
BÓG
• Witamy na krótkiej serii rozważań biblijnych nawiązujących do okoliczności 

narodzin naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa
• Seria złożona jest w 3 spotkań
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SPOTKANIE 1

„Chrystus sprzedany 
za miliony 
srebrników”

• Na dzisiejszym spotkaniu zastanowimy się na ile atmosfera grudniowych świąt 
osadzona jest w biblijnej rzeczywistości

• Czy nadal potrafimy cieszyć się nadzieją związaną z narodzinami Zbawiciela?
• A może dla wielu Polaków jest to tylko okazja do zrobienia większych zakupów, 

rodzinnego spotkania lub spożycia bardziej wykwintnego posiłku?
• Czy chrześcijańskie ideały nie ustępują miejsca drapieżnej komercji?
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„Wypełnienie czasu”

• Na kolejnym spotkaniu poznamy wiele ciekawych proroctw związanych  przyjściem 
na świat Boskiego Zbawiciela

• Bóg przez wiele wieków przygotowywał ludzkość na przyjęcie największego daru 
Nieba jakim miał być Mesjasz
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SPOTKANIE 3

„Bóg Syna dał”

• Na trzecim spotkaniu zastanowimy się nad sensem narodzin Jezusa
• Dlaczego Bóg uznał za nieodzowne by Jego Syna stał się człowiekiem?
• Jakie ryzyko podął Bóg zsyłając nam Swego Syna?
• Dlaczego fakt, iż Syna Boży stał się człowiekiem może być dla nas Dobrą Nowiną?
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• Na naszych spotkaniach dowiemy się co Pismo Święte i świecka historia ma do 
powiedzenia na temat okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa…
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„Chrystus sprzedany 
za miliony 
srebrników”
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„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.” 

(Łk 2:10-11 BT)

„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.”
(Łk 2:10-11 BT)

• Słowa wypowiedziane przez aniołów ponad 2000 lat temu do dzisiaj wywierają
niesamowity wpływ na życie ludzi

• Wielka radość wynikająca z narodzin Mesjasza Zbawiciela daje się powszechnie 
odczuć w każdym zakątku Ziemi

• Co więcej atmosfera świąt Bożego Narodzenia udziela się nie tylko chrześcijanom…
• Poddają się jej wyznawcy innych religii a także niewierzący…
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• Mimo, iż nie wszyscy Polacy deklarują się jako wierzący, większość obchodzi święta 
Bożego Narodzenia

• Dla jednych jest to czas duchowych refleksji
• Dla innych okres rodzinnych spotkań
• Jeszcze inny widzą w tym ciekawą i barwną tradycję
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• Czas świąt niesie ze sobą szczególny klimat
• Ludzkie zachowania zmieniają….
• Świat staje się inny…
• Daje o sobie znać gorączka świątecznych przygotowań
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• Kreowanej przez marketingowców "magii świąt" ulega większość społeczeństwa. 
• Choinkę w domu mają nawet ci, którzy nie wierzą w Boga. Boże Narodzenie 

obchodzi ponad 90% procent Polaków, choć w zwykłą niedzielę w kościele pojawia 
się tylko 41 procent katolików. 

• O zmianie charakteru świąt mówi prof. ZBIGNIEW MIKOŁEJKA, kierownik Zakładu 
Badań nad Religią Polskiej Akademii Nauk:

„Supermarkety, które biorą w tym udział, zostały przez jednego z francuskich 
socjologów określone jako "niemiejsca". To struktury, które mogą pojawić się 
wszędzie i nigdzie. Nie mają żadnego piętna lokalnego, nie są związane z miejscową 
kulturą. Są produktem globalnej maszynerii zysku.”
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• Religia oparta jest na symbolu. Na symbolu, który daje do myślenia, zawiera w 
sobie tajemnicę, niepojętą głębię, która wymaga przeżycia duchowego. 

• Tymczasem komercja sprowadza wszystko do znaku. Nie do symbolu, ale do znaku 
właśnie. Treść jest prosta i czytelna: pójdź w lewo, skręć w prawo, kup to, kup 
tamto. 

• Krótko mówiąc, coś zostaje odcięte i zepchnięte w niebyt, bo mamy się poruszać w 
warstwie znakowej, a nie symbolicznej.
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Czy w tej komercyjnej, ludzkiej masie chrześcijanie i niechrześcijanie różnią się 
jeszcze od siebie? A może wszystkich pochłaniają już tylko zakupy i prezenty?

