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1. "Oto zwiastuje wam radosc wielka... : dzis... narodzil sie Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan" (Lk 2,10-11).

Dzis! To liturgiczne "dzis" odnosi sie nie tylko do wydarzenia, które mialo miejsce juz blisko dwa
tysiace lat temu i które zmienilo historie swiata. Odnosi sie ono równiez do tej swietej nocy, gdy
jestesmy zgromadzeni tu, w Bazylice sw. Piotra, w jednosci duchowej z tymi, którzy w kazdym
zakatku ziemi obchodza uroczystosc Bozego Narodzenia. Równiez w najbardziej zagubionych
miejscach pieciu kontynentów rozbrzmiewaja tej nocy anielskie slowa, jakie uslyszeli betlejemscy
pasterze: "Oto zwiastuje wam radosc wielka... : dzis... narodzil sie Wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan" (Lk 2,10-11).

Jezus narodzil sie - jak slyszymy w Ewangelii Lukasza - w stajni, "gdyz nie bylo dla nich miejsca w
gospodzie" (Lk 2,7). Jego Matka, Maryja, i Józef nie zostali przyjeci do zadnego z betlejemskich
domów. Maryja musiala polozyc Zbawiciela swiata w zlobie, bo nie miala innej kolebki dla Syna
Bozego, który stal sie czlowiekiem. Taka jest rzeczywistosc Narodzenia Panskiego. Do niej
corocznie powracamy: tak ja odkrywamy na nowo, tak ja przezywamy za kazdym razem z
niezmiennym zdumieniem.

2. Narodzenie Mesjasza! Jest to wydarzenie centralne w dziejach ludzkosci. Oczekiwal go z
niejasnym przeczuciem caly ród ludzki; oczekiwal go z wyrazna swiadomoscia Naród Wybrany.

Szczególnym swiadkiem tego oczekiwania w ciagu calego okresu liturgicznego Adwentu i równiez
w czasie tego uroczystego czuwania jest prorok Izajasz, który z perspektywy stuleci patrzy
natchnionym wzrokiem w te jedyna, przyszla noc betlejemska. On, który zyl o wiele wieków
wczesniej, mówi o tym wydarzeniu i o jego tajemnicy tak, jakby byl jego naocznym swiadkiem:
"Dziecie nam sie narodzilo, Syn zostal nam dany" - "Puer natus est nobis, Filius datus est nobis"
(Iz 9,5).



Oto historyczne wydarzenie przenikniete tajemnica: narodzilo sie delikatne Dziecie w pelni ludzkie,
które jest jednak równoczesnie Synem Jednorodzonym Ojca. Jest Synem przedwiecznie
zrodzonym, a nie stworzonym, Synem wspólistotnym Ojcu. "Bóg z Boga, Swiatlosc ze Swiatlosci,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego". Jest to Slowo, "przez które wszystko sie stalo".

Te prawdy wyznamy wkrótce w Credo, dodajac: "On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstapil z nieba i za sprawa Ducha Swietego przyjal cialo z Maryi Dziewicy i stal sie czlowiekiem".
Wyznajac z calym Kosciolem nasza wiare, równiez tej nocy okazemy wdziecznosc za
zdumiewajaca laske, jakiej udziela nam Boze milosierdzie.

Izrael, Lud Bozy Starego Przymierza, zostal wybrany po to, azeby niesc swiatu, jako "odrosl z
rodu Dawida", Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela calej ludzkosci. Wraz ze znakomitym
przedstawicielem tego Ludu, prorokiem Izajaszem, popatrzmy wiec ku Betlejem wzrokiem
mesjanskiego oczekiwania. W Bozym swietle mozemy dostrzec, jak Stare Przymierze dopelnia sie
i jak wraz z narodzinami Chrystusa objawia sie Przymierze nowe i wiekuiste.

3. O tym Nowym Przymierzu mówi sw. Pawel w Liscie do Tytusa, którego dopiero co sluchalismy:
"Ukazala sie laska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom" (Tt 2,11). Ta wlasnie laska
pozwala ludzkosci zyc, "oczekujac blogoslawionej nadziei i objawienia sie chwaly wielkiego Boga i
Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydal samego siebie za nas, aby odkupic nas od
wszelkiej nieprawosci i oczyscic sobie lud wybrany na wlasnosc, gorliwy w spelnianiu dobrych
uczynków" (Tt 2,13-14).

To do nas, drodzy Bracia i Siostry, skierowane jest dzisiaj to przeslanie laski! Sluchajcie zatem!
Wszystkim, których Bóg kocha i którzy odpowiadaja na Jego wezwanie, by modlic sie i czuwac w
te swieta Noc Bozego Narodzenia, powtarzam z radoscia: Objawila sie milosc Boza do nas! Jego
milosc jest laska i wiernoscia, milosierdziem i prawda. To On, wyzwalajac nas z mroków grzechu i
smierci, stal sie mocnym, niewzruszonym fundamentem nadziei kazdej istoty ludzkiej.

Spiew liturgiczny powtarza to z radosnym naleganiem: Przyjdzcie, uwielbiajmy Go! Przyjdzcie ze
wszystkich stron swiata, aby ogladac to, co zdarzylo sie w betlejemskiej grocie. Narodzil sie dla
nas Odkupiciel i to jest dzisiaj, dla nas i dla wszystkich, darem zbawienia.

4. Niezbadana jest glebia tajemnicy Wcielenia! Dlatego bardzo bogata jest liturgia Narodzenia
Panskiego: w Mszach o pólnocy, o swicie i w ciagu dnia kazdy z tekstów liturgicznych rzuca jak
gdyby nowe swiatlo na to wielkie wydarzenie, jakie Bóg chce dac poznac wszystkim, którzy Go
oczekuja i szukaja (por. Lk 2,15).

W tajemnicy Bozego Narodzenia objawia sie pelnia prawdy o o Jego planie zbawienia czlowieka i
swiata. Nie tylko czlowiek jest zbawiony, ale cale stworzenie, które jest wezwane, azeby spiewac
Panu piesn nowa, radowac sie i weselic ze wszystkimi narodami ziemi (por. Ps 96/95/).
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Wlasnie ta piesn chwaly zabrzmiala uroczyscie i wspaniale nad uboga stajenka betlejemska.
Czytamy u sw. Lukasza, ze zastepy niebieskie wielbily Boga slowami: "Chwala Bogu na
wysokosciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Lk 2,14).

W Bogu jest pelnia chwaly. W te noc Boza chwala staje sie udzialem calego stworzenia, a w
szczególnosci czlowieka. Oto Syn Przedwieczny - ten, który jest odwiecznym upodobaniem Ojca -
stal sie Czlowiekiem, a Jego ziemskie narodzenie w noc betlejemska nieustannie swiadczy o tym,
ze w Nim kazdy czlowiek objety jest tajemnica Bozego upodobania, które jest zródlem
ostatecznego pokoju.

"Pokój ludziom Jego upodobania". Tak, pokój ludzkosci! Takie sa moje bozonarodzeniowe
zyczenia. Drodzy Bracia i Siostry! W czasie tej nocy oraz w ciagu calej Oktawy Bozego
Narodzenia blagajmy Boga o te tak konieczna laske. Módlmy sie, aby cala ludzkosc potrafila
rozpoznac w Synu Maryi, narodzonym w Betlejem, Odkupiciela swiata, który darzy miloscia i
Pokojem.

Amen!
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