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(Łk 2, 22 - 40:  Biblia Tysiąclecia)            31 XII 2017 
 

 

(22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 

młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  

 

(25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na 

nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. (27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice 

wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, (28) on wziął 

Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje 

zbawienie, (31) któreś przygotował wobec wszystkich narodów: (32) światło na 

oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. (33) A Jego ojciec i Matka dziwili 

się temu, co o Nim mówiono. (34) Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, 

Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i 

na znak, któremu sprzeciwiać się będą.(35) A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 

jaw wyszły zamysły serc wielu.  

 

(36) Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem (37) i 

pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się 

ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. (38) Przyszedłszy 

w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 

wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.(40) Dziecię zaś rosło i nabierało 

mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 Orygenes 
 

Wzór starca Symeona 
 
 

Należy szukać właściwego motywu dla tego wielkiego daru Bożego, dla którego 

Symeon, mąż świątobliwy i podobający się Bogu – jak napisano w Ewangelii –                             

i wyglądający pociechy Izraela, otrzymał odpowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, 

nim wpierw nie ujrzy Pomazańca Pańskiego (Łk 2, 25nn).  

Na cóż mu było widzieć Chrystusa? Czy to tylko było w obietnicy, że miał Go ujrzeć, 

i z tego ujrzenia nie miał odnieść żadnego pożytku, czy też w tym był ukryty jakiś dar 

godny Boga, na który błogosławiony Symeon zasłużyłby i miał go otrzymać? 

 

„Niewiasta dotknęła się kraju szaty Jezusa i została uzdrowiona” (Łk 8, 44). 

Jeśli ona z dotknięcia kraju szaty miała tak wielki pożytek, to co należy sądzić o 

Symeonie, który przyjął Dziecię w swe ramiona i trzymając Je na rękach radował się                    

i cieszył, widząc, że ma na swych rękach Maleńkiego, który przybył, aby uwolnić jeńców, 

a jego samego miał uwolnić z więzów ciała. Wiedział bowiem, że jedynie Ten, którego 

trzymał w ramionach, może sprawić, że opuści więzienie ciała, mając nadzieję życia 

wiecznego. 

 I dlatego mówi do Niego: „Teraz pozwalasz odejść, Panie, słudze Twojemu w 

pokoju”, jak długo bowiem Chrystusa nie trzymałem, jak długo nie obejmowałem Go 

swoimi rękami, byłem zamknięty i nie mogłem wyjść z więzów.  

To zaś trzeba rozumieć nie tylko o Symeonie, ale i o całym rodzaju ludzkim. Jeśli ktoś 

schodzi ze świata, jeśli komuś pozwala się odejść z więzienia i z domu jeńców, aby 

poszedł tam, gdzie się króluje, niech weźmie Jezusa w swe ręce, niech otoczy Go swymi 

ramionami, niech Go trzyma na swych piersiach, a wtedy dopiero pełen radości będzie 

mógł pójść tam, gdzie pragnie. 

Rozważcie, jak uprzednio rozrządzono, by Symeon zasłużył na to, by trzymać w 

ramionach Syna Bożego. Najpierw otrzymał obietnicę od Ducha Świętego, że nie ujrzy 

śmierci, zanim nie zobaczy Pomazańca Pańskiego. Następnie nie po prostu i przypadkiem 

wszedł do świątyni, lecz wszedł do niej w Duchu Bożym.  

 

 Ktokolwiek zaś jest wiedziony Duchem Bożym, ten jest synem Bożym (Rz 8, 14).  

 

Przeto Duch Święty prowadził go do świątyni Pańskiej.  
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Ty także, jeżeli chcesz trzymać Jezusa i objąć Go rękoma, i stać się godnym, aby 

wyjść z więzienia, podejmuj wszelki wysiłek, abyś mając za kierownika Ducha, przyszedł 

do świątyni Boga. Oto teraz stoisz w świątyni Pana Jezusa, to jest w Jego kościele, a jest to 

świątynia zbudowana z żywych kamieni (1 P 2, 5). Stoisz zaś w świątyni Pana wtedy, gdy 

życie twoje i całe postępowanie twoje jest godne imienia, które otrzymujesz od Kościoła.  

