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Jaka jest prawda  
Bożego Narodzenia?

Prawdopodobnie uważamy, że historię związaną 
z Bożym Narodzeniem  znamy słowo w słowo. 
W końcu ta historia jest istotą tego święta i 

uroczystości z nim związanych. A jednak czy nie 
zatraciliśmy czegoś ze szczerego zachwytu, którego 
narodziny Chrystusa od nas wymagają? Czy ta historia 
nie stała się tak znajoma, że została sprowadzona do 
nudnej i zwyczajnej? Narodziny Chrystusa nigdy nie 
miały wprowadzać nas w nastrój świąteczny raz na rok; 
prawda tego wydarzenia powinna poruszyć nas do głębi i 
pozostawić nas chwalących Boga w pełnej czci bojaźni.

Nam, chrześcijanom, łatwo jest patrzeć na historię 
związaną z Bożym Narodzeniem jak na okazję do  
ewangelizacji; ale istnieje głębia tej historii, która  może 
rzucić wyzwanie także nam, będącym już w kościele. 
Spójrzmy na niektóre szczegóły historii Bożego 
Narodzenia, aby ponownie przypomnieć sobie o prawdzie, 
miłości i nadziei objawionych przez narodzenie Chrystusa. 

 Patrząc  
        Głębiej



[2] JAKA JEST PRAWDA BOŻEGO NARODZENIA?

Brzydka prawda

W wielu regionach świata święta Bożego 
Narodzenia przedstawiane są jako czas 
rodziny, jedzenia i zabawy. Robi się zakupy, 

zawiesza dekoracje i pakuje prezenty. Ale blichtr 
tak naprawdę nie ukryje tego, jaki jest nasz świat 
w rzeczywistości. Wojny są toczone; ludzie szukają 
schronienia w obcych krajach; ubóstwo rośnie. I 
nawet w „otoczeniu świąt Bożego Narodzenia” wielu 
z nas będzie cierpiało z powodu bólu, żalu, choroby, 
odrzucenia i samotności.

Boże Narodzenie, jakie znamy dzisiaj, nie może 
zakryć brzydkiej prawdy naszego zepsutego świata. 
Jest on pełen grzechu i cierpienia teraz i był pełen 
tych rzeczy, kiedy Jezus się urodził. W tradycyjnym 
przedstawianiu Bożego Narodzenia często zapomina 
się o egoizmie, przerażeniu i przemocy, które otaczały 
narodziny i wczesne lata życia Jezusa.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za 
króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony 
król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na 
Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała 
Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów 
i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus 
narodzić? A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak 
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napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie 
jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, 
z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój 
izraelski.  —Ew. Mateusza 2:1-6

Herod, król rządzący w Jerozolimie, jest często 
wspominany w okresie świąt Bożego Narodzenia 
jako „zły władca”, zdeterminowany nie stracić tronu 
na rzecz rzekomego „Króla Żydów”. Jednak rzadko 
zastanawiamy się nad reakcją Żydów w Jerozolimie, 
którzy byli „zatrwożeni” tak jak Herod.

Kiedy Herod szukał porady w sprawie nowo-
narodzonego Króla, przywódcy religijni w 
Jerozolimie potrafili zacytować proroctwa Starego 
Testamentu dotyczące nadchodzącego Chrystusa. 
Znali obietnice, ale nie jest napisane, czy ucieszyli 
się, gdy usłyszeli wieści o Jego narodzinach. 
Prawdopodobnie bezpiecznie jest założyć, że wraz 
z „całą Jerozolimą” byli zaniepokojeni! Tak jak 
„nie było miejsca  dla [Maryi i Józefa] w gospodzie” 
(Ew. Łukasza 2:7), tak nie było miejsca na przyjście 
Chrystusa w Jego świecie. Nawet Jego własny lud, 
wyposażony w Pismo, nie chciał Go (Ew. Jana 1:11).

Później, kiedy Herod uświadomił sobie, że mędrcy 
nie pomogą mu znaleźć nowo-narodzonego Króla, 
podjął drastyczne środki, aby zniszczyć jakiekolwiek 
zagrożenie dla swoich rządów.

Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, 
rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać 
wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, 
od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się 
dokładnie dowiedział od mędrców.  —Ew. Mateusza 2:16
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Nie jest zaskakujące to, że nawet jeśli wspominamy  
mędrców podczas świąt Bożego Narodzenia, to 
już o rzezi niemowląt prawie nigdy nie ma mowy. 
Jest  to przerażająca zbrodnia, a nie coś, co chcemy 
rozpamiętywać. A jednak się wydarzyła i jest zawarta 
w Biblii po to, abyśmy się zastanowili nad nią, a nie o 
niej zapomnieli.

