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  Ewangelia     Niedzieli Bożego Narodzenia 

                           

J 1, 1 - 18      25 grudnia  2016 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się 

stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (4) W Nim było życie, a życie 

było światłością ludzi, (5) a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 

ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 

imię. (7) Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. (8) Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby 

zaświadczyć o światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał 

się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a 

swoi Go nie przyjęli. (12)Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - (13) którzy ani z 

krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (14)        

      

A Słowo stało się ciałem                               

i zamieszkało wśród nas. 

 

 I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 

pełen łaski i prawdy. (15) Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 

Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (16) Z Jego pełności wszyscyśmy 

otrzymali - łaskę po łasce. (17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 

Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy 

nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 
 

Krąg Biblijny  nr 17 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II -  Rzeszów                          

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 
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Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

 

Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa 

 

 (J 1,1-18) 

Obchodząc pamiątkę narodzenia Pańskiego, słyszymy często o wcielonym Słowie, które 

stało się ciałem. Pojęcie "słowa" częstokroć przywodzi nam na myśl dzieło stworzenia, kiedy 

to wszystko, co Bóg mówił, urzeczywistniało się:  

"Bóg rzekł [...] i stało się" 

(np. Rdz 1,3.9.11). 

 Słowo Boga jest tak prawdziwe, że staje się 

tym, o czym mówi.  

       Autor Listu do Hebrajczyków pisze: "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i 

ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 

stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (Hbr 4,12).  

      Ostatnim i najskuteczniejszym słowem wypowiedzianym 

przez Boga jest Jego Syn, Jezus Chrystus  - Słowo, które 

stało się ciałem.  

Jan Ewangelista tej tajemnicy poświęca prolog swojej ewangelii, przedstawiając ją                    

w Hymnie o Logosie. Logos w języku greckim oznacza słowo, zatem omawiany tu 

fragment Ewangelii św. Jana jest właśnie hymnem o Słowie. 

 Rozpoczynając analizę prologu Janowego, musimy sięgnąć do początku Księgo 

Rodzaju, by zwrócić uwagę na pewną analogię.  

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1); "Na początku było Słowo"              

(J 1,1a). Słowo nie zostało przez Boga stworzone, Ono istniało już wtedy, gdy Bóg stwarzał 

świat; jest więc odwieczne, jak On sam. Mówimy tu więc o preegzystencji Chrystusa.  

Ewangelista nie poprzestaje jednak na tym, lecz idzie dalej: "Słowo było u Boga"                    

(J 1,1b.2). Między Bogiem a Słowem od zawsze istnieje silna, nierozerwalna więź. Tylko Syn 

zna Ojca, dlatego Jan w ostatnim wersecie omawianej perykopy powie: "Boga nikt nigdy nie 

widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył" (J 1,18).  
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W zakończeniu pierwszego wersetu ewangelista podkreśla jeszcze: "Bogiem było Słowo" 

(J 1,1c).  

Jest to nieco trudniejsza kwestia, gdyż nie są identyczni, ale posiadają taką samą naturę;  

Jezus Chrystus jest doskonale zgodny w myśleniu, sercu, istocie                    

z Ojcem - do tego stopnia, że patrząc na Niego, możemy dokładnie 

zobaczyć, jaki jest Ojciec.  

Pierwszy werset Ewangelii św. Jana podkreśla zatem, że jedynym doskonałym 

objawieniem Boga jest Jego Syn. Dalej Jan mocno podkreśla związek Jezusa - Słowa ze 

stworzeniem świata (J 1,3).  

W kolejnym wersecie ewangelista podaje coś w rodzaju programu swojego dzieła:  

  światło i życie są bowiem wiodącymi tematami całej ewangelii .  

Życie jest odwrotnością śmierci, zagłady; Bóg posłał swego Syna na świat właśnie po 

to, aby ludzie mieli życie wieczne (np. J 3,16). 

 Jezus przynosi życie, którego dawcą jest sam Bóg.  

 To życie możemy zyskać przez wiarę w Jezusa Chrystusa: "Kto wierzy w Syna, 

ma życie wieczne" (np. J 3,36; 6,47).  

Światłością natomiast jest dla ludzi sam Jezus (np. J 8,12; 9,5; 12,46).  

 Jest On światłem, które świeci w ciemności (J 1,5), czyli oświeca nasze życie, 

abyśmy nie pogrążyli się w ciemności niewiary i grzechu.  

 Jest On też Światłem objawiającym nam Boga.  

 Wrogiem światła jest ciemność, światło jednak przezwycięża mrok. Ciemność 

symbolizuje niewiarę, niewiedzę, podstęp; w ciemności próbujemy ukryć to, czego 

się wstydzimy, czyli zazwyczaj jakieś popełnione zło.  

 Światłość demaskuje jednak zło, które pragnie być ukryte.  

 Życie bez Chrystusa byłoby życiem w ciemności. 

Hymn o Logosie zostaje w tym miejscu przerwany wzmianką o Janie Chrzcicielu (J 1,6-

9). Jan jest tym, który ma świadczyć o światłości; sam nie jest światłością, choć niektórzy tak 

myśleli (czasem - jak wiemy - uważano Jana za obiecanego Mesjasza; on sam jednak 

stanowczo temu zaprzeczał - por. J 1,20), ale ostatnim z proroków, który ma przygotować 

świat na jej objawienie.  
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To Jezus jest prawdziwym światłem i tylko za Nim należy podążać, a nie za 

fałszywymi mesjaszami, uzurpującymi sobie prawo do prawdy. Jezus jest światłem dla 

wszystkich, nie tylko dla wybranych (J 1,9). Posłanie Jana przed Jezusem jest 

pierwszym impulsem, modyfikującym powszechne wyobrażenia; miał dać ludziom możliwość 

uwierzenia w prawdziwą Światłość.  