 

Jeśli przyjdziesz do świątyni w Duchu, znajdziesz Dzieciątko Jezus, podniesiesz Je             

w swoich ramionach i powiesz: „Teraz, o Panie, pozwalasz odejść słudze Twojemu 

w pokoju według słowa Twojego”. 

 

 Bacz jednak, aby pokój został dodany tak do odejścia, jak i do rozwiązania życia. Nie 

mówi bowiem [Symeon]: chcę, by mi pozwolono odejść, ale dodaje, by pozwolono odejść 

w pokoju. To bowiem zostało także obiecane błogosławionemu Abrahamowi:                  

„Ty zaś odejdziesz do ojców swoich w pokoju, przeżywszy szczęśliwą starość” 

(Rdz 15, 15). 

 

 A kto umiera w pokoju, jeśli nie ten, kto ma Boży pokój, który przewyższa wszelki 

umysł i strzeże serca (Flp 4, 7) tego, który go posiada? Któż odchodzi z tego świata w 

pokoju jak nie ten, który rozumie, że Bóg był w Chrystusie, jednając z sobą świat (2 Kor 5, 

19) i nie ma nic wrogiego i przeciwnego Bogu, lecz przyjął wszelki pokój i zgodę dzięki 

swym dobrym czynom i tak może odejść w pokoju do świętych ojców, do których także 

odszedł i Abraham. 

 

Ale po cóż mówić o ojcach? Idzie się przecież do samego króla patriarchów i Pana, do 

Jezusa, o którym powiedziano: „Lepiej jest umrzeć i być z Chrystusem” (Flp 1, 23).  

 

Ten zaś ma Jezusa, kto ośmiela się mówić: „Żyję, lecz nie ja, żyje we mnie 

Chrystus” (Ga 2, 20). 

 

 Abyśmy i my, którzy stoimy w świątyni, trzymamy się Syna Bożego i obejmujemy 

Go, stali się godnymi uwolnienia i mogli udać się do lepszej rzeczywistości, módlmy się 

do wszechmogącego Boga.  

 

Módlmy się także do tegoż maleńkiego Jezusa, którego pragniemy trzymać w 

ramionach i z Nim rozmawiać. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki wieków. 

Amen (1 P 4, 11). 
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 św. Ambroży 
 

Świadkowie narodzenia 
 
 

„I oto w Jerozolimie był człowiek imieniem Symeon; był to człowiek 

sprawiedliwy i lękający się Boga i wyglądający pocieszenia Izraela” (Łk 2, 25nn).  

 

Narodzenie Pańskie jest poświadczone nie tylko przez aniołów i proroków, przez 

pasterzy i rodziców, lecz także przez starców i sprawiedliwych. Wszelki wiek, obydwie 

płci uwierzytelniają cudowne narodzenie. Dziewica porodziła, bezpłodna poczęła, niemy 

przemawia, Elżbieta prorokuje, magowie cześć oddają, raduje się ten, który jest jeszcze 

zamknięty w łonie, wdowa wyznaje, sprawiedliwy wygląda. I zaprawdę sprawiedliwy, bo 

pożądał łaski nie dla siebie, lecz dla ludu, sam pragnąc się uwolnić z więzów słabości 

cielesnej, ale zarazem wyglądający Obiecanego.  
 

Wiedział bowiem, że błogosławione są oczy, które widzą: „Teraz – mówi – dopuść 

odejść słudze Twemu”. Patrz, jak sprawiedliwy zamknięty w więzieniu ociężałego ciała 

pragnie zostać wyzwolony, aby rozpocząć życie z Chrystusem: „Być wyzwolony i być             

z Chrystusem jest rzeczą o wiele lepszą” (Flp 1, 23).  
 

