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Spotkanie ze Słowem Bożym
Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela 

naszego, Boga, zbawił nas nie dla uynków rawiedliwości, 
które ełniliśmy, le dla miłosierdzia swego pez kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienie pez Ducha Świętego, którego 
wylał na nas obcie pez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 
abyśmy, urawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami 
żywota wienego, którego nadzieja nam pyświeca 

List do Tytusa 3,4-7

O objawionej dobroci i miłości Boga
Ten tekst piszę końcem listopada, w pierwszą 

niedzielę adwentu. Za oknem pogoda raej póź-
nojesienna, choć widać gdzieniegdzie padające 
płatki śniegu. Do świąt niby jesze trochę asu. 
Jednakże wokół: w sklepach, w telewizyjnych re-
klamach, w gazetach widać wyraźnie, że święta za 
pasem. Spotkałem znajomą. Rozmowa zeszła na 
świątene pygotowania. Znajoma się skarży, 
że brakuje jej asu, by dobe do świat się py-
gotować. Miała na myśli gruntowne poądki 
w domu, zakupy, godziny ędzone w kuchni, by 
pygotować smane potrawy dla najbliższych, 
pystrajanie choinki, pygotowywanie prezen-
tów. To jest taka świątena gorąka, która co roku 
dopada niemal każdego. Efektem tej bieganiny, 
świątenej gorąki jest wigilijny wieór, kiedy 
z rodziną zasiadamy do stołu. Opłatek, żyenia, 
prezenty, wólne kolędowanie. Obfity posiłek. 
Tradycyjne, wigilijne potrawy. Wszyscy są dla 
siebie mili, jak nigdy. Nikt nie chce 
zepsuć tego wyjątkowego, świąte-
nego nastroju. Potem jest pierwszy 
i drugi dzień Świąt. Kolejne ro-
dzinne wizyty, wólne posiłki. 
Dość obfite… i bywa też, że jesze 
obficiej zakrapiane alkoholem. Cóż, 
pecież są Święta! Czas radości, as 
odpoynku w rodzinnym gronie! 
Święta! Święta!

Świątene dni dobiegną jednak  
końca i wszystko wróci do szarej 
eywistości. Praca. Dom. Codzien-
ne problemy. Rodzinne kłótnie, 
nieporozumienia. Jednak i to też się 
skońy bo pecież za rok będą ko-
lejne święta, będzie znowu choinka, 
świąteny nastrój, prezenty. Nie ma 
w tym, co piszę, egoś niezwykłego, 

ale y aby w tym wszystkim nie umyka nam to, 
co eywiście istotne, ważne dla tych nadchodzą-
cych świąt. Dlatego też może wao na chwilę się 
zatymać i pomyśleć, co jest tak naprawdę ważne 
w naszym świętowaniu Bożego Narodzenia.

Słowa ostoła Pawła z listu do Tytusa, które 
zacytowałem na poątku, w bardzo jasny i wyraź-
ny osób pokazują to, co w te święta najważniej-
sze, a mianowicie to, co pynosi nam narodzone 
dla nas betlejemskie Dzieciątko. 

Po pierwsze, nasza uwaga zostaje zwrócona na 
fakt, że w Jezusie, betlejemskim Dzieciątku obja-
wiła się dobroć i miłość Boga do nas, do wszyst-
kich ludzi.

Zobayć w tym Dzieciątku dobroć i miłość 
Boga do nas – pyznać teba, że nie jest to wcale 
łatwe, gdy będziemy ograniali się tylko do tego, 
co zewnętne, co można oglądać ludzkimi oami, 
co wypływa z tradycji i świątenego peżywania. 

Co w takim naszym, ludzkim oglą-
daniu na pyjście na świat Bożego 
Syna możemy zobayć?

Na pewno możemy oglądać ubó-
stwo tego Dzieciątka, ubogą stajen-
kę, żłóbek, ubogich rodziców Józefa 
i Marię, których nie stać było na to, 
aby ich dziecię pyszło na świat 
w lepszych warunkach. To budzi 
w naszych sercach litość, wół-
ucie, bo eywiście wielka była 
nędza i ubóstwo, w jakiej Jezus py-
szedł na świat. Patąc jedynie na to, 
co było zewnętne, co było otoką 
pyjścia Jezusa na świat, dobroć 
i miłość Boga  do nas trudno jest 
dostec. My wiemy jednak, że to, 
co było otoką cudu betlejemskiej 
nocy to nie jest wszystko, co należy 
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do poselstwa o narodzinach Jezusa. My wiemy, że 
to Dziecię pychodzi na świat nie z woli męży-
zny i kobiety. To narodzenie ma miejsce dlatego, 
że Bóg tak chce, że taka jest właśnie Jego wola 
i odwiene zamieenia, które zapowiadał pez 
proroków. To Bóg zdecydował, aby Jego jednoro-
dzony Syn stał się jednym z nas, by stał się tym, 
który na nowo pywróci nas do życia w bliskości 
Boga. W tym wszystkim możemy widzieć i to wi-
dzieć bardzo wyraźnie Bożą dobroć i miłość, która 
jest do nas kierowana. Narodzenie Jezusa było 
i pozostanie na zawsze takim wielkim i wa-
niałym znakiem Bożej dobroci i miłości. Nędza 
i ubóstwo, w jakim Jezus na świat pychodzi, było 
i jest – jak to ktoś powiedział: „Bożym zwiasto-
waniem skierowanym do nas, a streszającym się 
w słowach: Patcie, nie oszędziłem Syna swego, 
poniżyłem Go, peznayłem na poniewierkę, 
wydaję na pośmiewisko. Wszystko gotów jestem 
z Nim uynić. Zaufajcie Mi, pójdźcie za Moim we-
zwaniem! Czynię to dla was z dobroci i ojcowskiej 
miłości!”