 Ewangelista wraca do przerwanego hymnu, aby dotknąć bolesnej prawdy.  

Słowo, które przyszło na świat pod postacią człowieka, nie zostało przez niego przyjęte, 

choć powstał on dzięki Niemu.  

William Barclay pisze:  

"Jezus przyszedł na świat w kraju, który w szczególny sposób był Bożym krajem, i do 

ludzi, którzy w szczególnym znaczeniu byli ludem Bożym. Przychodził więc do narodu, 

który powinien przyjąć go z otwartymi ramionami, otworzyć szeroko bramy na Jego przyjęcie. 

Powinien być witany jak wracający z długiej podróży gospodarz, więcej jeszcze - jak król 

przybywający do swojej dziedziny królewskiej. Tymczasem został odrzucony. Przyjęto Go z 

nienawiścią zamiast z uwielbieniem. Oto jest tragedia narodu, który był przygotowywany 

do podjęcia wielkiego zadania, a następnie uchylił się od niego".  

 Nie wszyscy jednak odrzucili Jezusa. Ci, którzy Go przyjęli, którzy uwierzyli w Jego 

imię, dostąpili łaski stania się dziećmi Bożymi (J 1,12).  

 

 Wierząc w Jezusa, odkrywamy, jaki jest Bóg, gdyż jest taki, jaki jest 

Jezus: dobry, miłujący i miłosierny.  

 W Jezusie odkrywamy także zamysł Boga względem człowieka; 

dzięki temu potrafimy zawierzyć Bogu i stać się Jego dziećmi. 

 W tym momencie dochodzimy do sedna prologu Ewangelii św. Jana, a nawet możemy 

pokusić się o stwierdzenie, że dochodzimy do prawdy, dla objawienia której Jan napisał swoją 

ewangelię. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14) 

- to chyba najbardziej szokujące wyznanie zarówno dla Żydów, jak i dla pogan.  

Do tej pory tok rozumowania Jana był dla nich jasny.  

 Natomiast fakt, że to Słowo, które posiadało moc stwórczą, było życiem             

i światłością, nagle zniża się i staje człowiekiem, przekracza wszelkie ich 

wyobrażenia.  

Słowa te są potwierdzeniem wypełnienia się Bożej obietnicy złożonej pierwszym 

rodzicom po upadku w raju (por. Rdz 3,15).  
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Co więcej, Jan dodaje: 

"I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje               

od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14), 

czyli ta Moc, która stała się człowiekiem, była dobrze znana autorowi ewangelii i 

wspólnocie, która daje o tym świadectwo; nie jest więc postacią wymyśloną, ale prawdziwym, 

realnie istniejącym człowiekiem.  

 Barclay przypomina nam ważną prawdę:  

"Nawet dzisiaj może się zdarzyć, że tak gorliwie uchwycimy się faktu, że Jezus był 

Bogiem, że zapominamy prawdy o tym, że był w pełni człowiekiem.  

W słowach tekstu: " A Słowo ciałem się stało", jak nigdzie w całym Nowym 

Testamencie ogłoszona jest chwała pełnego człowieczeństwa Jezusa.  

W Nim dostrzegamy stwórcze Słowo Boga, kierujący wszystkim rozum, Boga 

przybierającego na siebie człowieczeństwo. W Jezusie widzimy Boga żyjącego takim 

życiem, jakim żyłby Bóg, będąc człowiekiem. Gdybyśmy niczego więcej nie mogli o Jezusie 

powiedzieć, pozostaje to jedno, że On pokazuje nam, 

jak Bóg przeżyłby nasze życie".  

W wersecie J 1,14 występują jeszcze trzy istotne określenia dotyczące Jezusa: 

"łaska", "prawda" i "chwała". 

 Jest On bowiem pełen łaski Bożej, pełen Bożego piękna, które ofiaruje 

ludziom, jeśli tylko chcą je przyjąć.  

 Jest także prawdą, jak zresztą mówi sam o sobie (por. J 14,6). 

Również tej prawdy udziela nam w obfitości; a Jego prawda jest tym, co nas wyzwala (por. 

J 8,32). Wiemy jednak, że za prawdę ludzie niejednokrotnie chcieli zabić Jezusa                        

(np. J 8,40). 

 Jego życie było wreszcie przejawem chwały i to chwały Bożej 

(np. J 7,18; 8,50-54; 11,4). Wymowne w tym kontekście stają się słowa Jezusa tuż przed 

męką, wskazujące jednocześnie na Jego preegzystencję: "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u 

siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał "(J 17,5).                 

Tę chwałę Jezus przekazuje także swoim uczniom (por. J 17,22). 
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 Po raz drugi pojawia się świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie:  

"Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie" (J 1,15). 

Jezus był sześć miesięcy młodszy od Jana, zatem prorok porusza tu także ważne 

zagadnienie teologiczne, jakim była preegzystencja Jezusa, dość często w omawianym tu 

fragmencie podkreślana.  

Wymowny jest także werset kolejny: "Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali - łaskę po 

łasce" (J 1,16).  

Pierwsza jej część wydaje się całkowicie zrozumiała, gdyż oczywisty jest fakt, że Jezus 

posiada pełnię wszelkich łask, których hojnie nam udziela, nie umniejszając jednocześnie 

swojej pełni.  

Zwrot "łaska po łasce" natomiast różnie bywa rozumiany.  

 W kontekście następnego wersetu możemy przyjąć, że chodzi o łaskę Nowego 

Przymierza otrzymaną po łasce Starego Przymierza;  
 

 inne rozumienie dotyczy otrzymania łaski udziału w synostwie Bożym jako 

konsekwencji wcielenia. 
 