Ale kto chce zostać uwolniony, niech przyjdzie do świątyni, niech przyjdzie do 

Jerozolimy, niech wygląda Chrystusa Pańskiego, niech przyjmie na ręce Słowo Pańskie i 

niech Je jakoby obejmuje ramionami swej wiary.  

 

Wtedy zostanie wypuszczony, aby nie widział śmierci ten, kto ujrzał życie. Patrz, jak 

obfitą łaskę wylało na wszystkich narodzenie Pańskie: daru proroctwa odmówiono 

niewierzącym, ale nie sprawiedliwym. 

 

 Oto Symeon prorokuje, że Jezus Chrystus przyszedł na upadek i na 

zmartwychwstanie wielu, aby oddzielić zasługi sprawiedliwych i niegodziwych, i ze 

względu na czyny, któreśmy dokonali, jako Sędzia prawy i sprawiedliwy rozdzielać kary i 

nagrody. 

 

 św. Jan Damasceński 
 

 

A duszę twą przeniknie miecz 
 

 

Błogosławiona [Maryja], uznana za godną darów przechodzących naturę, potem w 

czasie męki Syna zniosła boleści w zamian za te, które ją ominęły przy rozwiązaniu.  
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Wtedy bowiem na widok godnej złoczyńcy śmierci Tego, którego jako Boga 

porodziła, doznała w macierzyńskim współcierpieniu rozdarcia duszy i uczuła się 

przeszyta bólem swoich myśli niby mieczem.  

 

Tak należy rozumieć ową przepowiednię: „A duszę twą przeniknie miecz”                 

(Łk 2, 35). Żałość jej jednak przeszła niebawem w radość Zmartwychwstania, wieszczącą, 

że Bogiem był Ten, który umarł co do ciała. 

 

 

 

Bp Grzegorz Ryś zaprasza na wspólną 

podróż po Biblii - "Moc Słowa" 
 

 

Chrystus - Paraklet 
 

 

Objawienie dane Symeonowi: nie ujrzysz śmierci, dopóki nie zobaczysz 

Chrystusa Pańskiego (por. Łk 2,26), jest objawieniem - tajemnicą daną                        

każdemu z nas. 

 

Warto zauważyć, że objawienie to Symeon otrzymał jako odpowiedź (w tłumaczeniu 

Wulgaty: responsum acceperat) na swoje oczekiwanie "pociechy" ("Był to człowiek 

prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela").  

 

Słowo "pociecha" jest tu niewątpliwie kluczowe - w greckim oryginale brzmi ono: 

paraklesis, i składa się z dwóch wyrazów: para kaleo, to znaczy "przywoływać do 

siebie" (do swojego boku). 

 

Stąd bierze się słowo - odnoszone w Ewangelii zarówno do Jezusa, jak i do Ducha 

Świętego (Paraklet). Dawniej tłumaczono je na język polski jako "Pocieszyciel",              

w nowszych przekładach zrezygnowano z tego przekładu jako zbyt zawężającego 

znaczenie. 
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Jezus (podobnie Duch Święty) jest niewątpliwie naszym "Pocieszycielem", ale 

okazuje się Nim nie inaczej, jak stając przy nas - przywołany do naszego boku, by nas 

chronić (łac. advocatus), a nie tylko "pocieszać" łatwymi deklaracjami czy okrągło-

pseudo-pobożnymi formułkami. 

 

Nie chodzi o to, że jest nam smutno i potrzebujemy, by ktoś nas pogłaskał po głowie, 

mówiąc: "Będzie dobrze!". Chodzi o to, że jesteśmy skazani na konfrontację                                  

z przeciwnikiem, który nas przeraża i któremu nie mamy odwagi patrzeć w twarz dopóty, 

dopóki On - Paraklet - nie stanie przy nas ramię przy ramieniu.  

 

Takiej właśnie "pociechy" oczekiwał Symeon. i taką otrzymał odpowiedź:                          

"Nie ujrzysz śmierci, aż nie ujrzysz Chrystusa". 

