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Pamiętajmy o tym, kiedy w nas powstaną pytania: dlaczego ja, dlaczego mnie to
spotyka? Tym bardziej, gdy zdecydowanie Boże plany będą się różniły od moich
oczekiwań i moich planów. Smutno bywa, kiedy zabraknie tej pamięci, a umiłowanie
i przywiązanie do własnej drogi każe poprawiać Pana Boga, a nawet odrzucić Jego
wolę. 

Czy nie mam zastrzeżeń co do Bożych planów względem siebie? Boże słowa są
wymagające i radykalne. Nie odpowiadają naszemu sposobowi myślenia, objawiają
trudną dla nas prawdę, zmuszają do zmiany życia. Przyjąć Jego wolę, znaczy także
odrzucić od siebie to, co czyni niegodnym nazwy dziecka Bożego. Nas również Bóg
obdarowuje i również nie mogę się zniechęcać, gdy dzieło nawrócenia wydaje się za
trudne. Łaską jest sposób działania Boga w nas. Gdy pomimo zaskoczenia, pozwo-
limy Mu działać tak, jak Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa, i w nas może dokonać wielkich rzeczy – przemienić nasze życie.

3. Pełnić wolę Bożą = być miejscem obecności Boga

W dniach poprzedzających uroczystość Bożego Narodzenia narastają pełne
tęsknoty wołania o przyjście Mesjasza: Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz
nad cherubinami. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą (Ps 80(79) 2-3). W
drugim czytaniu z Listu do Hebrajczyków słyszymy jakby odpowiedź na to wołanie:
Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. W Chrystusie odnajdujemy doskonały sposób
wypełnienia woli Bożej. Był posłuszny aż po Krzyż. Ale w tym samym duchu jest
odpowiedź Maryi, którą śpiewaliśmy przed Ewangelią: Oto ja służebnica Pańska... 

Następnie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w
pokoleniu Judy i wniosła w dom Zachariasza  i Elżbiety „Zbawczą Obecność”, gdyż
wcześniej sama stała się „miejscem ” obecności Chrystusa. Służebnica Pańska wnosi
Go także do naszego życia, aby w nas również wypełniły się słowa: Oto idę, abym
pełnił wolę Twoją Panie. Co znaczy dosłownie: oto jestem bez ociągania się, bez
zastrzeżeń, jestem dyspozycyjny, otwarty na Twoje słowa! Mam być tak otwarty jak
Maryja, która zachowywała wszystko w swoim sercu. A wcześniej, jak powie o niej
Elżbieta: uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Boga.

ks. Julian Rafałko
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Narodziny Zbawiciela

1. „Pan Jezus może naprawić to, co popsułem”

W pewnej parafii ksiądz poprosił wszystkie dzieci, aby przyniosły Dzieciątku
Jezus do żłóbka swoje dary. Dzieci dzieliły się z Panem Jezusem swoimi skarbami.
Wśród różnych dziecięcych darów znalazły się jednak trzy bardzo osobliwe i nie-
zwyczajne. Otóż, pewien chłopiec przyniósł do żłóbka: potłuczony kubek porcelano-
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wy, starą, zużytą gumkę do mazania (niegdyś ładnie pachnącą) oraz klasówkę z
matematyki z oceną niedostateczną. Okazało się, że chłopiec sam potłukł kubek i to
ze złości, ponieważ mama kazała mu wypić kubek mleka, a on bardzo nie lubi mleka.
Pachnąca gumka do mazania nie była jego gumką, lecz kolegi, ale bardzo mu się
podobała i dlatego zabrał ją koledze. Wreszcie, niedostateczna ocena z klasówki była
wynikiem jego lenistwa i zaniedbania w nauce. Chłopiec przyniósł to wszystko
Jezusowi, ponieważ wierzył, że On pomoże mu to wszystko naprawić: „Pan Jezus
naprawi to wszystko, co popsułem”.

2. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”

Aniołowie przekazują pasterzom radosną nowinę o narodzeniu się oczekiwanego
Zbawiciela świata: 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. Spełniła się zapowiedź proroka Izajasza o narodzeniu się Dziecka,
Syna Bożego, który jest Bogiem mocnym i Księciem Pokoju. Wraz z Jego przyjściem
będzie złamane ciężkie jarzmo zła i pręt ciemięzcy. Narodzone Dziecko utwierdzi
nowe Królestwo, które będzie Królestwem sprawiedliwości.

W dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Tytusa, święty Paweł podkreśla także
prawdę o tym, że misja Jezusa jest misją zbawczą. Apostoł mówi, że Jego narodzenie
jest łaską, która niesie wszystkim ludziom zbawienie. On przychodzi na świat po to,
aby odkupić nas z wszelkiej nieprawości, oczyścić swój lud i uczynić go gorliwym w
pełnieniu dobrych uczynków.

3. Jezus jest moim Zbawicielem

Przeżywana Uroczystość Narodzenia Bożego uświadamia nam, jak każdego roku,
że Syn Boży stał się człowiekiem dla mnie i dla mojego zbawienia. Jezus i tylko
Jezus może mi pomóc naprawić to wszystko, co w moim życiu popsułem. Przede
wszystkim, może On uporządkować to, co jest we mnie nieuporządkowane i
zniszczone przez grzech. Syn Boży, który stał się człowiekiem może przebaczyć mój
grzech i przywrócić prawdziwy pokój. 

Aniołowie śpiewali przy narodzeniu Jezusa: Pokój ludziom, w których ma
upodobanie. Ten pokój stanie się moim udziałem, jeśli przyjdę do Jezusa jak ten
chłopiec i będę prosił Go o przebaczenie.

Zbawienie, które ofiarowuje Jezus Zbawiciel nie jest tylko przebaczeniem
grzechów. Jest czymś więcej. Ojcowie Kościoła mówili, że Syn Boży staje się
człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem. Przez Chrystusa mamy więc dostęp
do Ojca i możemy stać się uczestnikami boskiej natury. Być zbawionym łaską
Chrystusa oznacza dostąpić wiecznego udziału w życiu Trójjedynego Boga razem ze
świętymi.

Narodzenie Zbawiciela jest dla każdego z nas źródłem radości i nadziei. Staje się
kolejną szansą związania się z Jezusem, albowiem poza Nim nie ma zbawienia.

ks. Włodzimierz Wołyniec 