 Jeszcze inna możliwość to ogrom łask, które następują jedna po drugiej. 
 

 Raz jeszcze wracamy do Łaski i prawdy z J 1,14, Jan podkreśla bowiem:  

 

"Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17). 
 

 Łaska i prawda nastały w miejsce Prawa, człowiek przestał być jego ślepym 

wykonawcą, gdyż Bóg, któremu Prawo podlegało, stał się naszym Ojcem, stąd też - dzięki 

łasce i prawdzie - człowiek zapragnął wypełniać je z synowską, a nie niewolniczą 

gorliwością.  

 

 Na zakończenie raz jeszcze wracamy do przytoczonego już wcześniej wersetu                  

J 1,18.  

Tylko Jezus, będąc Synem Bożym, zna Boga i może prawdziwie o nim nauczać. 

Tylko On, który był z Ojcem jeszcze przed stworzeniem świata, może objawić 

pełną prawdę o Bogu miłosiernym i sprawiedliwym, o kochającym Ojcu 

szukającym tych, którzy opuścili Jego dom. Jezus jest odbiciem czy raczej 

odblaskiem Ojca, jest Jego dokładnym obrazem ( np. J 14,9). 
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 Już w drugim czytaniu słyszeliśmy, że Jezus jest "odblaskiem Jego chwały i odbiciem 

Jego istoty" (Hbr 1,3). To właśnie w Jezusie Chrystusie ten nieznany i niewidzialny Bóg 

przyszedł do ludzi, a od momentu, w którym został nam objawiony przez Jezusa, już nigdy nie 

może stać się nam obcy, tym bardziej, że  

 Bóg stał się człowiekiem, aby nas upodobnić do siebie.  

Podsumowując prolog Ewangelii św. Jana, należy podkreślić, że głosi on rzeczywistą 

obecność Boga w świecie w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem                          

i którego dotyczą takie pojęcia, jak: preegzystencja, chwała czy łaska, a także jest prawdziwym 

człowiekiem z całą dotkliwością jego kondycji. Głosi także jednoznacznie wypełnienie 

zapowiedzi starotestamentalnych dotyczących przyjścia Mesjasza.    

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

(Mt 2, 13–15.19–23) 

 

Tajemnice wydarzeń Bożego Narodzenia 

 

A po oddaniu czci Panu i spełnieniu wszystkiego, co im pobożność  podyktowała, Mędrcy, 

ostrzeżeni we śnie, inną drogą powracają niż ta, którą przyszli (Mt 2, 12). Boć przystało, aby 

wierząc już w Chrystusa, nie kroczyli ścieżkami dawnego życia, jeno wszedłszy na nową 

drogę, unikali porzuconych błędów. Ponadto przystało, by spełzły na niczym zasadzki Heroda 

knującego bezbożną zdradę przeciw Dziecinie Jezus pod pozorem złożenia Jej pokłonu (Mt 2, 

8). Toć on, zważywszy czas wskazany przez Mędrców, całą wściekłość swego okrucieństwa 

wylewa na wszystkie chłopięta Betlejemu. W powszechnej kąpieli krwawej tego miasta 

zatapia cały świat dziecięcy, który do wiecznej przenosi się chwały. Nie przepuszczając ani 

jednemu maleństwu, sądzi, że i Chrystusa zgładzi z powierzchni ziemi. Ale Ten, odkładając do 

wieku dojrzałego przelanie krwi swojej za okup świata, na rękach swych rodziców uchodzi do 

Egiptu (Mt 2, 14). Nawiedza więc starą kolebkę narodu żydowskiego i opatrznością swoją 

toruje drogę nowemu Józefowi – wielkorządcy (Rdz 41). Pragnie jako „chleb z nieba 

zstępujący” (J 6, 50) i „pokarm ducha” zaradzić straszniejszemu niż wszelki inny, głodowi 

prawdy, trapiącemu Egipcjan; pragnie dać pewien współudział w przygotowaniu jedynej w 

swoim rodzaju tajemnicy ofiary temu krajowi, skąd wyszła pierwsza zapowiedź zbawczego 

Krzyża i uczty wielkanocnej (Mt 26, 17) w figurze zabijanego baranka (Wj 12, 3nn). 
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Leon Wielki, św. (+ 460). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Wielki papież   epoki 

najazdów barbarzyńskich: ocalił Rzym przed Atyllą, nie zdołał jednak ochronić przed 

Alarykiem. Autor pięknych homilii liturgicznych i licznych listów, z których poznajemy życie 

i problemy tych czasów. Reformator życia Kościoła. Tzw. Sakramentarz Leoniański zawiera 

modlitwy także z jego czasów, choć nie jest jego dziełem. 

 

Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy 
 

Od samego początku trzeba być przygotowanym na pokusy i niebezpieczeństwa. Patrz, 

zaraz od niemowlęctwa to się dzieje. Albowiem po narodzeniu tyran pieni się gniewem, 

następuje ucieczka i przeniesienie do obcego kraju, a Matka nic nie zawiniwszy, chroni się do 

kraju barbarzyńców, abyś i ty, słysząc o tych rzeczach, a będąc powołany do spraw 

duchowych, nie trwożył się, jeśli znajdziesz się w ciężkich cierpieniach i tysiącznych 

niebezpieczeństwach i abyś nie mówił: „Cóż to takiego? Powinienem zostać ukoronowany i 

sławiony, powinienem być sławnym i znakomitym, wypełniając Pańskie rozkazy”. Mając 

jednak ten przykład, masz wszystko mężnie znosić, wiedząc, że ludzie żyjący sprawami 

duchowymi w pierwszym rzędzie są wystawieni na pokusy. Widzisz, że to nie tylko przytrafiło 

się Dziecięciu i Jego Matce, ale i tym barbarzyńcom [Trzem Królom]. I oni wracają tajemnie 

jakoby zbiegowie, i ona także, która nigdy nie opuszczała domu, otrzymuje nakaz puścić się w 

tak daleką, przykrą drogę ze względu na to cudowne Dziecię i ten poród dokonany na sposób 

duchowy. I patrz, znowu rzecz nadzwyczajna: Palestyna czyni zasadzkę, Egipt natomiast 

przyjmuje i ratuje Tego, któremu czynią zasadzki. Nie tylko bowiem na synach patriarchy 