 

To wielka obietnica: zobaczyć Chrystusa, zanim popatrzy się w oczy śmierci. 

obietnica, która uwalnia od paraliżującego strachu przed śmiercią. Kto zobaczył Chrystusa, 

może bez lęku patrzeć śmierci w oczy. 

 

Nie dlatego, by spotkanie z Chrystusem rozzuchwalało ...  

 

Dokładnie odwrotnie: kto chce być zuchwały wobec śmierci, zaraz zostanie przez nią 

boleśnie ugodzony ościeniem, którym jest jego własny grzech. Śmierć bodzie nas nim jak 

osła, kpiąc z nas  i wyśmiewając: "Nie stawiaj się!". 

 

Chrystus jednak zbawia nas, to znaczy staje przy nas i wyrywa śmierci oścień z ręki. 

Pozbawia ją broni, którą nas ona straszy i upokarza.  

 

Przyjmując w pokorze (!) tę łaskę, możemy bez lęku "ujrzeć śmierć" jak Symeon,                       

w pokoju. Jezus obiecuje nam nawet jeszcze więcej.  

 

Mówi: "Kto zachowa moje słowa, nie ujrzy śmierci na wieki" (J 8,51).  

 

 

Jak Maryja. 

 

Jak w Starym Testamencie Henoch i Eliasz. 
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Czy ty widzisz 

to, co Bóg? 
 

Tak zaczyna się popularna w krajach angielskojęzycznych kolęda: 

„Czy ty widzisz to, co ja?”. 
 

Śpiewający tę kolędę w grudniowe dni wierni sądzą zwykle, że mówi ona o widzeniu, 

słyszeniu i znajomości tego, co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia.  
 

Nie taka była jednak intencja jej autorów. Noel Regney i jego żona, Gloria Shayne, 

stworzyli wspólnie tę kolędę w październiku 1962 roku, u szczytu kryzysu kubańskiego. 

Regney szedł jedną z ulic Nowego Jorku, myśląc o kolędzie, którą u niego zamówiono. 

Świadomość, że Związek Radziecki i Stany Zjednoczone znalazły się właśnie na skraju 

wojny atomowej, sprawiała, że wszyscy mijani ludzie wydawali mu się przygaszeni i 

nerwowi. Wtedy jednak zauważył dwie kobiety z małymi dziećmi w wózkach. „Te małe 

aniołki patrzyły na siebie i uśmiechały się” – wspominał Regney.  
 

„W jednej chwili poprawił mi się humor”. Dzieci skojarzyły mu się z jagniątkami i stały 

się natchnieniem do słów układanej kolędy. Posługując się świąteczną scenerią – 

tradycyjnymi bożonarodzeniowymi obrazami jagniątka, pastuszka i potężnego króla – 

napisał wraz z żoną modlitwę o tak wówczas potrzebny pokój.  
 

Shayne i Regney mieli całkowitą słuszność. Widzenie, słyszenie i poznawanie – o 

których mówi kolęda – może być dla nas drogą prowadzącą do znalezienia pokoju w 

okresie Adwentu. Spróbujmy więc nią pójść. Wyobraźmy sobie, że pytanie:  
 

„Czy ty widzisz to, co ja?”, zadają nam Bóg Ojciec i Maryja Panna. 

Co widział Bóg Ojciec, patrząc na ludzkość pogrążoną w grzechu? Co widziała Maryja, 

patrząc na swego nowo narodzonego Syna? I co można zobaczyć dziś w naszych sercach i 

w otaczającym nas świecie?  
 

Prośmy przy tym Boga o „światłe oczy serca” (Ef 1,18), abyśmy mogli zostać 

napełnieni Jego radością i pokojem. 
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▌ Oczami Ojca 
 

Kiedy Bóg pyta nas: „Czy widzisz to, co ja?”, spróbujmy spojrzeć na ten świat Jego 

oczami – oczami miłości i miłosierdzia. Patrząc na świat, widzi On piękno stworzenia, 

które wciąż jest dla Niego „bardzo dobre” (Rdz 1,31). 