• To właśnie oznacza HOMOGENIZACJA, czyli zacieranie różnic - religijnych także. 
• Włącznie z podziałem na religijnych i niereligijnych, bo świątynią staje się 

supermarket, a nie kościół czy kaplica. 
• Już nawet nie ten kościół domowy, jaki kiedyś nazywało się świętowanie przy stole. 

Ten stół zresztą staje się przedłużeniem tego, co widzimy na ekranie i co widzimy w 
supermarkecie. 

• Wszystko jest zaprojektowane. Supermarket nie działa na potrzeby stołu, ale stół 
działa wedle dyrektyw supermarketu.
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• Czy w tej świątecznej gonitwie jest jeszcze miejsc dla Jezusa Chrystusa?
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• Prezenty… prezenty… prezenty…
• Obsesja, która sprawia, że postać Jezusa zdaję blaknąć na tle błyszczących 

opakowań, wstążeczek, paczek i świecidełek
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• Ludzie zachowują się tak, jakby chcieli nadrobić całoroczne zaległości
• Zaczynają się obsypywać prezentami… zasiadają do obficie zastawionych stołów
• Następuje kumulacja przyjemności
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BOŻE NARODZENIE W LISTOPADZIE - DOTYKAMY GRANIC ABSURDU? (wiadomości 
wp.pl)
• Chociaż do świąt jeszcze miesiąc z okładem, to w supermarketach i centrach 

handlowych pojawiły się pierwsze oznaki Bożego Narodzenia. Choinki, stroiki i 
Święci Mikołajowie w różnych postaciach - wnoszą trochę świątecznej atmosfery w 
listopadową szarugę. Jednak ich podstawowym zadaniem jest przekonanie nas do 
zakupów.

• Mimo, że bożonarodzeniowa forma marketingu może męczyć, to jednak jest 
skuteczna - podkreśla psycholog reklamy NORBERT MALISZEWSKI. Tradycyjnie, to 
w listopadzie i grudniu handlowcy mają swoje żniwa. Bożonarodzeniowe reklamy 
sprawiają, że przestajemy zachowywać się racjonalnie - tłumaczy psycholog.

• Komercja i szał zakupowy już wrosły w polską kulturę świętowania. Reklama, 
niestety, przyczynia się do desakralizacji Bożego Narodzenia, bo odwołuje się do 
potrzeb związanych ze statusem i prestiżem

• W listopadzie i grudniu obroty marketów wzrastają średnio o kilkadziesiąt procent, 
i stanowią 20%-30% OBROTÓW ROCZNYCH.
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• Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była różna. 
• Dzisiaj najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. 
• Jadłospis wigilijnych potraw był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody 

rolne i leśne z całego roku. 
• Do najbardziej typowych i tradycyjnych zestawów ludowych potraw wieczerzy 

wigilijnej należały: barszcz z buraków, zupa grzybowa, zupa owocowa, kluski z 
makiem, pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola, kasza, pszenica, kutia, jabłka, 
orzechy, miód. Zwyczajem jest umieszczanie na wigilijnym stole ryby, głównie 
karpia. 

• RYBA jest starochrześcijańskim znakiem. Grecka nazwa ryby brzmi “ICHTHYS". 
Wyraz ten jest skrótem następujących słów: JEZOS CHRISTOS THEU HIOS SOTER, 
co znaczy po polsku: Jezus Chrystus Syn Boga, Zbawiciel.
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• Trudno się dziwić, że osobie, która smażyła ryby przez wiele godzin jest później 
przykro, że „nikt nie chce tego jeść i dla kogo to zrobiła”. 

• Pod ciężarem takiego argumentu łatwo dać się namówić na jeszcze jeden mały 
kawałeczek, bo przecież nie zaszkodzi – a nie chce się robić przykrości komuś, kto 
włożył mnóstwo pracy w przygotowanie potraw.

• wpadając w taką pułapkę, przejedzenie murowane: czasem dosłownie nawet jeden 
kęs więcej może zadecydować o tym, że żołądek się zbuntuje. 

• „Szkoda, żeby się zmarnowało” – ale jeszcze większa szkoda cierpieć później przez 
kilka dni albo być zmuszonym do skorzystania z pomocy lekarskiej z powodu 
przejedzenia.
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WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
• W czasie wieczerzy wigilijnej przeznaczone jest dla przypadkowego gościa, 

samotnego, bezdomnego. 
• To miejsce symbolizuje też obecność Chrystusa, który tego wieczoru, w sposób 

szczególny, przychodzi do człowieka. 
• Wyraża ono również serdeczną pamięć o naszych bliskich, przebywających z dala 

od rodzinnego domu. 
• Wolne miejsce oznacza także członka rodziny, który odszedł do wieczności.
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• Słowo OPŁATEK wywodzi się z języka łacińskiego - "OBLATUM" i oznacza "dar 
ofiarny". Jest to bardzo cienki, biały płatek chleba.