[Jakuba] sprawdziła się ta figura, ale i na samym Panu... Anioł pokazawszy się nie mówi z 

Maryją, ale z Józefem. I cóż mówi? „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę!” Nie mówi: żonę 

twoją, lecz Jego Matkę, ponieważ Dziecię się urodziło, podejrzenie zostało usunięte, a mąż w 

wierze został utwierdzony, i dlatego nadal anioł mówi otwarcie, nie nazywając ani Dziecięcia, 

ani Matki, że są jego, lecz „Weź Dziecię i Jego Matkę, i uchodź do Egiptu”; i przyczynę 

ucieczki oznajmia: „bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Józef usłyszawszy 

to, nie gorszył się bynajmniej, ani też nie powiedział: „To zagadka. Czyż przedtem nie zostało 

powiedziane, że zbawi swój naród, a teraz nawet siebie nie ratuje, lecz musimy uciekać, 

opuścić ojczyznę i przenieść się tak daleko? Są to rzeczy przeciwne obietnicy”. Ale on nic 

takiego nie powiedział: wierny był bowiem ów mąż; ani też nie dopytuje się o czas powrotu, 

choć na ten temat anioł powiedział tylko ogólne: „Pozostań tam, aż ci powiem”. A przecież, 

gdy to usłyszał, nie ociągał się bynajmniej, lecz był uległy i posłuszny, wytrzymując z radością 

wszystkie pokusy. Albowiem dobrotliwy Bóg dołączył przyjemność do tych wszystkich 

przykrości, co też czyni względem wszystkich świętych; nie zsyła bowiem na nich ani samych 

niebezpieczeństw, ani ciągłego pokoju, ale i tym, i tamtym przeplata życie sprawiedliwych, co 

też i tu uczynił. Bo uważaj: [Józef] zobaczył Pannę w stanie błogosławionym i to go pogrążyło 

w trwodze, i to jak największej, tak że nawet podejrzewał Pannę o cudzołóstwo, ale zaraz 

ukazuje się anioł, usuwa podejrzenie i odejmuje bojaźń.  
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Ujrzawszy narodzone Dzieciątko doznaje największej radości. Po tej jednak radości nastaje 

niemałe niebezpieczeństwo, gdy się miasto zatrwożyło i król się srożył, i nastawał na życie 

Dzieciątka. Ale po tym strachu znowu nastąpiła radość: gwiazda i złożenie pokłonu przez 

Magów. Po tej radości znów trwoga i niebezpieczeństwo: Herod bowiem szuka Dzieciątka, by 

Je stracić; i znów trzeba uciekać i przenosić się w ludzki sposób. Dotąd bowiem nie potrzeba 

było cudów, gdyby bowiem czynił cuda od niemowlęctwa, nie uwierzono by w Jego 

człowieczeństwo. Dlatego też nie od razu buduje się Kościół, ale następuje ciąża – okres 

dziewięciomiesięczny, bóle porodowe, poród, karmienie, spokój przez cały czas, oczekiwanie 

wieku męskiego, aby na podstawie tego wszystkiego tajemnica wcielenia stała się łatwą do 

uwierzenia... „Tak miało się wypełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”  

(Mt 2, 23)... A ponieważ powiedzieli to Prorocy, dlatego apostołowie nazywają Go 

Nazarejczykiem. Tak więc, powiesz, proroctwo Betlejem stało się niejasne? Wcale nie: lecz 

właśnie ono najbardziej poruszyło i skłoniło do dochodzenia tego, co o Nim powiedziano. Tak 

też i Natanael wyrusza, aby dowiedzieć się o Nim, mówiąc: „Czyż może być co dobrego z 

Nazaretu?” (J 1, 46). Była to bowiem biedna mieścina, tak jak i cała kraina galilejska. Dlatego 

mówili faryzeusze: „Zbadaj i zobacz, że żaden Prorok nie powstaje z Galilei” (J 7, 52).                      

A przecież On się nie wstydzi, gdy mówią, że stamtąd pochodzi, i pokazuje, że żadnej rzeczy 

ziemskiej nie potrzebuje. I uczniów sobie także wybrał z Galilei, niwecząc wszędzie wymówki 

tych, którzy są oziębli, i okazuje, że nam żadnych rzeczy zewnętrznych nie potrzeba, jeśli 

tylko będziemy cnotliwi. I dlatego też nie wybiera sobie mieszkania, mówiąc: „Syn Człowieczy 

nie ma gdzie skłonić głowy” (Łk 9, 58). Ucieka przed prześladowaniem Heroda, spoczywa w 

prostym żłobie, przebywa w gospodzie, wybiera sobie biedną Matkę, ucząc nas, abyśmy 

żadnej z tych rzeczy za hańbiące nie uważali; od samego początku niszczy w zarzewiu ludzką 

wyniosłość, a każe cenić jedynie cnotę. 

 

Jan Chryzostom [Złotousty], św. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor  

Kościoła. Był największym mówcą Wschodu chrześcijańskiego, stąd jego przydomek 

„Złotousty”.  

 

Obroń mnie od szatana i grzechu! 