 Cieszy się, oglądając wschód słońca i słysząc ryk oceanu. Zachwycają Go kwiaty polne 

i ptactwo powietrzne. Napełniają Go radością nawet tak surowe krajobrazy, jak 

zamarznięta tundra Arktyki czy palące piaski Sahary.  
 

Jednak nic nie sprawia Bogu większej radości niż my, Jego dzieci. Będąc kochającym 

Ojcem, cieszy się, widząc, jak staramy się troszczyć o siebie nawzajem i czynić ten świat 

lepszym miejscem. Raduje Go każdy z naszych osobistych sukcesów i jest dumny z 

naszych osiągnięć. Widzi w nas dobro nawet wtedy, gdy nam samym trudno jest je 

dostrzec. A kiedy cierpimy, pragnie nas pocieszyć i zapewnić o swojej bliskości. 
 

 Co jeszcze widzi Bóg?  
 

Widzi cały ból i cierpienie świata i płacze nad nim. Ubolewa z powodu wojen, które 

pozbawiają życia tysiące ludzi, a miliony skazują na tułaczkę. Cierpi z każdym, kto jest 

samotny, żyje w nędzy, głoduje czy zmaga się z bolesną chorobą. Odczuwa nawet 

wszystkie drobne przykrości, które spotykają każdego z nas. Widzi to wszystko, czuje to 

wszystko i pragnie przychodzić nam z pomocą. 
 

▌ Zaskakująca strategia 
 

Bóg cieszy się więc dobrem, ale także ubolewa nad złem, smutkiem i samotnością, 

jakie dostrzega. To właśnie widok ludzi uginających się pod ciężarem grzechu i jego 

konsekwencji skłonił Go do posłania na świat swojego Syna. 
 

W realizacji swojego planu Bóg posłużył się zaskakującą strategią. 
 

 Mógł sprawić, by Jego Syn przyszedł na świat w zamożnej rodzinie – na przykład 

jako dziecko arcykapłana czy nawet króla Heroda. Czy nie wydaje ci się to dobrym 

pomysłem? Mógłby wtedy zdobyć sobie poparcie wśród najbardziej wpływowych 

członków społeczności Izraela, którzy przekazywaliby Jego słowo o wiele bardziej 

skutecznie niż zwyczajni, prości ludzie. 

Chociaż taka strategia wydaje się bardziej rozsądna, nie odpowiadała ona zamiarom 

Boga.  

 Posłał On swego Syna nie do rodziny królewskiej w Jerozolimie, ale do 

ubogiej rodziny w Nazarecie. 

 Chciał, by złożono Go na sianie, a nie na puchowym materacu.  

 Otoczył Go pasterzami i bydłem, a nie dworzanami i sługami.  
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A przez to mówi nam: „Spójrzcie na żłóbek. Czy widzicie to, co Ja widzę? Chciałem, 

aby mój Syn urodził się w ubóstwie, byście się przekonali, że jestem związany z każdym z 

was – bogatym i biednym, zdrowym i chorym, silnym i słabym. Troszczę się o was 

wszystkich i chcę, byście wszyscy naśladowali pokorę Świętej Rodziny”. 
 

 

▌ Każdy człowiek ma swoją godność 
 

Na początku swojej działalności publicznej Jezus powiedział nam dokładnie to samo, 

co mówił Jego Ojciec. Oznajmił, że przyszedł głosić wolność więźniom, przejrzenie 

niewidomym, wyzwolenie ubogim, a wszystkim – rok łaski od Pana (Łk 4,18). 
 

Więźniowie to nie tylko ci zamknięci w celach. Można być także więźniem swojego 

egoizmu i grzesznych nawyków. Niewidomi to nie tylko ci, którzy stracili wzrok.  
 

Każdy z nas może być ślepy na Bożą miłość czy na potrzeby bliźnich. 
 

Ubóstwo nie zawsze polega na braku pieniędzy. Jest wielu ludzi samotnych, 

opuszczonych czy załamanych psychicznie, którym brakuje tego, co potrzebne, by 

prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie. Jezus widzi wszystkie te osoby i otwiera dla nich 

swoje serce. Przyszedł przecież po to, by zbawić każdego z nas.  
 