Dobroć i miłość Boża objawiona w narodzeniu 
Jezusa jest niepojęta dla naszego rozumu. Ona bu-
y, łamie wszelkie granice, jakie dobroci i miłości 
ludzie stawiali i stawiają. To dobroć i miłość po-
woduje, że Bóg do nas się zniża. On nie chce być 
tylko Bogiem, który jest dla nas, ale Bogiem, który 
jest z nami.  Tu teba też powiedzieć, że ta dobroć 
i miłość Boża objawione w narodzeniu Jezusa to 
nie coś, co objawiło się tylko na jedną chwilę, tam 
ped dwoma tysiącami lat. Te dary, jakie pynosi 
betlejemskie Dzieciątko, pozostają ciągle świeże 
i żywe, ciągle służące łowiekowi, które mają go 
zmienić, odrodzić do nowego życia. To jest druga 
prawda, pekazana nam popez słowa ostoła 
Pawła.

 Zbawienna dobroć i miłość Boża chce być stale 
w naszym życiu, chce penikać do naszych raw, 
działań, które podejmujemy. Ta dobroć i miłość 
chce zmienić nasze życie. Tutaj jednak nie chodzi 
tylko o jakąś jedną chwilę w życiu, która by nas 
odrodziła. Nie. To, co mówi ostoł o miłości 
i dobroci Boga, to jest proces, który ma trwać pez 
całe nasze życie. Tego odradzania potebujemy 
bez perwy. W dobroć i miłość Bożą zostaliśmy 
włąeni i wpisani pez Sakrament Chtu Świę-
tego. To jest poątek nowego życia, który winien 
nas nakłaniać do stałego odradzania się w mocy 
Ducha Świętego, po to, aby Jezus narodzony 
w Betlejem mógł też narodzić się i w nas, w na-
szym sercu, w naszym życiu. Ten proces rodzenia 
się w nas Chrystusa trwać ma bez perwy, ma 
trwać każdego dnia naszego życia. Teba też po-
wiedzieć, że tego rodzenia się w nas Chrystusa jest 

nam też bez perwy poteba, abyśmy mogli pez 
to stale doświadać i peżywać dobroć i miłość 
Bożą, aby życie nasze było pepełnione radością. 
Ktoś powiedział, że serca nasze są bardzo podobne 
do betlejemskiej stajenki. Ona była pełna mroku 
i chłodu, ciemności i zimna. Jezus pez swoje naro-
dzenie to niepozorne miejsce zmienia, wnosi w nie 
światło, ciepło. Z tego miejsca dla całego świata 
i ludzkości zabłysła nadzieja zbawienia wienego. 
To wszystko Jezus chce uynić i tym napełnić i nas 
wszystkich. Pez nieustanne rodzenie się Chrystu-
sa w naszych sercach wnosi On w szare życie swoje 
światło prawdy i daje głębokie, zbawienne peży-
cie wielkiej miłości i dobroci Bożej.

Tylko wtedy, gdy cud narodzin Jezusa Chrystusa 
dokona się w nas, będziemy mogli z radością pateć 
ped siebie, pateć w pyszłość, będziemy mogli 
cieszyć się i radować z tego, że Chrystus żyje w nas, 
że jest z nami na wszystkich drogach naszego życia. 
To będzie radość, która nie będzie się tylko ograni-
ać do tych świątenych dni, ale będzie to radość 
na każdy dzień naszego życia. Taka radość będzie 
też wzmacniała w nas peświadenie i pewność 
tego, że jesteśmy „dziedzicami żywota wienego, 
którego nadzieja nam pyświeca”. Tyle będzie 
w nas tej radości, ile będzie w nas Chrystusa.

ostoł Paweł w naszym peżywaniu pa-
miątki narodzin Jezusa Chrystusa zwraca uwagę 
na dobroć i miłość Bożą, które to dary w Betle-
jemskim Dzieciątku i dla nas się objawiły. My też 
tymi darami możemy cię cieszyć, gdyż wszyscy zo-
staliśmy w nie wpisani w swoim Chcie. W tych 
darach mamy iść pez życie w stronę zbawienia, 
w stronę żywota wienego, którego nadzieja nam 
pyświeca. ostoł zwraca uwagę na to, że życie 
w Chrystusie i z Chrystusem jest codzienną piel-
gymką w nadziei, jest bowiem ped nami ciągle 
peżycie pełni miłości i dobroci Bożej w bezpo-
średnim oglądaniu oblia Wszechmogącego. Ta 
świadomość nie powinna nigdy nam pozwolić na 
zejście z drogi wiary i zrezygnowanie ze ołe-
ności z Jezusem Chrystusem. Bóg nam chce w tym 
dopomóc, dając nam Swego Syna, dla nas narodzo-
nego w Betlejem, aby nas prowadził ku coraz głęb-
szemu peżywaniu miłości naszego Boga, której 
znakiem na zawsze jest uboga stajenka!

Niechaj w te święta, jak i w każdy następny 
dzień 2017 roku prowadzi nas światłość Chry-
stusa, jak pastey z pól betle-
jemskich i umożliwi oglądanie 
w jasności tego, co dla nas Bóg 
uynił w narodzeniu Swego Syna! 
Amen.

ks. Władysław Wantulok


