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Spotkanie ze Słowem Bożym
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. 
I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady 
i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie  
w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani 
według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedli-
wości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał spra-
wy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca,  
a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedli-

wość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia,  
a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chło-
piec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew 
będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża 
wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo 
ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.     Izajasz 11,1-9

Narodzenie Jezusa nadzieją dla człowieka i świata
Kiedy słyszymy historię o narodzeniu Jezu-

sa Chrystusa, to zwraca naszą uwagę to, że nikt 
właściwie poza pasterzami, a potem i mędrcami 
ze Wschodu nie zauważył, a przynajmniej nie 
wziął na serio, faktu narodzenia naszego Pana. 
Dla mieszkańców Betlejem był to zwykły, sza-
ry dzień pracy, może tylko bardziej hałaśliwy  
i gwarny ze względu na wielką rzeszę przybyszów, 
którzy przywędrowali tu na spis ludności. I nawet 
gdyby któryś z pasterzy przybiegł do Świętego 
Miasta, do Jerozolimy, wołając po ulicach, że się 
narodził Mesjasz, niewielu by mu uwierzyło. Dla 
wielu czymś nie do przyjęcia byłoby to, że Jezus 
przychodzi na świat w ubogiej stajence, że jako 
pierwszym ukazał się prostym pasterzom z pól be-
tlejemskich, a nie uczonym w Piśmie i kapłanom.

Patrząc na tamtą historię sprzed dwóch tysię-
cy lat, możemy powiedzieć, że dziś w naszych 
czasach, przy dzisiejszym przeżywaniu Świąt Na-
rodzenia Pańskiego jest inaczej. Jezus Chrystus, 
Jego narodzenie, cała historia z tym związana jest 
czymś powszechnie znanym. Cały chrześcijański 
świat święci Boże Narodzenie, do tych świąt się 
przygotowuje. Są one obchodzone nawet przez 
tych, którzy mówią wprost, że w Jezusa nie wie-
rzą. Ubóstwo tego betlejemskiego Dzieciątka dziś 
też nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie - to 
jeszcze dodaje kolorytu tym świętom.

 Każdego roku do tego wydarzenia betlejem-
skiej nocy powracamy. Można by nawet powie-
dzieć, że wszyscy na te święta czekamy. Jednak-

że ta wieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa, która 
jakby zatrzymuje ten świat na chwilę w okresie 
świątecznym w jego biegu, szybko dobiega do 
końca. Adwent, czas przygotowań do świąt, sza-
leństwo zakupów, a potem dwa dni świąteczne  
i powrót do codzienności. Wielu ludzi o Jezusie,  
o Jego narodzeniu znowu usłyszy za rok. W rze-
czywistości zaś światłość betlejemskiej nocy, ra-
dość z danego nam przez Boga Jezusa Chrystusa 
powinna nam towarzyszyć i nas prowadzić każ-
dego dnia, przez całe nasze życie. Jest bowiem 
w tej wieści bożonarodzeniowej otwarta przed 
nami perspektywa nowego, cudownego świata, 
świata Bożego, w którym nie będzie zła i grzechu, 
gdzie będą panowały sprawiedliwość i prawda, 
gdzie nie będzie biedy, gdzie wszystko będzie 
żyło z sobą w harmonii i zgodzie. Przyjście Je-
zusa na ziemię, Jego narodzenie jest nadzieją na 
nastanie takiego właśnie świata.

Ta nadzieja na lepszy świat była już obecna  
w sercach Ludu Bożego na wiele wieków przed 
wydarzeniem betlejemskiej nocy. Wyrazicielami 
tej nadziei byli zawsze prorocy, którzy stale na 
nowo tę nadzieję podsycali i nie pozwalali jej 
osłabnąć. Do tych mężów Bożych należy i pro-
rok Izajasz, którego słowa, proroctwo dotyczące 
Chrystusa prowadzą nas w tej bożonarodzenio-
wej refleksji.

Jezus przyszedł na świat, by dokonać dzieła 
zbawienia człowieka, by pojednać go z Bogiem  
i dokonać jego usprawiedliwienia. W Jezusie 
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Chrystusie zatriumfowała sprawiedliwość i praw-
da. Wraz z Jego przyjściem rozpoczął się czas Bo-
żego Królestwa.

Trzeba jednak powiedzieć bardzo wyraźnie, że 
to Królestwo różni się i to różni w sposób zasad-
niczy od naszych ludzkich wyobrażeń o Nim. Już 
sam początek tego Królestwa na ziemi jest można 
powiedzieć szokujący, bo zamiast w pałacu, czy 
chociażby w zamożnym domu, Król przychodzi na 
świat w nędznej stajni. Wielki mocarz jest drżącym 
z zimna, bezbronnym noworodkiem. W czasie, gdy 
prowadził Swoją publiczną działalność, gdy na-
uczał, sam mówił „Lisy mają jamy i ptaki niebie-
skie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by 
głowę skłonił” (Mt.8,20). Z relacji ewangelistów 
wiemy, że ilekroć tłumy chciały obwołać Go kró-
lem, On odchodził na ubocze, ale z drugiej strony 
stawał się prawdziwym królem dla tych, którzy 
doświadczywszy Jego łaski i miłości zapraszali go 
pod swój dach, słuchali i żyli Jego Ewangelią. 