Ludzie „bogaci duchowo” cenią bardziej swoje własne zdanie niż zdanie Boga. 

Przedkładają swoje priorytety nad Bożą hierarchię wartości. Nie stają przed Panem w 

poczuciu słabości i małości. Co więcej, zwykle nie zwracają uwagi na potrzeby tych, 

którzy naprawdę są w trudnej sytuacji. W „gospodzie” ich serc nie ma miejsca dla Jezusa.  
 

 Bóg jest szczególnie blisko tych, którzy zdają sobie sprawę, że są mali 

i słabi, którzy są naprawdę biedni, którzy żyją na marginesie 

społeczeństwa.  
 

Otacza troską zarówno tych żyjących w ubóstwie materialnym, jak i emocjonalnym 

czy duchowym. Tak więc nie sądź, że jeśli w swoim życiu dostrzegasz jedynie obszary 

różnego rodzaju ubóstwa, dyskwalifikuje cię to w oczach Boga. 

  

Bóg widzi w tobie wszystko – każdy bezinteresowny gest, który sprawia Mu radość, a 

także wszelkie zranienia i grzechy zasmucające Jego serce.  

 

 Zawsze jest blisko ciebie.  

 Zna cię i troszczy się o ciebie.  

 Nigdy cię nie odrzuci ani tobą nie wzgardzi. Jeśli czujesz się niegodny 

takiej miłości, pamiętaj, że Bóg widzi w tobie swoje umiłowane dziecko.  
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Bóg mówi do nas: 

 

 „Czy ty widzisz to, co ja? Każdy człowiek ma swoją godność. Wywyższyłem 

zarówno pokornych pasterzy, jak i potężnych Mędrców. Dokładnie tak samo postępował 

mój Syn, Jezus. Przyjmował ludzi z marginesu, prostytutki i celników, ale także możnych            

i wpływowych, jak Jair, przełożony synagogi, czy żona Chuzy, rządcy króla Heroda”.  
 

▌ Nagrodzony wysiłek 
 

Kiedy pasterze usłyszeli aniołów zwiastujących Dobrą Nowinę o narodzinach 

Chrystusa, natychmiast pozostawili swoje owce, aby pośpieszyć do Betlejem. Kiedy 

przybyli do żłóbka, zobaczyli maleńkie Dziecko, które na zewnątrz nie różniło się w żaden 

sposób od innych nowo narodzonych niemowląt. Jednak Bóg nagrodził wysiłek pasterzy i 

otworzył ich duchowe oczy. Zobaczyli w tym Dzieciątku wypełnienie obietnicy zbawienia 

i znak Bożej miłości. 
 

Ewangelista Łukasz mówi nam, że na widok Bożego Dzieciątka pasterze zareagowali 

zadziwieniem, radosnym uwielbieniem Boga i pragnieniem podzielenia się z innymi tym, 

co zobaczyli (Łk 2,1-20). W przebłysku ujrzeli bowiem to, co widzi Bóg. Spojrzeli na 

świat z taką samą miłością, nadzieją i miłosierdziem, z jakimi patrzy na niego Bóg. 
 

Bóg pragnie podobnie nagradzać także nasze wysiłki. Chce ukazywać nam przebłyski 

tego, jak wygląda rzeczywistość w Jego oczach, jak realizuje się Jego plan zabawienia.  

 

Jeśli codziennie znajdziemy choć chwilę dla Niego, otrzymamy błogosławieństwo. 

Zaczniemy widzieć tak, jak widzi Bóg. I ta wizja przemieni nasze serca. ▐ 

Pasterze spojrzeli na świat 

z taką samą adzieją i miłosierdziem, 

z jakimi Czy ty widzisz to, co ja? 

 

Do jagniątka małego rzekł wiatr: 

Czy ty widzisz to, co ja? 

