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Ponad 2 tysiące lat temu, w Betlejem,
narodził się Jezus.
W czasie Świąt Bożego Narodzenia
wspominamy to wydarzenie.

Zadajmy sobie trzy pytania:
1. Jakie obietnice są związane
z narodzeniem Jezusa?
2. W jaki sposób te obietnice spełniły się
w życiu ludzi współczesnych Jezusowi?
3. Co możemy zrobić, aby te obietnice
spełniły się w naszym życiu?

Jakie obietnice są związane
z narodzeniem Jezusa?
Popatrzmy, co o narodzinach Jezusa mówią teksty
biblijne i jakie wiążą z tym obietnice.
Prorok Izajasz ponad 800 lat przed narodzeniem
Jezusa zapowiada:
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło
zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą (…). Bo złamałeś jego
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego
ciemięzcy (…). Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła
władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Księga Izajasza 9,1-6
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Izajasz mówi, że narodzi się Dziecię, a Jego narodziny będą źródłem wielkiej zmiany. Ludzie, którzy
są w ciemności i mroku ujrzą światło, a ci, co w niewoli niosą ciężary zostaną uwolnieni.
Prorok Sofoniasz na ponad 600 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiada:
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! [...] Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz
- On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi
swą miłość [...]. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już
nie nosiła brzemienia zniewagi!
Księga Sofoniasza 3,14-18
Sofoniasz mówi, że Bóg będzie obecny między ludźmi
i na nowo okaże swą wielką miłość. Bóg przyjdzie
z pomocą, przyniesie ratunek i ocalenie. Skończy się
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czas wstydu, poniżenia i niedoli. Wybuchnie wielka
radość, śpiew i wesele.
Już po narodzeniu Jezusa aniołowie mówią do pasterzy pilnujących w pobliżu Betlejem swych owiec:
Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
Ewangelia według św. Łukasza 2,11-12
„Aniołowie nie mówią pasterzom po prostu, że narodził
się Zbawiciel. Mówią, że „narodził się wam Zbawiciel”.
Jezus rodzi się dla każdego z pasterzy. Jego Narodzenie
staje się [...] wydarzeniem bardzo osobistym: Jezus jest
darem ofiarowanym każdemu człowiekowi”. (Mnich
z Chevetogne, Zbawiciel, Kraków 1982, s. 9).
6

Kiedy Maryja i Józef przynoszą do świątyni małego
Jezusa Starzec Symeon mówi do nich:
[…] moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela.
Ewangelia według św. Łukasza 2,30-32
Symeon patrząc na małego Jezusa mówi o zbawieniu, które Bóg przygotował dla wszystkich ludzi, ze
wszystkich narodów.