Boże Królestwo, które Jezus na ten świat przy-
niósł, nie jest ziemską rzeczywistością. Nie ma 
ani swej stolicy, ani terytorium, ale ono buduje 
się na ziemi w ludzkich sercach poprzez wiarę, 
by zatriumfować w dniu ostatecznym, gdy Boży 
Syn powróci, by sądzić żywych i umarłych. To 
jest Królestwo pokoju i sprawiedliwości. Prorok 
zapowiada, że w tym Królestwie zniknie nie-
przyjaźń i wrogość, niechęć i nienawiść, znikną 
bariery i podziały, że wszystko, co jest skłócone 
na ziemi, co żyje ze sobą w nieprzyjaźni i niezgo-
dzie, będzie ze sobą pojednane. Zapanuje miłość, 
zgoda i pokój. „I będzie wilk gościem jagnięcia, 
a lampart będzie leżał koło koźlęcia. Cielę i lwiąt-
ko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je 
poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwie-
dzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie 
karmił się słomą jak wół... Nie będą krzywdzić 
ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo zie-
mia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, któ-
re wypełniają morze”.

Słysząc te słowa, uświadamiamy sobie, że 
wciąż daleko jest do ich spełnienia. Jest praw-
dą, że w dzień narodzin Chrystusa aniołowie 
śpiewali na polach betlejemskich „Chwała na 
wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodobanie”. Jednak trzeba po-
wiedzieć, że tego pokoju ciągle brakuje. Nie ma 
pokoju ani między zwierzętami, ani tym bardziej 
między ludźmi. Świat, w którym żyjemy, jest bar-

dziej światem wojny niż pokoju, nienawiści niż 
miłości. Daleko nam do tego obrazu pokoju, jaki 
przedstawia nam prorok Izajasz. Świadomość, ile 
brakuje w tym względzie, jest jeszcze jednym po-
wodem, abyśmy zwrócili się do betlejemskiego 
Dzieciątka i otworzyli dla Niego swoje serca i ży-
cie. Ono bowiem ten pokój przyniosło na ziemię, 
aby wszystkich ludzi nim ubogacić. Jezus jest źró-
dłem pokoju, dla każdego, kto będzie tego poko-
ju u Niego szukał. Tylko tam, w narodzonym dla 
nas Jezusie Chrystusie możemy ten pokój znaleźć, 
w Nim bowiem jest niewyczerpalne źródło tego 
pokoju. To prawda, że czasem trudno jest ten po-
kój dostrzec w otaczającej nas rzeczywistości, ale 
w przyszłości, jak zapowiada prorok, nastanie czas 
pokoju, kiedy widzialną rzeczywistością stanie 
Królestwo Boże, które przyszło na ten świat wraz 
z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Chrystus bo-
wiem przyszedł na świat, by dokonać zbawienia 
człowieka i przyjdzie znowu, by sądzić żywych  
i umarłych, a wówczas zostanie pokonana wszel-
ka złość, ustanie nienawiść i wszelka wrogość. 
Wtedy wszystko będzie odmienione, bo ziemia 
będzie pełna poznania Pana jakby wód, które 
wypełniają morze. 

W tych dniach świątecznych, które są przed 
nami, po raz kolejny w swoim życiu będziemy 
mieli możliwość pójść w duchu do Betlejem, by 
zobaczyć Dziecko leżące w żłobie i wraz z pa-
sterzami złożyć Mu pokłon jako swemu Panu  
i Zbawcy. Przeżywając te kolejne święta w swo-
im życiu, możemy raz jeszcze usłyszeć o cudow-
nej Bożej miłości, która dla naszego zbawienia 
przyjęła ludzkie ciało, miłości, która wyrzekła się 
chwały, by nas obdarzyć chwałą Bożych dzieci. 
To wszystko razem wzięte ma zmienić nas, nasze 
życie, ale też i życie całego świata, na który Jezus 
Chrystus przyszedł. Otwierajmy przeto swoje ser-
ca dla tego betlejemskiego Dzieciątka przy okazji 
świąt, które są przed nami, ale i każdego dnia 
naszego życia i idźmy z Nim przez życie w Jego 
pokoju, aż w końcu przez wiarę w Niego znaj-
dziemy się w tej cudownej rzeczywistości Bożego 
świata, który zapowiadał prorok. 

Życzę wszystkim wesołych, rado-
snych i pełnych pokoju świąt. Amen.

Ks. Władysław Wantulok


