ›ci i pozbawieniem go nadprzyrodzonoÅ›ci.
UroczystoÅ›Ä‡ BoÅźego Narodzenia, jak mÃłwi sama nazwa, jest pamiÄ…tkÄ…, uobecnieniem i na
nowo przeÅźywaniem historycznego faktu przyjÅ›cia na Å›wiat Boga w postaci ludzkiej blisko 2000 lat
temu, by speÅ‚niÄ‡ oczekiwania, tÄ™sknoty i nadzieje caÅ‚ej ludzkoÅ›ci.
A zatem dzieÅ„ BoÅźego Narodzenia to nie tylko spotkanie siÄ™ przy stole wigilijnym, Å›piewanie
kolÄ™d, opÅ‚atek, choinka, prezenty, zwyczaje, tradycja, ale przede wszystkim spotkanie nieba z
ziemiÄ…, Boga z czÅ‚owiekiem oraz zjednoczenie StwÃłrcy ze stworzonym na Jego obraz i
podobieÅ„stwo czÅ‚owiekiem jako przybranym dzieckiem. MÃłwi siÄ™ czÄ™sto, Åźe jest to Å›wiÄ™to
rodzinne, Å›wiÄ™to BoÅźej miÅ‚oÅ›ci, Å›wiÄ™to braterstwa; owszem, ale przede wszystkim jest to
przypomnienie prawdy, Åźe czÅ‚owiek jest powoÅ‚any do nadprzyrodzonoÅ›ci, do nieba, Åźe
czÅ‚owiek, majÄ…cy godnoÅ›Ä‡ dziecka BoÅźego, jest przeznaczony do uczestniczenia w Åźyciu
samego Boga.
BoÅźe Narodzenie jest wydarzeniem zupeÅ‚nie nowym, jest faktem bez precedensu, czymÅ› unikalnym
i zdumiewajÄ…cym, zapoczÄ…tkowaniem w dziejach Å›wiata nowej ery. W grocie betlejemskiej
narodziÅ‚ siÄ™ nowy czÅ‚owiek; w nim natura Boska zÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ z naturÄ… ludzkÄ…;
wszedÅ‚ on w Å‚aÅ„cuch pokoleÅ„ ludzkich jako najpiÄ™kniejsze ogniwo pod imieniem Jezusa
Chrystusa, syna Maryi. Niewidzialny, wieczny, wszechmocny, nieskoÅ„czony BÃłg staÅ‚ siÄ™
CzÅ‚owiekiem. Lata odtÄ…d liczÄ… siÄ™ nie od zaÅ‚oÅźenia Rzymu, lecz od narodzin Jezusa BogaCzÅ‚owieka, ktÃłry zapoczÄ…tkowaÅ‚ nowÄ… erÄ™ w dziejach Å›wiata. ÅšwiÄ™to BoÅźego
Narodzenia jest zatem proklamacjÄ… nowej zupeÅ‚nie rzeczywistoÅ›ci.
W Betlejem Syn BoÅźy, odwieczne SÅ‚owo BoÅźe - Logos, Wcielone w przeczystym Å‚onie Maryi
Dziewicy w mieÅ›cie Nazaret, stanÄ™Å‚o poÅ›rodku historii Å›wiata; bez rozgÅ‚osu i ostentacji
dokonaÅ‚o inwazji w ludzki Å›wiat, aby grzesznego czÅ‚owieka podnieÅ›Ä‡ ze stanu nieÅ‚aski do
stanu Å›wiÄ™toÅ›ci i do godnoÅ›ci dziecka BoÅźego, aÅźeby go po prostu zrehabilitowaÄ‡ w oczach
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BoÅźych. Druga Osoba Boska, czysty Duch wiÄ…Åźe siÄ™ z materiÄ…, z ciaÅ‚em ludzkim, stajÄ…c siÄ™
szczytowym i centralnym punktem kosmosu i historii zbawienia, dopeÅ‚nieniem i ukoronowaniem