• Zwyczaj łamania się opłatkiem pojawił się w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. 
Jednak nie można powiedzieć, że jest to wyłącznie polski zwyczaj 
wigilijny. Wigilia to czas dzielenia się opłatkiem również na Słowacji, Litwie, 
Ukrainie, a także w Czechach i we Włoszech, gdzie ten zwyczaj zawitał jeszcze 
przed Polską.

• Opłatek wigilijny symbolizuje chęć pojednania i pogodzenia się z ewentualnymi 
wrogami. 

• Pragniemy, aby ten posiłek był przepełniony rodzinnym ciepłem, miłością i 
wzajemnym poszanowaniem. 

• Ważnym, symbolicznym elementem jest słowo "chleb", które nierozłącznie 
towarzyszy opłatkowi. Opłatek, właśnie jako symboliczny chleb, ma przypominać 
chrześcijanom o słowach modlitwy "Ojcze nasz„.
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• Narodzinom Jezusa towarzyszył śpiew anielskich chórów
• Cale niebo rozbrzmiewało pieśnią chwały. Oto Bóg wkroczył w dzieje ludzkości…
• Dzisiaj także śpiew często towarzyszy rodzinnym spotkaniom
• KOLĘDA - termin wywodzi się najprawdopodobniej 

od łacińskiego CALENDAE [wym. kalende] i oznaczał w dosłownym tłumaczeniu 
‘pierwszy dzień miesiąca’.

• Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich Kalendae styczniowych (mensis
Januarius). 

• Był to szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca, ponieważ 1 stycznia, 
począwszy od 153 roku przed narodzinami Chrystusa, konsulowie rzymscy 
obejmowali swój urząd. 

• Z czasem, od 46 roku p.n.e., dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia został oficjalnie 
ogłoszony jako początek roku administracyjnego. 

• Z tej okazji w Rzymie odwiedzano się, składano sobie wzajem podarki, śpiewano 
pieśni. 

• Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego Narodzenia, 
uważanym za początek rachuby nowego czasu. Jest to jeden z najważniejszych 
aspektów Bożego Narodzenia
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• Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je 
ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). 

• Rozrzucone na choince łańcuchy symbolizują węża, kusiciela, a błyszcząca na 
czubku gwiazda, ewangeliczną gwiazdę betlejemską. 

• Inne ozdoby drzewka wigilijnego drzewka to znak darów i łask jakie spływają na 
świat z przyjściem Odkupiciela.

• Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był MARCIN LUTER, który zalecał spędzanie 
świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne 
w protestanckich Niemczech.

• Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w 
krajach Europy Północnej i Środkowej. 

• W XIX wieku choinka spopularyzowana została w Anglii i Francji, a potem w 
krajach Europy Południowej. 

• Stała się w Europie najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego 
Narodzenia.

• Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku (w 
okresie zaborów) i początkowo spotykana była jedynie w miastach. 

• Stamtąd dopiero zwyczaj ten przeniósł się na wieś, w większości wypierając 
tradycyjną polską ozdobę, jaką była jemioła, oraz zastępując znacznie starszy, 
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słowiański zwyczaj dekorowania snopu zboża, zwanego Diduchem.
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PIERWSZA GWIAZDKA
• Tak naprawdę gwiazdy mogą być nawet dwie. Szansę na zostanie 

pierwszą gwiazdką mają bowiem Wega i Kapella.
• „WEGA, najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Lutni, będzie widoczna ok. 45 st. nad 

zachodnim horyzontem. Bez trudu widać ją więc będzie z okien, trzeba tylko 
spojrzeć nieco do góry” – tłumaczy Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie. 

• „KAPELLA, najjaśniejsza gwiazda konstelacji Woźnicy, zabłyśnie również na 
wysokości 45 st. nad horyzontem, tyle że północnowschodnim.”

• Gwiazdy pojawią się o tej samej porze, około 16. Kapella ma nieco większe szanse, 
by być zauważona jako pierwsza, bo niebo na wschodzie o tej porze będzie 
wyraźniej ciemniejsze.

• Która gwiazda będzie pierwsza, może także zależeć od tego, na którą 
stronę wychodzą okna naszego domu czy mieszkania: jeśli bardziej na zachód, 
to Wega, a jeśli bardziej na wschód, to Kapella.

23



ŚWIĘTY MIKOŁAJ
• postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który wedle 

różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom 
prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 

• Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun 
północny.