W jaki sposób te o
 bietnice spełniły się
w życiu ludzi współczesnych Jezusowi?
Z narodzeniem Jezusa są związane wielkie obietnice: obecności Boga, który zbawia i oddala niedolę,
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światła tam, gdzie była ciemność, wolności tam,
gdzie było ciężkie jarzmo niewoli.
Jak te obietnice spełniły się w życiu ludzi współczesnych Jezusowi, których spotykamy na kartach
Ewangelii?
Popatrzmy na spotkania Jezusa z ludźmi ciepiącymi
na różne choroby. Głuchoniememu Jezus przywrócił
słuch i zdolność mówienia. Ślepy Bartymeusz dzięki
Jezusowi odzyskał wzrok. Kobieta, która przez 12 lat
cierpiała na upływ krwi została uwolniona od swojej
udręki. Jezus uwolnił od złego ducha córkę kobiety
kananejskiej.
Popatrzmy na spotkania Jezusa z ludźmi którzy stanęli przed nim ze swoim grzechem. Człowiekowi
sparaliżowanemu Jezus powiedział, że odpuszczone
są jego grzechy i przywrócił mu zdolność chodzenia.
Kobietę przyłapaną na zdradzie małżeńskiej Jezus
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ocalił przed groźbą ukamienowania. Powiedział też
do niej, aby więcej nie grzeszyła. Do Zacheusza, który
krzywdził i okradał ludzi Jezus poszedł na ucztę.
A kiedy Zacheusz postanowił naprawić zło, które
uczynił innym ludziom Jezus powiedział, że zbawienie stało się udziałem jego domu. Łotr, który
był ukrzyżowany obok Jezusa prosił Go: „wspomnij
na mnie”. W odpowiedzi usłyszał, że jeszcze dziś
będzie z Jezusem w raju.
Życie tych wszystkich ludzi – i tych chorych i tych, co
stanęli przed Jezusem ze swoim grzechem – było pogrążone w ciemności. Dzięki Jezusowi ujrzeli światło,
„została zabrana ich niedola”, zostali uwolnieni od
swojego ciężaru, a ich jarzmo zostało złamane. Jezus
przyniósł tym ludziom ocalenie i ratunek, zamienił
ich smutek w radość. Stał się ich Zbawicielem.
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Co możemy zrobić, aby te obietnice
spełniły się w naszym życiu?
My wszyscy mamy czasem swoje ciemności, wędrujemy przez „krainę mroku”, nosimy ciężkie jarzmo
i doświadczamy niedoli.
Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób podobni do chorych
z Ewangelii. Jesteśmy czasem jak ślepy Bartymeusz
– idziemy za złudzeniami i nie potrafimy dostrzec
prawdy. Jesteśmy czasem jak głuchoniemy – nie potrafimy porozumieć się z ludźmi wokół nas. Czasem
jak kobieta kananejska i ta, która cierpiała na upływ
krwi jesteśmy całkiem bezradni i sami już nic nie
jesteśmy zrobić dla poprawy sytuacji.
Wszyscy też jesteśmy jak ci ludzie, co stanęli przed Jezusem ze swoim grzechem. Skoncentrowani na własnej korzyści i przyjemności zapominamy o Bogu,
krzywdzimy innych, łamiemy nasze zobowiązania.
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Ale wierzymy, że Jezus, który dla nas urodził się
w Betlejem i który za nas umarł na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje! Wierzymy, że jest
z nami obecny „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Wierzymy, że jest On obecny
w sakramentach.
Wierzymy, że także my dzisiaj możemy Go spotkać.
Kiedy ciemność, ból, cierpienie i grzech przygniatają nasze życie możemy z wiarą wołać do Jezusa i prosić Go, żeby spełniły się w naszym życiu
obietnice, o których mówił Izajasz i Sofoniasz:
że w naszej ciemności ujrzymy światło, że nasze
ciężkie jarzmo zostanie złamane, że nasza niedola
zostanie od nas zabrana.
Możemy z wiarą wołać do Jezusa i prosić Go o to,
abyśmy – tak jak ludzie z kart Ewangelii – doświadczyli Jego pomocy, ratunku, ocalenia, przebaczenia
naszych grzechów.
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Możemy z wiarą wołać do Jezusa i prosić Go, aby stał
się naszym Zbawicielem.
Możemy z wiarą wołać do Niego w samotności, kiedy
modlimy się we wspólnocie Kościoła i kiedy przystępujemy do sakramentów.
Możemy wołać jak
kobieta kananejska:
Panie, dopomóż mi!
Ewangelia według św. Mateusza 15, 25

Możemy wołać jak
ślepy Bartymeusz:
Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną!
Ewangelia według św. Marka 10,47
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Możemy wołać jak
kobieta cierpiąca na upływ krwi:
Żebym się choć
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.
Ewangelia według św. Marka 5,28

Możemy wołać
jak psalmista:
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim
i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!
Księga Psalmów 40,18

Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!
Księga Psalmów 70, 2
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Wybaw mnie, Boże,
bo woda mi sięga po szyję.
Ugrzązłem w mule topieli
i nie mam nigdzie oparcia,
trafiłem na wodną głębinę
i nurt wody mnie porywa.
Księga Psalmów 69,2-3

Boże mój, oświecasz moje ciemności.
Księga Psalmów 18,29 b

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego
pomoc w trudnościach.
Księga Psalmów 46,2
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Zmiłuj się nade mną, Boże,
w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia
wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Księga Psalmów 51,3-4

Możemy wołać słowami modlitwy szczególnie
cenionej na chrześcijańskim Wschodzie:
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
Możemy też, kiedy nasze serce zaczyna spowijać jakaś
ciemność, pójść za radą ks. Dolindo i zacząć wołać:
Jezu, Ty się tym zajmij.
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***
Kiedy podczas Mszy Świętej wyznajemy wiarę tak
mówimy o narodzeniu Jezusa:
On to dla nas
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.
Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański

Jezus narodził się „dla nas i dla naszego zbawienia”.
Narodził się, aby być naszym Zbawicielem. Dlatego
możemy wołać i prosić Go o pomoc, ocalenie i ratunek we wszystkich naszych ciemnościach, problemach i grzechach.
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