Å›wiata tak w porzÄ…dku natury jak i Å‚aski.
BÃłg, poprzez SÅ‚owo, ktÃłre staÅ‚o siÄ™ CiaÅ‚em i zamieszkaÅ‚o miÄ™dzy nami, przemÃłwiÅ‚ do
czÅ‚owieka. Wprawdzie â€œwielokrotnie i na rÃłÅźne sposoby przemawiaÅ‚ niegdyÅ› BÃłg do ojcÃłw
przez prorokÃłw" (Hbr 1,1), ale od czasu proroka Malachiasza, tzn. od piÄ™ciu prawie wiekÃłw,
milczaÅ‚. Dopiero w naszych czasach przemÃłwiÅ‚ znowu, ale przemÃłwiÅ‚ inaczej. BÃłg przemÃłwiÅ‚
do ludzkoÅ›ci w Starym Przymierzu na GÃłrze Synaj; wÃłwczas przemÃłwiÅ‚ sÅ‚owami,
pouczajÄ…cymi zdarzeniami objawiajÄ…c swojÄ… potÄ™gÄ™ i swoje prawo; ukazaÅ‚ siÄ™ w obÅ‚oku
peÅ‚nym blasku, wÅ›rÃłd grzmotu i bÅ‚yskawic, na wysokiej skalistej gÃłrze, pokrytej dymem i
ogniem. Ziemia wokÃłÅ‚ drÅźaÅ‚a i drÅźeli takÅźe ludzie.
Obecnie przemÃłwiÅ‚ BÃłg do ludzkoÅ›ci poprzez swego Jednorodzonego Syna, przemÃłwiÅ‚ przez
maÅ‚e DzieciÄ™, ktÃłre nie mÃłwi. Nie ma jednak gÅ‚oÅ›niejszej mowy, gÅ‚oÅ›niejszego kazania,
niÅź to niemowlÄ™cie - leÅźÄ…ce w ÅźÅ‚Ãłbku i owiniÄ™te w pieluszki. Oby tylko kaÅźdy czÅ‚owiek
usÅ‚yszaÅ‚ tÄ™ mowÄ™ betlejemskiego Dziecka i pojÄ…Å‚ jej treÅ›Ä‡ i przesÅ‚anie, gdyÅź kaÅźdy
czÅ‚owiek, bez wyjÄ…tku, jest jej adresatem. Ale BÃłg potrafi mÃłwiÄ‡ do czÅ‚owieka na rÃłÅźne
sposoby. MÃłwi wciÄ…Åź, przy kaÅźdym naszym wyborze, przy kaÅźdej decyzji poprzez gÅ‚os sumienia.
On mÃłwi nam o zgodnoÅ›ci lub niezgodnoÅ›ci czynu z normÄ… moralnÄ…; jest to rÃłwnieÅź gÅ‚os
Boga mÃłwiÄ…cego: czyÅ„ dobro a unikaj zÅ‚a!
DzieÅ„ BoÅźego Narodzenia - to pamiÄ…tka i zarazem uobecnienie Chrystusa jako Zbawiciela
ludzkoÅ›ci, ktÃłry wkracza w dzieje ludzkie i w naszÄ… empirycznÄ… codziennoÅ›Ä‡; potÄ™Åźny i
nieskoÅ„czony BÃłg staje siÄ™ kimÅ› tak maÅ‚ym jak dziecko i kimÅ› tak bezradnym, jak
rozpÅ‚akane, drÅźÄ…ce dziecko; staje siÄ™ naszym bratem. To wkroczenie Chrystusa w rodzinÄ™
ludzkÄ… staÅ‚o siÄ™ fundamentem i wzorem wszelkiej wspÃłlnoty: zjednoczenia Boga z ludÅºmi i
braterstwa miÄ™dzyludzkiego. Odwieczne SÅ‚owo Ojca mniej dotykalne niÅź mgÅ‚a, niÅź wiatr, niÅź
powietrze staÅ‚o siÄ™ ciaÅ‚em - najpierw ciaÅ‚em Åźydowskiego dziecka, a potem u kresu Åźycia
ciaÅ‚em skazaÅ„ca na krzyÅźu. â€œTak bowiem BÃłg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, Åźe Syna swego