 

Ty, który lękając się Heroda, mordercy dzieci, który dokonał pogromu maleństw, udałeś się 

do krainy Egiptu, wedle zapowiedzi Proroka, racz mnie obronić przed strachem nocnym 

Szatana – krwiożerczego tyrana, i umocnić mnie Twoją prawicą przeciw jego ciosom, które 

rozdziela on tajemnie. Ty, który żyłeś pokornie na ziemi, choć nieskończenie przerastasz byty 

niebiańskie, dźwignij mnie z ziemi do nieba, mnie, który upadłem w otchłań grzechu. 
 

Nerses Sznorhali (1102–1178). Patriarcha i wielki pisarz ormiański, promotor 

zbliżenia Kościoła ormiańskiego i bizantyńskiego. Jezus, Syn jedyny Ojca stanowi modlitewne 

odczytanie Pisma św. 
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Przyjaciel i Pocieszyciel 
- Jezus jako Książę Pokoju 

Adwent i Boże Narodzenie to czas, który nasuwa nam myśli o pokoju na ziemi.  

 
Wtedy zapanuje prawdziwy pokój. Nie będzie już rozłamów, ubóstwa ani cierpienia. Przemoc 

będzie należała do przeszłości. Żołnierze złożą broń. Wrogowie staną się przyjaciółmi. Śmierć, ostatni 

wróg, zniknie na zawsze. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak cudowne byłoby życie w takim świecie?  

 

Nic dziwnego, że podczas każdej Mszy świętej modlimy się słowami:  

„Przyjdź królestwo Twoje!”. 

 

Jednak wyczekując z radością spełnienia tej obietnicy, nie zapominajmy, że Jezus jest Księciem 

Pokoju już teraz. Pamiętajmy, że On pragnie, abyśmy już dziś doświadczali Jego pokoju. 

 

▌ Pokój, który wymyka się z rąk 

 

Wszyscy pragniemy wieść spokojne, szczęśliwe i pożyteczne życie, wiemy jednak, że marzenie to 

często rozmija się z rzeczywistością. Chociaż wszyscy tęsknimy za pokojem, widzimy, że w naszym 

świecie panuje przemoc, niezgoda i chciwość. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest 

złożona, ale jednym z najważniejszych powodów jest to, że nasze szlachetne pragnienie pokoju bardzo 

często zostaje przysłonięte przez egoistyczną żądzę zdobycia tego, na czym nam zależy.  

Już sam obraz Dzieciątka 

w żłóbku wzbudza w nas 

ciepłe uczucia, 

przywołuje bezpieczną 

atmosferę rodzinnego 

domu. Pragniemy, by 

wszyscy mieszkańcy 

ziemi mogli cieszyć się 

pokojem. Jednak Adwent 

kieruje nas także ku 

powtórnemu przyjściu 

Jezusa, który powróci już 

nie jako Dziecko, lecz 

jako Król. 
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Ten zdumiewający paradoks znał dobrze św. Paweł. Charakteryzując toczoną przez każdego z nas 

walkę pomiędzy grzechem a świętością, pisał: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale 

czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7,19). Czy nie brzmi to znajomo? Podobnie jak Paweł 

pragniemy być uczciwi, ale drobne oszustwo wydaje się czasami o wiele prostsze. Chcemy kogoś 

kochać, ale za bardzo nas drażni. Chcemy się modlić, ale rzucamy się bezmyślnie w wir obowiązków  

i w końcu o tym zapominamy. Jesteśmy gotowi przebaczyć, ale dopiero wtedy, gdy ten, kto nas 

skrzywdził, zapłaci za to, co nam zrobił.  

Tak więc trwa w nas nieustanne zmaganie pomiędzy nowym stworzeniem w Chrystusie a starym 

człowiekiem, który nie poddaje się bez walki (Rz 8,5-10; Ef 4,20-24). Wyruszamy z dobrymi 

intencjami, ale zbyt łatwo ulegamy egoizmowi i pysze. A potem czujemy się sfrustrowani                                   

i pozbawieni pokoju, dokładnie tak, jak opisuje to św. Paweł. 

 

▌ Prawdziwy pokój 

 

Pokój możemy stracić także wtedy, gdy zapominamy o różnicy pomiędzy pokojem według świata 

a pokojem Chrystusa. Pokój według świata płynie z posiadania dobrego zdrowia, wystarczającej ilości 

pieniędzy, satysfakcjonującej pracy, szczęśliwego małżeństwa i udanych dzieci. Pokój według świata 

to także wolność od poważnych konfliktów i nieszczęść. Oczywiście w tym wszystkim nie ma nic 

złego.  

Jezus naprawdę nie ma nic przeciwko dobremu zdrowiu, stabilnej sytuacji finansowej czy 

kochającym się rodzinom. Jak jednak mamy zachować pokój, gdy sprawy nie układają się po naszej 

myśli? Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do Apostołów:  

 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” 

(J 14,27). 

 

Jego pokój jest o wiele głębszy niż pokój świata. Możemy go doświadczać zarówno wtedy, gdy 

wszystko układa się dobrze, jak i w czasie największych napięć.  

Źródłem tego pokoju jest przekonanie, że Jezus nas odkupił i obiecał być z nami na zawsze                 

(Mt 28,20). On wybawił nas od grzechu i uczynił dziećmi Bożymi. Łaska Boża otwiera przed nami 

niebo i daje nam udział w życiu wiecznym. 

 

▌ Obietnica pokoju 

 

Powróćmy jeszcze na chwilę do Ostatniej Wieczerzy. Jezus powiedział do Apostołów:  

 

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, 

ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). 