Chociaż nie zrobimy nic tak potwornego jak Herod, 
to jego niezachwiana determinacja, aby zachować 
swoją władzę i status jest czymś, co może każdemu 
z nas brzmieć znajomo. Z pewnością jest to obraz 
tego, jak wyglądało nasze życie zanim oddaliśmy je 
Chrystusowi: chcieliśmy mieć pełną kontrolę; nasz 
sposób był najważniejszy, nawet jeśli szkodziliśmy 
innym; nie chcieliśmy, aby Bóg był królem; zrobiliśmy 
wszystko, aby Go uciszyć lub usunąć z naszego życia.

W prawdziwej historii Bożego Narodzenia brzydka 
prawda o grzechu jest wyraźnie pokazana, wraz z jej 
destrukcyjnymi skutkami. Jednak Stwórca nie przyszedł 
w gniewie ani by osądzać, ale w maleńkim, bezbronnym 
dziecku. Boży zamiar wobec naszego zbuntowanego 
świata nie mógł być przedstawiony w bardziej zrozumiały 
sposób. Nie przyszedł, aby zniszczyć; przyszedł jako dar 
nadziei i miłości dla świata, który Go nie znał i nie szukał.
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Zbawcza miłość Boga

Chociaż możemy myśleć o świętach Bożego 
Narodzenia jako o czasie „eskapizmu”, narracja 
biblijna jest zupełnie inna. Narodziny Jezusa nie 

należały do fantazji—nie urodził się w bogatym pałacu z 
pielęgniarkami i położnymi przygotowanymi do tego, aby 
wesprzeć Marię. Gdyby tak było, co by to mówiło na temat 
Bożego daru? Że jest On tylko dla bogatych i możnych? 
Lub tylko dla tych, którzy są w jakiś sposób godni? 
Rzeczywiste wydarzenia i szczegóły niosą zupełnie inne 
przesłanie.

Narodziny dla każdego: narodziny Jezusa 
zanurzają nas w rzeczywistym świecie. Wyobraź 
sobie niepokój Marii i Józefa, gdy usiłowali znaleźć 
miejsce, w którym dziecko mogłoby się urodzić; lub 
niepewną przyszłość, jaka ich czekała, gdy uciekali do 
Egiptu przed Herodem (Ew. Mateusza 2:14). Jezus urodził 
się w surowej rzeczywistości ubóstwa, niepewności i 
słabości. Jak apostoł Paweł mówi: Chrystus „wyparł 
się samego siebie . . . i stał się podobny ludziom” 
(Filipian 2:7). Nie urodził się podobny do bogatych, 
możnych, samowystarczalnych ludzi”; z własnego 
wyboru Jezus urodził się wśród zwierząt hodowlanych, 
w najskromniejszych z okoliczności, a potem został 
położony w żłobie. W Liście do Hebrajczyków czytamy 
o tym, że Jezus może w pełni „współczuć z naszymi 
słabościami” i że był „doświadczony we wszystkim, 
podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebrajczyków 4:15). 
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Jezus nie tylko wyglądał tak jak my; On stał się takim 
jak my, przechodząc przez trudności i próby, nawet od 
dnia Swoich narodzin. Prawdziwie stał się jednym z nas.

Jezus naprawdę jest dla każdego. Urodził się w 
stajni (lub w jakiejś grocie) pełnej zwierząt. To nie była 
wysokiej  klasy, prywatna posiadłość; nie było tam 
zamka w drzwiach, aby zatrzymać świat na zewnątrz. 
I rzeczywiście pierwszymi gośćmi, którzy zobaczyli 
Dziecko w żłobie, byli ludzie stosunkowo mało ważni: 
pasterze (Ew. Łukasza 2:15-16). Oni nie natknęli się na to 
miejsce przypadkiem, lecz zostali zaproszeni przez 
„anioła Pańskiego” (w. 9). Jezus przyszedł, aby wszyscy 
mogli Go znaleźć i poznać osobiście.