Jednorodzonego daÅ‚, aby kaÅźdy, kto w Niego wierzy, nie zginÄ…Å‚, ale miaÅ‚ Åźycie wieczneâ€• (J
3,16).
BÃłg siÄ™ narodziÅ‚ wÅ›rÃłd nas, dla nas i jako jeden z nas, aby nas wszystkich uczyniÄ‡ swoimi
dzieÄ‡mi. Pragnie, abyÅ›my Go przyjÄ™li i w Niego uwierzyli. â€œ Wszystkim tym jednak, ktÃłrzy Go
przyjÄ™li i uwierzyli w imiÄ™ Jego, daÅ‚ moc, aby siÄ™ stali Synami BoÅźymiâ€• - pisze Å›w. Jan
ewangelista (J 1,12). Oto religijna i teologiczna treÅ›Ä‡ dzisiejszego Å›wiÄ™ta. Oto czym naprawdÄ™
jest BoÅźe Narodzenie.
A czym jest BoÅźe Narodzenie dla tych, ktÃłrzy nie uwierzyli i nie przyjÄ™li Jezusa Chrystusa? - dla tych,
ktÃłrzy w to Å›wiÄ™to ograniczajÄ… siÄ™ do wysÅ‚ania ÅźyczeÅ„ Å›wiÄ…tecznych lub dla ktÃłrych
najwaÅźniejsze sÄ… prezenty? Czym jest dla tych, ktÃłrzy w tym dniu obchodzÄ… czy â€œczczÄ…â€•
JoÅ‚kÄ™ czyli choinkÄ™? - lub dla tych, ktÃłrzy caÅ‚Ä… treÅ›Ä‡ tego Å›wiÄ™ta sprowadzajÄ… do
pisania listÃłw do Å›w. MikoÅ‚aja na adres â€œBiegun PÃłÅ‚nocnyâ€•? Czy dla nich BoÅźe
Narodzenie ma jeszcze treÅ›Ä‡ religijnÄ… i nadprzyrodzonÄ…? Czy wierzÄ…, Åźe BÃłg naprawdÄ™
narodziÅ‚ siÄ™ dla nich takÅźe? CzyÅź nie jest to raczej obchodzenie Å›wiÄ™ta BoÅźego Narodzenia bez
BoÅźego Narodzenia?
ZapominajÄ…c o istotnej treÅ›ci BoÅźego Narodzenia i jego celu, czÅ‚owiek moÅźe bardzo Å‚atwo
zagubiÄ‡ siÄ™ w neonach, rÃłÅźnego rodzaju lampkach i Å›wiecideÅ‚kach, spÄ™dzaÄ‡ czas przy
sÅ‚uchaniu muzyki, legend, opowiadaÅ„ o zwyczajach ludowych czy przy radioodbiornikach,
telewizorach, komputerach. CzÅ‚owiek dzisiaj taki wielki staje siÄ™ rÃłwnoczeÅ›nie taki maÅ‚y i
bezczelnie pÅ‚aski , wÅ‚aÅ›nie wtedy, gdy nie jest w stanie przyjÄ…Ä‡ przesÅ‚ania z Betlejem, gdy
istotnÄ… treÅ›Ä‡ nadprzyrodzonÄ… zastÄ™puje konwencjÄ… zgoÅ‚a naturalistycznÄ… i treÅ›ciÄ…
czysto laickÄ… nie majÄ…cÄ… nic wspÃłlnego, oprÃłcz zbieÅźnoÅ›ci czasowej, z faktem, iÅź narodziÅ‚
siÄ™ BÃłg-CzÅ‚owiek.
Wielkim nieporozumieniem chyba jest tendencyjne czy teÅź podÅ›wiadome spÅ‚ycanie treÅ›ci BoÅźego
Narodzenia. Pewien pan doktor zapytany raz, co sÄ…dzi o Å›wiÄ™tach BoÅźego Narodzenia,
odpowiedziaÅ‚, Åźe sÄ… to Å›wiÄ™ta rodzinne, czas na wspomnienia; jest opÅ‚atek tworzÄ…cy
wiÄ™Åº, ma miejsce odnowa Åźycia towarzyskiego, wspomina siÄ™ o zmarÅ‚ych, ludzie rÃłÅźnych nawet