Patrz jagniątko tam, w górę hen: 

Czy ty widzisz to, co ja? 

Na gwiazdę spójrz, co na niebie lśni, 

jak latawiec tańczy i drży. 

Do pastuszka rzekło jagnię tak: 

Czy ty słyszysz to, co ja? 

Nastaw ucha na dzwonków dźwięk: 

Czy ty słyszysz to, co ja? 
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Cudowna pieśń nocą płynie w dal, 

a jej głos jak szum morskich fal. 

A pastuszek rzekł do króla tak: 

Czy ty wiesz już to, co ja? 

Możny królu w pałacu swym, 

Czy ty wiesz już to, co ja? 

Że w ciemną noc Dziecię cierpi chłód, 

niech wraz z tobą dary niesie lud. 

Do poddanych swych rzekł możny król: 

Posłuchajcie moich słów! 

Prośmy wszyscy o pokój wraz, 

Posłuchajcie moich słów! 

Dzieciątko to, które w żłobie śpi, 

dobrem rozświetli nasze dni. 

 

 

Z drugiej strony Biblii - antologia noweli biblijnej 

- ks. Marek Starowiejski 

 

Agata Christie Mallowan - Niegrzeczny osiołek 

Pewnego razu był sobie bardzo niegrzeczny osiołek. Lubił być niegrzeczny. Gdy 

kładziono mu cokolwiek na grzbiet, zrzucał to i biegł za ludźmi, próbując ich ugryźć. 

Jego pan nie umiał sobie z nim poradzić, więc sprzedał go innemu człowiekowi, ale i 

ten nie umiał sobie z nim poradzić, więc też go sprzedał, i w końcu osiołek został 

sprzedany za parę groszy okropnemu starcowi, który kupował stare, zmęczone życiem 

osły i zabijał je ciężką pracą i złym traktowaniem. Lecz niegrzeczny osiołek dopadł 

starego człowieka i ugryzł go, a potem uciekł, wierzgając kopytami. Nie chciał, by go 

złapano, więc przyłączył się do karawany, która podążała drogą. "Nikt nigdy w tym 

tłumie nie dowie się, do kogo należę" - pomyślał osiołek. 

Wszyscy ludzie zmierzali do miasta Betlejem, a gdy przybyli na miejsce, udali się 

do wielkiego Khanu, pełnego przyjezdnych i zwierząt. 

Mały osiołek wśliznął się do miłej, chłodnej stajenki, gdzie zastał już wołu i 

wielbłąda. Wielbłąd był bardzo zarozumiały, jak wszystkie wielbłądy, ponieważ 

wielbłądy uważają, iż tylko one znają setki tajemnych imion Boga. Był zbyt dumny, by 

rozmawiać z osiołkiem. Więc osiołek zaczął się przechwalać. Uwielbiał przechwałki. 
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- Jestem bardzo niezwykłym osłem - powiedział. - Pojmuję sens przeszłości i 

przyszłości. 

- A co to takiego? - spytał wół. 

- To tak jak moje przednie nogi - z przodu, a tylne - z tyłu. Widzicie, moja pra-, pra-

, po trzydziestosiedmiokroć prababka należała do Proroka Balaama i ujrzała na własne 

oczy Anioła Pańskiego! 

Lecz wół przeżuwał obojętnie, a wielbłąd zachował wyniosłość. 

Wówczas do stajenki weszli mężczyzna i kobieta, i było sporo zamieszania, ale 

wkrótce osioł zobaczył, że nic takiego się nie dzieje, że tylko kobieta będzie rodzić, co 

w końcu zdarza się każdego dnia. A gdy Dziecko przyszło na świat, nadeszli pasterze i 

robili wokół Dziecka dużo zamieszania - ale pasterze to bardzo prości ludzie. 

Lecz wtedy zjawili się jacyś ludzie w długich, bogatych szatach. 

- B.W.O. - chrapnął wielbłąd. 

- A co to znaczy? - spytał osiołek. 

- Bardzo Ważne Osobistości - wyjaśnił wielbłąd - z darami. 