Ocalenie dla każdego: Podczas Swoich narodzin 
Jezus otrzymał dwa imiona o wielkiej mocy:

„Nadasz Mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od 
grzechów jego”.  —Ew. Mateusza 1:21

„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą Mu imię Immanuel, 
co się wykłada: Bóg z nami”.  —Ew. Mateusza 1:23

Obietnica zawarta w tych tych imionach powinna 
budzić w nas absolutny respekt. Jezus urodził się w 
świecie, który ani nie był gotowy na Niego ani Go nie 
szukał, jednak On przyszedł, aby „zbawić Swój lud” i być 
„Bogiem z nami”. To są imiona,  które Bóg polecił nadać 
Jego Synowi. Ich przesłanie nie jest uzależnione od naszej 
sytuacji ani od tego, jak dobrze nam się powodzi; to 
jest Jego misja, aby nas zbawić i uczynić ponownie Jego. 
Imiona Jezusa wskazują, że Jego ratunek może być dla 
każdego, ponieważ zależy tylko od Niego.

Ofiara dla każdego: Jezus został nazwany kolejnym 
imieniem na początku Swojej  publicznej służby; imię to 
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dodaje istotne wyjaśnienie do Historii Bożego Narodzenia: 
„Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. Jana 1:29). 
Jezus nie tylko urodził się pośród zwierząt hodowlanych, 
On urodził się jako „Baranek”.

Baranki były bardzo ważne w Izraelu w oddawaniu Bogu 
czci. Boskie prawo wymagało złożenia jagniąt w ofierze 
za grzechy (Kpł 4:32), w ofierze za winy (Kpł 14:12) i jako inną 
formę ofiary. A jednak najważniejsza ofiara wydarzyło 
się podczas Exodusu, kiedy Bóg uwolnił Izraelitów z 
niewoli egipskiej (Wj 12). Każda izraelska rodzina otrzymała 
polecenie zabicia baranka i pomazania jego krwią swoich 
drzwi. Kiedy potem Bóg  przeszedł przez Egipt dokonując 
sądu tamtej nocy, ilekroć zobaczył krew na drzwiach omijał 
ten dom. Przyniósł śmierć tylko pierworodnym w egipskich 
domach, gdzie ta zapłata krwi nie została dokonana.

Jezus, „Baranek Boży”, jest wypełnieniem tego, na co  
„Baranek Paschalny” w Księdze Wyjścia i wszystkie inne 
ofiarne jagnięta wskazywały. Nie urodził się tylko po to, by 
nas uczyć i prowadzić. Urodził się, by umrzeć. W podobny 
sposób do jagniąt paschalnych (które zginęły  zamiast 
pierworodnego Izraelity), Jezus zapłacił za „grzech świata” 
umierając zamiast nas. Położył kres potrzebie składania 
ofiar, zabierając „grzech świata” na zawsze.

Jezus nie umarł za niewinnych ludzi, którzy byli po 
prostu w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. 
I Jezus nie umarł za swoich przyjaciół. Jezus umarł 
za swoich wrogów: tych, którzy zawiedli, którzy są 
pozbawieni nadziei, nie mają relacji z Bogiem ani sami 
nie są w stanie wszystkiego naprawić. Teraz każdy, kto 
pokłada swoją wiarę w Chrystusie, może cieszyć się życiem 
i wiecznością „Boga z nami”.
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Nadzieja na Jego powrót

Baranek został złożony w ofierze, gdy poniósł  
śmierć na krzyżu. Jego misja została wykonana. 
„Rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, 

oddał ducha” (Ew. Jana 19:30). Misja, przepowiadana 
po sposobie Jego narodzin, została wykonana. Jest 
napisane: „gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę 
za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebr. 10:12). Droga 
do Boga została otwarta dla nas i ratunek został 
ukończony—Jezus „usiadł”.

Oczywiście, nie jest to 
koniec historii. Pierwsze 
przyjście Jezusa na 
ziemię również daje 
nam spojrzenie na Jego 
obiecany powrót. Bóg 
przyszedł, aby żyć wśród 
nas, a teraz czekamy na 
dzień,  kiedy będziemy 
żyć z Nim na zawsze. Tak 
jak Bóg dotrzymał Swojej 
obietnicy i przyszedł do 
naszego świata i uwolnił 
nas od grzechu, tak 
dotrzyma Swojej obietnicy 
powrotu w dniu ostatnim.