narodowoÅ›ci siÄ™ Å‚Ä…czÄ…... Czy naprawdÄ™ do tego potrzebne sÄ… Å›wiÄ™ta BoÅźego
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Narodzenia? CzyÅź to wszystko nie moze mieÄ‡ miejsca w jakikolwiek inny dzieÅ„ roku, np. w
Å›wiÄ™to 1-go Maja lub w Å›wiÄ™to Odzyskania WonoÅ›ci? Z pewnoÅ›ciÄ… tak!
Istotny sens BoÅźego Narodzenia polega na spotkaniu i zjednoczeniu siÄ™ Boga z czÅ‚owiekiem, a
wÅ‚aÅ›ciwie na narodzeniu siÄ™ Boga w duszy ludzkiej. Tak naprawdÄ™ w noc narodzenia Zbawiciela
Å›wiata chodzi jedynie o to, by Chrystus narodziÅ‚ siÄ™ w nas. A ma to miejsce wtedy, gdy czÅ‚owiek
zaczyna myÅ›leÄ‡ jak Chrystus, dobrze czyniÄ‡ jak Chrystus, gdy staje siÄ™ ÅºrÃłdÅ‚em
bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa dla innych, gdy czÅ‚owiek cierpi i umiera jak Chrystus. Dobrze rozumiaÅ‚ sens
BoÅźego Narodzenia nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy pisaÅ‚: â€œWierzysz, Åźe siÄ™
BÃłg zrodziÅ‚ w Betlejemskim ÅźÅ‚obie? Lecz biada ci, jeÅźeli nie zrodziÅ‚ siÄ™ w tobieâ€•.
Dodajmy, Åźe wokÃłÅ‚ ÅźÅ‚Ãłbka ze zÅ‚oÅźonym w nim Synem BoÅźym odgrywa siÄ™ ciÄ…gle
dramat, ktÃłry trwa od czasu, kiedy BÃłg zaczÄ…Å‚ przemawiaÄ‡ do czÅ‚owieka przez prorokÃłw i w
ktÃłry jakoÅ› uwikÅ‚ani jesteÅ›my i my ÅźyjÄ…cy wspÃłÅ‚czeÅ›nie. Nie chodzi tu bowiem o jakieÅ›
przyznawanie siÄ™ tylko do wiary w Boga-CzÅ‚owieka i Jego KoÅ›ciÃłÅ‚, ale o coÅ› bardziej
podstawowego: o Åźycie z Bogiem lub bez Niego. Kto wierzy w Niego jako SÅ‚owo Ojca i przyjmuje Go,
staje siÄ™ dzieckiem Boga, kto zaÅ› odrzuca Go, ten pozostaje w ciemnoÅ›ciach, umiera z gÅ‚odu i
pragnienia.
To prawda, Åźe tradycja obchodzenia Å›wiÄ…t BoÅźego Narodzenia jest w narodzie polskim gÅ‚Ä™boko
zakorzeniona. Nie powinno jednak byÄ‡ to tylko zewnÄ™trzne przeÅźycie, poddanie siÄ™ chwilowemu
nastrojowi czy urokowi, kÅ‚adzenie gÅ‚Ãłwnego akcentu na choince, opÅ‚atku, Å›piewie kolÄ™d czy
ludowych zwyczajach i opowiadaniach. ByÅ‚oby to tragicznie maÅ‚o, nie byÅ‚oby po prostu
autentycznym BoÅźym Narodzeniem. Chrystus wkraczajÄ…c w historiÄ™ ludzkoÅ›ci, nadaÅ‚ jej
wÅ‚aÅ›ciwy kierunek i sens. Chrystus staÅ‚ siÄ™ widzialnym znakiem obecnoÅ›ci Boga. Chrystus
przez swojÄ… Å‚askÄ™, przez danie nam Åźycia BoÅźego, ma siÄ™ w nas narodziÄ‡ i staÄ‡ siÄ™
ZbawcÄ… kaÅźdego z nas. Tym dopiero naprawdÄ™ jest BoÅźe Narodzenie.