 

 Czym jest owo „to”, które powiedział wcześniej Jezus? Jest to obietnica Ducha Świętego               

(J 16,7-10), miłości Ojca (J 16,27) oraz miejsca przygotowanego dla nas w niebie (J 14,2).   
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Innymi słowy, Jezus powiedział swoim uczniom, że mogą trwać w pokoju nawet podczas 

trudnych doświadczeń, gdyż Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty będą przy nich, pomagając im 

stawić czoło wszystkim czekającym ich wyzwaniom. 

 

Jezus daje nam  pokój o wiele głębszy. Możemy go doświadczać 

zarówno wtedy, gdy wszystko układa się dobrze, jak i w czasie 

największych napięć. 
 

Jezus zdawał sobie sprawę, że po Jego pojmaniu Apostołowie utracą pokój i uciekną – tak też się 

stało. Wiedział jednak również, że powrócą do Niego i odzyskają ufność – i to także się stało.                        

Z czasem Apostołowie nauczyli się trwać w pokoju niezależnie od prób, jakie przechodzili. Ich pokój 

nie wynikał z braku napięć i problemów, ale z poczucia bezpieczeństwa płynącego z głębokiej relacji  

z Jezusem. 

 Nikt z nas nie zdoła tak przeżyć życia, by uniknąć jakichkolwiek przeciwności. Niektórzy tracą 

pracę i wpadają w tarapaty finansowe. Inni borykają się z trudnościami w małżeństwie lub mają dzieci 

sprawiające problemy wychowawcze, a nierzadko zmagają się i z jednym, i z drugim. Jeszcze inni 

cierpią na poważne choroby. Większość z nas w jakimś momencie życia przeżywa stratę bliskiej 

osoby. Lista możliwych prób ciągnie się w nieskończoność. Jednak niezależnie od tego, co 

przeżywamy, Jezus pozostaje przy nas i chce dawać nam swój pokój. 

 

▌ Pokój wśród cierpienia 

 

Marianna i Adam mają dwoje dzieci,  w tym jedno autystyczne. Adam często ma poczucie 

totalnego chaosu w swoim życiu, zwłaszcza gdy kryzysy jego córki przedłużają się, a czasami nawet 

kończą napadami furii. Pewnego wieczoru, po wyjątkowo trudnej przeprawie z córką, Adam wymknął 

się z domu na spotkanie modlitewne. Przyszedł do kościoła trochę wcześniej, ukląkł z tyłu i wylał 

przed Panem całą swoją frustrację. „Co będzie z moją dziewczynką? – pytał. – Czy znajdziemy dla 

niej właściwą terapię i leki? Czy kiedykolwiek nauczy się mówić i czy znajdzie szczęście? Jak sobie              

z tym wszystkim poradzimy?”  

Myśląc o tym, Adam podniósł wzrok na witraż wyobrażający Matkę Bożą Bolesną trzymającą              

w objęciach martwego Syna. „Ta scena przeszyła mi serce – napisał później. – Po raz pierwszy 

zobaczyłem w Maryi prawdziwą matkę płaczącą nad swoim dzieckiem. Zdałem sobie sprawę, że Ona 

rozumie mój ból, że jest w stanie mi współczuć z powodu rozgoryczenia, jakie przeżywam. Ale wie 

także, że Bóg mi pomoże, tak samo, jak pomógł Jej”. W tym momencie Adam poczuł, jak ogarnia go 

pokój, który pozostał w nim aż do dnia dzisiejszego. „Odtąd – mówi – kiedy pomagam mojej córce 

przebrnąć kolejny kryzys, wiem, że – podobnie jak Maryja – dzielę cierpienie swojego dziecka i mogę 

liczyć na Jej wsparcie. Podobnie też jak Maryja znajduję pokój i nadzieję w Bożej obecności”. 

 

▌ Najwspanialszy prezent 

 

 Patrząc w tegorocznym Adwencie na Dzieciątko Jezus, pamiętaj więc, że pokój, jaki 

odczuwasz, nie jest tylko ulotnym uczuciem.  
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 Wiedz, że Jezus jest z tobą, gotów udzielać ci swego pokoju, pociechy i mądrości zarówno 

w dobrych, jak i w złych chwilach.  

 Prośmy dziś o dar Bożego pokoju. Jest to najwspanialszy 

prezent, jaki możemy otrzymać na Boże Narodzenie, a 

także ofiarować sobie nawzajem. ▐ 

 

Bethlehem - "Jezus z Nazarethu"  Romana Brandstaettera,  

Gdy późnym popołudniem przybyli do Bethlehem położonego na dwóch wzgórzach, 

przypominających swoim kształtem dwugarbnego wielbłąda, Josef ze wzruszeniem patrzał na dobrze 

mu znane z czasów dzieciństwa winnice, ogrody i sady oliwne i zachwycał się widokiem lepianek, 

naocznych świadków jego dziecinnych zabaw i przygód.  

W rzeczywistości była to nic nieznacząca maleńka mieścina, położona na granicy pustyni i 

urodzajnych pastwisk, zapadła prowincjonalna dziura, żyjąca już tylko wspomnieniami o bogactwach 

Boaza i o kłosach Ruth Moabitki, o królewskim pasterzu, wypasającym stada kóz i owiec, a przede 

wszystkim nieustannie żywą pamięcią o Racheli, przed której grobem o płaskim dachu pobielanym 

wapnem zatrzymali się po drodze. Wprawdzie ilekroć Jeszurun wybiegał marzeniami i myślami ku 

przyszłym dniom Mesjasza, zawsze łączył, dzięki przepowiedniom proroków, Jego przyjście i postać z 

małym miasteczkiem Bethlehem, lecz gdyby kogokolwiek z ludu Izraela spytano, jak sobie wyobraża 

przyjście na świat Bożego Pomazańca wśród brudnych lepianek, błota i odoru zjełczałych owczych 

serów, warzonych przez niechlujnych pastuchów, na pewno nie umiałby udzielić jasnej odpowiedzi i 

byłby raczej skłonny za pomocą bardzo kunsztownej i subtelnej argumentacji upatrywać w ziemskim 

Bethlehem odległe niebieskie Bethlehem, zawieszone w gwiazdach, niż otwarcie przyznać, że to 

brzydkie, zaniedbane miasteczko ma być kolebką świętego Pomazańca. 