Musimy wyciągnąć naukę z Bożego Narodzenia i 
zastosować ją w odniesieniu do powrotu Jezusa. Gdy 

Bóg przyszedł, 
aby żyć wśród 

nas, a teraz 
czekamy na 
dzień, kiedy 

będziemy żyć z 
Nim na zawsze.
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Jezus się narodził, niewielu Go szukało, niewielu Go 
oczekiwało i wielu było zaniepokojonych przez Niego. 
Do której kategorii należymy, gdy na Niego czekamy?

Czy jesteśmy jak Herod, który nie chciał, aby 
jego świat został zakłócony? Czy jesteśmy tacy jak 
przywódcy religijni, którzy „wiedzieli” o obiecanym 
Chrystusie, ale nie chcieli, aby przyszedł? Lub czy 
jesteśmy jak często zapominany Symeon (Łuk. 2: 28-32) 
i Anna (w. 36-38), którzy czekali z niecierpliwością na 
Jezusa i cieszyli się, kiedy Go zobaczyli?

Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy 
mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy 
przyjdzie na nich nagła zagład . . . Wy zaś, bracia, nie 
jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej 
zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości 
jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do 
ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy 
i bądźmy trzeźwi.  —1 Tess. 5:2-6

Jest powiedziane, że powrót Chrystusa będzie 
oznaczał „zagładę” dla wielu; to powinno nas 
pobudzić do dzielenia się dobrą nowiną o Jezusie 
z tymi, których znamy. Dla tych z nas, którzy 
już Mu ufają oznacza to wypełnienie się „Boga z 
nami”. Ostatecznie  będziemy z Chrystusem w Jego 
domu, bezpieczni z Nim. Tak jak obiecany Chrystus 
powinien był być istotą nadziei Izraelitów, tak i Jego 
obiecany powrót powinien być tym, na co czekamy 
i czego się spodziewamy. Boże Narodzenie jest 
mocnym przypomnieniem, że koniec tej historii jest 
jeszcze przed nami!
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Odpowiedź na Boże Narodzenie

O ile historia Bożego Narodzenia jest dobrze 
znana, tak już istotne szczegóły i implikacje mogą 
być szybko zapomniane. Najbardziej znaczący 

jest fakt, że Bóg miał wybór. Postanowił stać się słabym, 
ludzkim dzieckiem. Zdecydował się przyjść na ziemię 
i być naszym ofiarnym Barankiem. Możemy ozdabiać 
tę historię blichtrami, gwiazdkami i prezentami, ale to 
nigdy nie powinno przysłonić celu przyjścia Chrystusa do 
naszego świata: aby cierpieć i umrzeć za nas.

Oczywiście nie ma nic złego w dołączeniu do 
zabawy i uroczystości w okresie świątecznym, ale 
w jaki sposób możemy również odpowiedzieć na 
refleksje zawarte w tej broszurce?

Oddanie czci Jezusowi jako naszemu Królowi i 
ofierze: Jezus, „który chociaż był w postaci Bożej, nie 
upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 
lecz wyparł się samego siebie . . . Uniżył samego siebie i 
był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”. 
(Flp 2:6-8). Zdumiewająca prawda o Bożym Narodzeniu 
jest taka, że to nasz Bóg Stwórca, który trzyma świat w 
swoich mocnych dłoniach stał się naszą ofiarą za grzech. 
Często uważamy to za „normalne”, jednak to powinno 
szokować nas za każdym razem, kiedy o tym myślimy!

Przejmujący przykład reakcji, jaką ofiara Jezusa 
powinna w nas wzbudzić, można zobaczyć podczas 
ostatniej wieczerzy przed Jego ukrzyżowaniem. Jezus 
owinął ręcznik wokół Swojej talii i przyklęknął, aby 
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umyć stopy swoim uczniom (Ew. Jana 13: 2-17). Piotr 
był zszokowany widokiem swojego Boga klęczącego 
przed nim, niżej niż najniższy sługa, aby go oczyścić. 
„Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! (w.8). Jak 
jego Pan mógł uniżyć siebie i wykonywać pracę sługi? 
Jednak odpowiedź Jezusa była jasna: „Jeśli cię nie 
umyję, nie będziesz miał działu ze mną”. (w. 8). Jezus 
„uniżył samego siebie” na krzyżu i stał się niczym po 
to, aby nas zbawić. Szok, który Piotr odczuwał podczas 
ostatniej wieczerzy to szok Bożego Narodzenia! Jak 
Król wszechświata mógł dla nas stać się niczym? Jak 
to możliwe, że przyszedł, aby umrzeć za nas?