Grzegorz B. BÅ‚och ofm

Nie zasÅ‚uÅźyliÅ›my na te Å›wiÄ™ta

Tylko w tym czÅ‚owieku, ktÃłry podejmuje trud Åźycia wedÅ‚ug zasad Ewangelii, trwa na codziennej
modlitwie, podnosi siÄ™ z kaÅźdego upadku w sakramencie spowiedzi i przyjmuje Jezusa w Eucharystii
"jako swÃłj chleb codzienny, codziennie wypeÅ‚nia siÄ™ tajemnica BoÅźego Narodzenia, cud SÅ‚owa
BoÅźego, ktÃłre staje siÄ™ ciaÅ‚em" (Å›w. Edyta Stein)
wiÄ™cej

BoÅźe Narodzenie odpowiedziÄ… na dramat ludzkoÅ›ci

BoÅźe Narodzenie nie jest bajkÄ… dla dzieci, lecz odpowiedziÄ… Boga na dramat ludzkoÅ›ci
poszukujÄ…cej prawdziwego pokoju â€“ podkreÅ›liÅ‚ Benedykt XVI w rozwaÅźaniu przed dzisiejszÄ…
modlitwÄ… AnioÅ‚ PaÅ„ski w Watykanie. PapieÅź podkreÅ›liÅ‚, Åźe miejsce Narodzenia Chrystusa http://www.blaskalleluja.pl
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Betlejem jest takÅźe miastem symbolem pokoju, w Ziemi ÅšwiÄ™tej i na caÅ‚ym Å›wiecie oraz
ÅźyczyÅ‚: â€žDobrego BoÅźego Narodzenia dla wszystkich!â€• wiÄ™cej

(1500) Giorgione

Znakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko. Znakiem Boga jest to, Åźe On siÄ™ dla nas
uniÅźa. To jest Jego sposÃłb panowania. On nie przychodzi z mocÄ… i z zewnÄ™trznym przepychem.
Przychodzi jako dziecko â€“ bezbronne i potrzebujÄ…ce naszej pomocy. Nie chce nas pokonaÄ‡
siÅ‚Ä…. Sprawia, Åźe On prosi o naszÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡: dlatego staje siÄ™ dzieckiem. Nic innego od nas
nie pragnie jak tylko naszej miÅ‚oÅ›ci, dziÄ™ki ktÃłrej spontanicznie uczymy siÄ™ wchodziÄ‡ w Jego
pragnienia, Jego myÅ›li i Jego wolÄ™. (2006 Benedykt XVI)

â€žWszystkim tym, ktÃłrzy je przyjeli, dalo moc, aby siÄ™ stali dzieÄ‡mi BoÅźymiâ€•- J 1,12

BÄ…dÅºmy Å›wiadkami miÅ‚oÅ›ci On jako pierwszy nas pokochaÅ‚ i nadal nas kocha jako pierwszy ;
wÅ‚aÅ›nie dlatego my teÅź stajemy siÄ™ zdolni do tego, by odpowiedzieÄ‡ miÅ‚oÅ›ciÄ…
Deus Caritas Est (z Å‚ac. BÃłg jest miÅ‚oÅ›ciÄ…)
- Benedykt XVI.

"ZaÅ›piewajmy kolÄ™dÄ™ Jezusowi dziÅ›, niech kolÄ™duje z nami caÅ‚a ziemia, niech kolÄ™duje z
nami caÅ‚y Å›wiat..."
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