 Ale Josef, kochający swoje rodzinne strony, jak każdy człowiek zakochany nie chciał widzieć, a 

może nawet naprawdę nie widział ich szpetoty i z głośnym zachwytem objaśniał niewieście 

osobliwości miasteczka.  

Miriam nie podzielała przesadnego podziwu męża, jednak nie chcąc odbierać mu złudzeń, milczała 

i tylko od czasu do czasu uśmiechała się, ale nie wiadomo, czy ów uśmiech był odpowiedzią na 

entuzjazm cieśli, czy też może był odbiciem spokoju, jakiego doznała, gdy leżąc pokornie przed 

grobowcem Racheli, błagała ją o łaskę szczęśliwego porodu i polecała troskliwej opiece pramatki 

Owoc swojego żywota, który lada dzień, a może nawet lada godzina miał ujrzeć światło człowieczego 

życia.  

Podniosła się z ziemi spłakana i okryta pyłem i wypełniona była mglistą, ale głęboką wspólnotą z 

Rachelą, a gdy poczęła szukać w sobie przyczyny owego związku i starała się znaleźć jego 

niewidzialne kiełki, po dłuższej medytacji nad dziejami Jakubowych dni uwagę jej przykuła historia 

Josefa, który sprzedany przez swoich zuchwałych braci za dwadzieścia srebrników kupcom 
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ismaelskim, nie tylko przebaczył swoim winowajcom, ale potem przygarnął ich do siebie wraz z całym 

szczepem Jaakowa i ocalił od głodu i cierpienia, dobrem płacąc za okazane mu zło. Wspomnienie o 

cierpiącym i bezdomnym synu Racheli, tułającym się po świecie, uparcie zespalało się w jej myślach z 

Mającym Się Narodzić, ale mimo to była spokojna, gdyż w tej nieco zawiłej, a przede wszystkim dla 

niej samej niezrozumiałej paraleli, snutej z radosną melancholią między odległym życiem patriarchy a 

przyszłym życiem jej Pierworodnego, pociechą były dla niej dalsze dzieje Josefa niewolnika, który po 

wielu bolesnych doświadczeniach wyniesiony został wysoko przed obliczem Przedwiecznego i 

szczęśliwie dożył sędziwego wieku. Ten spokój towarzyszył jej nawet obecnie mimo zgiełku, wrzasku 

i krzyków, które panowały w miasteczku goszczącym niezliczoną ilość podróżnych przybyłych ze 

wszystkich stron Izraela.  

Josef szybko przestał się zachwycać pięknem rodzinnych stron, gdyż w przypływie troski o zdrowie 

i bezpieczeństwo Miriam zmiarkował, że niełatwo znajdzie dla niej dogodne miejsce w zajeździe.               

Z trudem, krok po kroku posuwali się naprzód. Miriam siedziała na ośle, a Josef szedł obok, trzymając 

go silnie za uzdę, ale zwierzę, czy to będąc z natury znarowione, czy też przestraszone ściskiem i 

wrzawą — a może Josef po prostu, nie znając natury osła, nie wiedział, jak z nim postępować, 

pożyczył go bowiem od swoich sąsiadów w Nazarecie — nieustannie przystawało, to znów w nagłym 

podrywie gnało przed siebie, wśród przekleństw i złorzeczeń potrącanych ludzi, i ciągnęło za sobą 

Josefa, który uczepiony u uzdy, starał się bezskutecznie okiełznać upartego kłapoucha i krokom jego 

nadać spokojny bieg.  

Miriam zmuszona była zsiąść z osła. Przyparci do ściany jakiejś lepianki, bezradnie patrzyli na 

przewalające się przed nimi kotłowisko ludzi, osłów i mułów objuczonych owocami i na smukłe 

wielbłądy z pustynną dumą dźwigające na sobie kupców i towary, na stragany pełne warzyw, ryb i 

klatek z różnobarwnym ptactwem. Krzyki poganiaczy wielbłądów mieszały się z zawodzeniem 

żebraków i wrzaskliwymi łajaniami straży miejskiej, która pragnąc zaprowadzić ład, swoją 

nieudolnością jeszcze bardziej pomnażała chaos i zamieszanie. Oceniając obiektywnie jej sprawność 

administracyjną, musimy stwierdzić, że może umiała ona jako tako dać sobie radę z napływem 

ludności w zwyczajne dni targowe, ale w wyjątkowych okolicznościach, jak na przykład obecne, gdy z 

dniem targowym zbiegł się spis ludności — należy tu jeszcze dodać codzienny ruch podróżnych na 

drodze karawanowej prowadzącej z Jerozolimy przez Bethlehem do Micraim — wykazała karygodną 

niezaradność.  

Josef i Miriam, posuwając się powoli wzdłuż opatrznościowej ściany, która chroniła ich jak 

kamienny wał przed zalewem ciżby, dowlekli się wreszcie do zamkniętej bramy jakiegoś domu. Josef 

zapukał. W zakratowanym oknie ukazały się czyjeś oczy, ale opryskliwe słowa, które usłyszeli, nie 

były zbyt pocieszające. Wlekli się więc od jednej bramy do drugiej i prosili o nocleg, ale ponieważ 

wszędzie odprawiano ich z niczym, a niekiedy nawet ten i ów gospodarz, zniecierpliwiony 

nieustannym nagabywaniem go przez różnych natrętnych podróżnych dorzucał kilka barwnych 

przekleństw, Josef wkrótce stracił wszelką nadzieję na bezpieczny nocleg pod dachem.  