Jeśli mamy podporządkować się Jezusowi i oddawać Mu 
cześć, nie możemy jedynie oddawać Mu czci jako Królowi, 
ale także jako naszej osobistej ofierze za grzech. Chociaż 
wydaje się to szokujące, to nie możemy zignorować 
tej istotnej części Jego dzieła, którą jest zbawienie 
nas. Uczące pokory jest uświadomienie sobie, że Boże 
Narodzenie—i Wielkanoc—przedstawia wizerunek Boga 
klęczącego przed nami, przepasanego jedynie ręcznikiem, 
po to aby nas obmyć i uczynić czystymi, abyśmy mogli 
wejść do Jego domu. Możemy przyjść do Niego tylko 
w zachwycie, z pokorną wdzięcznością i uwielbieniem 
ufając, że wykona dla nas dzieło zbawienia.

Dzielenie się przesłaniem dla każdego, z 
każdym: Jezus przyszedł zapłacić za „grzech świata” 
(Ew. Jana 1:29). Jego ratunek jest dla każdego—dotyczy 
to również ludzi, na których patrzymy i mówimy: 
„Oni nigdy nie uwierzą” lub „Jakoś nie widzę ich 
śpiewających pieśni uwielbienia w kościele.”

Prawdziwa historia Bożego Narodzenia pokazuje nam, 
jak destrukcyjna i bezużyteczna jest walka z Bogiem. 
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Musimy potraktować ten obraz grzechu poważnie. Ci, 
którzy pozostają wrogami Boga, zmierzają do zagłady. A 
zatem my też musimy potraktować to cudowne ocalenie 
poważnie. Ludzie wokół nas nie potrzebują rozpaczliwie 
usłyszeć tylko tego, że Jezus przyszedł na ziemię jako 
dziecko—muszą usłyszeć dlaczego. Przyszedł, aby 
osobiście ich ocalić i złożyć siebie w ofierze za nich.

Chociaż zapraszanie znajomych i rodziny na 
nabożeństwo i wydarzenia świąteczne w kościele jest 
ważne, to jednak nie może to zastąpić modlitwy za 
niewierzących, których znamy i szukania możliwości 
dzielenia się naszą wiarą i nadzieją z nimi. Jeśli 
jesteśmy głęboko poruszeni rzeczywistością historii 
Bożego Narodzenia, będziemy o wiele bardziej gotowi 
podzielić się tym, dlaczego Boże Narodzenie jest dla 
nas osobiście tak ważne.

Historia Bożego Narodzenia to nie tylko tradycja 
czy możliwość ewangelizacyjna, to sam Bóg 
zostawiający swój tron w niebie, aby nas zbawić. To 
pokazuje nam, kim jest nasz Bóg i co Chrystus był 
gotowy uczynić z miłości do nas. Zastanowienie 
się nad tą historią pomoże nam pozostać 
„zakorzenionymi i ugruntowanymi” w Jego miłości, 
abyśmy „zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka 
jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość—i 
mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa 
wszelkie poznanie, [abyśmy] zostali wypełnieni 
całkowicie pełnią Bożą” (Efezjan 3:17-19).

Możesz przeczytać rozważania biblijne na szeroki 
zakres tematów na codziennychleb.org

http://discoveryseries.org


 Patrząc  
        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/


PU812

 

Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie cytaty Pisma Świętego  
pochodzą z Biblii Warszawskiej. 

© 2018 by Our Daily Bread Ministries.  Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Wydrukowano w UK

Aby uzyskać więcej informacji o naszych zasobach, odwiedź stronę codziennychleb.org. 

Możesz również skontaktować się z najbliższym biurem z listy poniżej lub wejść na 
ourdailybread.org/locations w celu uzyskania pełnej listy biur. 

Niemcy: Our Daily Bread Ministries e.V., Schulstraße 42, 79540 Lörrach 
deutsch@odb.org

Irlandia: Our Daily Bread Ministries, 64 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 XC62 
irland@odb.org ~ +353 (01) 676 7315

UK & Europa: Our Daily Bread Ministries, PO Box 1, Carnforth, Lancashire, LA5 9ES 
europa@odb.org  ~  +44 (0) 15395 64149

Wiele osób, wpłacając nawet najmniejsze datki, umożliwia Our Daily Bread 
Ministries docieranie do innych z biblijną mądrością, która zmienia życie. Nie 
jesteśmy finansowani ani wspierani pieniężnie przez jakąkolwiek organizację 
czy grupę wyznaniową.

http://ourdailybread.org
mailto:europe@odb.org
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