Osiołek myślał, że te dary to będzie coś dobrego do zjedzenia, więc kiedy zrobiło 

się ciemno, zaczął węszyć wkoło. Ale pierwszy dar był żółty i twardy, bez smaku, drugi 

doprowadził osła do kichania, a trzeci, gdy osiołek go polizał, okazał się wstrętny                    

i gorzki. 

- Cóż to za głupie dary - stwierdził osiołek, rozczarowany. Ale gdy tak stał obok 

żłóbka, Dzieciątko wyciągnęło swą małą rączkę i chwyciło za ośle ucho, zaciskając 

mocno paluszki, jak to robią bardzo małe dzieci. 

I wówczas stała się bardzo dziwna rzecz. Osiołek nie chciał już być niegrzeczny. Po 

raz pierwszy w swym życiu chciał być dobry. I teraz on chciał dać Dziecku jakiś dar - 

ale nie miał nic do ofiarowania. Dziecko zdawało się lubić jego ucho, ale przecież ucho 

było częścią niego - i wtedy przyszła mu do głowy niezwykła myśl. Może mógłby dać 

dziecku siebie ... 

Wkrótce potem nadszedł Józef z wysokim nieznajomym. Nieznajomy mówił 

gorączkowo do Józefa i gdy osiołek im się przyglądał, z trudem mógł uwierzyć 

własnym oczom! 

Obcy zdawał się rozpływać, a na jego miejscu pojawił się Anioł Pański, złota postać 

ze skrzydłami. Ale po chwili Anioł zmienił się z powrotem w zwykłego człowieka. 
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- No, no, mam przywidzenia - powiedział osiołek do siebie. - To chyba przez ten 

obrok, który zjadłem. 

Józef  rozmawiał z Maryją. 

- Musimy wziąć Dziecko i uciec. Nie ma czasu do stracenia. - Jego wzrok padł na 

osiołka. - Zabierzemy tego osła, a właścicielowi, kimkolwiek on jest, zostawimy 

pieniądze. Dzięki temu nie stracimy ani chwili. 

Tak więc wyszli na drogę z Betlejem. Lecz gdy dotarli do wąskiego przesmyku, 

ukazał się Anioł Pański z ognistym mieczem i osiołek skręcił w bok i zaczął się wspinać 

na zbocze. Józef próbował zawrócić go z powrotem na drogę, ale Maryja powiedziała: 

- Pozwól mu prowadzić. Przypomnij sobie Proroka Balaama. 

I w chwili gdy znaleźli schronienie pośród kilku drzewek oliwnych, drogą 

przemknęli żołnierze króla Heroda na koniach, z obnażonymi mieczami. 

- Zachowałem się jak moja praprababka - stwierdził osiołek, bardzo z siebie 

zadowolony. - Zastanawiam się, czy jestem wciąż obdarzony umiejętnością patrzenia 

także w przyszłość. 

Zamrugał i ujrzał przyćmiony obraz: osła, który wpadł do dołu, i człowieka, który 

pomagał mu się wydostać ... 

- Patrzcie, to mój Pan, już jako dorosły - powiedział do siebie osiołek. 

Następnie ujrzał kolejny obraz: ten sam człowiek, wjeżdżający na ośle do miasta ... 

- Oczywiście - stwierdził osiołek. - On będzie koronowanym królem! 

Lecz korona zdawała się nie ze złota, ale z krzewu ciernistego (osiołek kochał 

ciernie i osty - ale coś takiego nie nadawało się chyba na koronę), wyczuwało się też 

zapach, który osiołek znał i którego się bał - zapach krwi; było też coś na gąbce, 

gorzkiego niczym mirra, której osiołek skosztował w stajence ... 

I mały osiołek zrozumiał nagle, że nie chce już spoglądać w przyszłość.  

Chciał po prostu żyć zwyczajnie, kochać swojego małego Pana i być kochanym 

przez Niego, i zanieść Go,  a także Jego Matkę, bezpiecznie do Egiptu. 