Wprawdzie miał w Bethlehem bliskich i dobrych znajomych, mieszkających po drugiej stronie 

miasteczka, ale nie mógł się do nich dostać z powodu wciąż rosnącego natłoku, zwłaszcza że biedna 

Miriam, zmęczona drogą, opadając z sił, już z trudem trzymała się na nogach. Zrezygnowali więc z 
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dalszego szukania noclegu i poddali się bezwolnie fali napierającego tłumu, który ich zaniósł na 

szeroki plac u wylotu nieznanej im drogi. Było już zupełnie ciemno. Stanęli przed zajazdem.  

Nie ma po co wchodzić do środka — pomyślał Josef. — Na pewno nie będzie w nim ani jednego 

wolnego miejsca.  

Tymczasem ludzie układali się do snu, gdzie kto mógł, na dziedzińcach, na placach, pod ścianami 

domów, pod drzewami, w ogrodach i sadach. Mąż sprawiedliwy słusznie upierał się, że nie pozwoli 

brzemiennej niewieście spocząć na nagiej, wilgotnej ziemi w deszczowym miesiącu marcheszwan, a 

zresztą lada chwila mogły się wypełnić jej dni, a rozwiązanie Owocu nie mogło przecież nastąpić na 

oczach gapiów, mężczyzn i młodzieży.  

— Wejdźmy — rzekł Josef bezradnym głosem.  

Weszli do gospody. Na dziedzińcu pełnym osłów, mułów i wielbłądów było duszno i ciemno. Pod 

arkadami zamykającymi w kształcie kwadratu dziedziniec spali na ziemi ludzie otuleni w płaszcze, z 

głowami na siodłach, które im służyły za wezgłowie. Ciężka woń przepoconych płaszczy i tunik 

unosiła się w powietrzu. Nocną ciszę mąciło chrapanie śpiących. Ten i ów mówił przez sen, to znów 

niespokojnie przewracał się z boku na bok. Wiał północno-wschodni wiatr. Od gór ciągnął 

przejmujący chłód. Spod arkad z głębi ciemności wysunęła się jakaś postać w długim pasterskim 

płaszczu, z kagankiem w ręce, i szła ku przybyłym.  

— Pokój temu domowi — szepnął Josef.  

— I wam — odpowiedział stojący przed nimi mąż i podniósłszy w górę ledwo pełgającą lampkę 

oliwną przyjrzał się uważnie przybyłym nie wyłączając osła, który opuścił wstydliwie głowę i poddał 

się cierpliwie jego badawczym spojrzeniom.  

— Skąd jesteś? — spytał.  

— Z Galilei, z Nazarethu — odparł Josef.  

— Przyszedłeś się wpisać do ksiąg ludności?  

— Tak.  

— A ta niewiasta?  

— To moja żona — Josef spojrzał błagalnym wzrokiem na męża i wyrzucił z siebie słowa, w 

których były równocześnie skarga, szloch i niewzruszona wiara w dobroć ludzką:  

— Moja żona jest brzemienna...  
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Patrząc na nieruchomą twarz nieznajomego, można by było przypuszczać, że słowa te nie wywarły 

na nim żadnego wrażenia, ale gest, jakim zgasił lampkę oliwną, świadczył o jego dyskretnej 

subtelności, albowiem usłyszawszy to, co usłyszał, i ujrzawszy to, co ujrzał, nie chciał dać poznać 

Josefowi, że widzi łzy na jego policzkach, a niewieście, że widzi jej brzemienność.  

Dobry człowiek — pomyślał Josef, mając w oczach miłosierny ruch jego palców, które życzliwie 

zamknęły się nad knotem lampy oliwnej.  

— Tu, między ludźmi, nie może rodzić — stwierdził rzeczowo mąż.  

— Nie może — szepnął jak echo Josef i rozłożył ręce.  

— Chodźcie — rzekł.  

Wyszli za nim na drogę. Poprowadził ich na przełaj przez ściernisko, przez gaj figowy ku jaskini 

wykutej w skale. Wykrzesał z krzesiwa iskrę i zapalił lampkę, i postawił ją w głębi groty, na żłobie 

wmurowanym w skalną ścianę.  

— Tu jest słoma. Zróbcie sobie z niej podściółkę. Tu jest nawet jęczmień dla osła. A tutaj — zajrzał 

do dzbana stojącego w kącie — jest mleko. Pokój wam.  

Wyszedł. Josef wybiegł za nim i chciał mu dziękować, ale nieznajomy zniknął w ciemnościach. 

Josef  krzyknął:  

— Kim jesteś, panie? Jakie imię twoje?  

— Pasterz jestem — usłyszał oddalający się w ciemnościach głos.  

Josef wrócił do jaskini i już otworzył usta, by głośno chwalić dobry uczynek nieznajomego 

pasterza, gdy spostrzegł, że Miriam słania się i powoli osuwa na ziemię. Pospiesznie, nerwowymi 

ruchami dłoni zgarnął słomę, ściągnął z siebie płaszcz i przykrył niewiastę, po czym pobiegł w głąb 

jaskini, zakrył twarz dłońmi i odwrócony plecami do rodzącej, drżąc ze strachu i wzruszenia, czekał.  

Gdy usłyszał ciche kwilenie Dziecka, runął na ziemię i krzyczał:  

— Bądź błogosławiony, Panie, Boże Abrahama, 

Jicchakai, Jaakowa, Boże Izraela!                             

Kodesz! Kodesz! Kodesz!                                               

Święty! Święty! Święty! 