• Święty MIKOŁAJ, BISKUP MIRY, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki 
(m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej 
prezenty dzieciom.

• JEDNA Z LEGEND głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił 
sprzedać swoje trzy córki. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił 
przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, 
które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. 

• Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj 
wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty.
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PASTERKA
• Od VI wieku w Rzymie nakazano odprawianie w dzień Bożego Narodzenia aż trzech 

specjalnych mszy świętych: pasterki w nocy, mszy o świcie i mszy w dzień.
• Pasterkę odprawiali dawniej jedynie papieże, którzy udawali się do Bazyliki Santa 

Maria Maggiore najpierw o północy, a kolejny raz następnego dnia rano i w ciągu 
dnia. 

• Trzy msze tłumaczono jako potrójne narodzenie Jezusa: zrodzenie przez Boga Ojca, 
narodzenie w czasie z Maryi oraz mistyczne narodzenie się Jezusa w ludzkich 
sercach. 

• Trzy msze miały też oznaczać pokłony złożone przez aniołów, pasterzy i Trzech 
Mędrców.

• Dziś pasterka to tylko jedna msza o północy i najważniejszy moment świąt Bożego 
Narodzenia (choć w wielu polskich parafiach są pasterki dla dzieci i młodzieży, 
odprawiane nieco wcześniej, np. o 22.00). 

• Dla wielu Wigilia Bożego Narodzenia bez pasterki jest niepełna. Msza ta rozpoczyna 
rok liturgiczny w Kościele katolickim oraz obchody Bożego Narodzenia
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• Tradycja SZOPEK kolędniczych wywodzi się od obnośnych teatrzyków kukiełkowych 
i ludowych jasełek, które z kolei mają swoje źródło w kościelnych 
misteriach średniowiecznych. 

• Szopki różnią się konstrukcją, doborem postaci, czasem wystawiania w zależności 
od regionu świata, z którego pochodzą np. szopka neapolitańska (od 8 XII), szopka 
krakowska (pierwszy czwartek grudnia).

• Szopka bywa wykonywana jako miniatura – jako taka często jest obiektem 
kolekcjonerskim, a także jako konstrukcja rzeczywistej wielkości. 

• Tak zwana "żywa szopka", to wykonana w naturalnej skali konstrukcja, w której 
zamiast figur owiec i bydła znajdują się żywe zwierzęta. 

• Zdarza się także, że postacie ludzkie są grane przez żywe osoby.
• Pierwszą taką scenę zaaranżował św. FRANCISZEK w 1223 roku w Greccio.
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• Jakie tradycje towarzyszą grudniowym świętom w polskich domach
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• W okresie, Bożego Narodzenia wielu chrześcijan usilnie stara się być lepszymi 
ludźmi. 

• Zdobywa się na większą niż zwykle miarę radości, pokoju, dobrej woli —
przymiotów z anielskiego orędzia — tworząc specyficzną atmosferę Bożego 
Narodzenia.

• Takie pozytywne zachowania udzielają się nawet tym, którzy wprawdzie nie 
uważają Bożego Narodzenia za święto religijne, ale cenią sobie towarzyszące mu 
serdeczne uczucia. 

• Tam, gdzie są to dni wolne od szkoły i pracy, ludzie odpoczywają, spotykają się 
z krewnymi i przyjaciółmi lub po prostu miło spędzają czas. 

• Bez względu na to, jaką wagę ktoś przywiązuje do tego święta, większość zgodnie 
przyznaje, że wszelkie rozbudzone wtedy pozytywne uczucia na ogół są 
krótkotrwałe. Ludzie szybko powracają do swych zwyczajnych zachowań. 

• W opublikowanym przez Królewski Bank Kanady opracowaniu zatytułowanym 
„Duch Bożego Narodzenia” powiedziano: „Mnóstwo ‚chrześcijan’ przez kilka 
tygodni jedynie próbuje za takich uchodzić, zdobywając się na gesty dobrej woli 
wobec bliźnich aż do Nowego Roku. Potem znowu samolubnie dbają o własne 
sprawy i są obojętni na cudzą niedolę”. Jak napisano dalej w tej publikacji, 
atmosfera Bożego Narodzenia ma tę zasadniczą wadę, że nie trwa cały rok.
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• Polacy spędzają Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie. Jak podaje CBOS 72 % 
spędza święta w rodzinnym domu. 

• Zaledwie jeden procent społeczeństwa nie obchodzi Wigilii.
• Religijny aspekt świąt Bożego Narodzenia jest najważniejszy dla nieco ponad jednej 

czwartej dorosłych Polaków – wynika z najnowszego raportu Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS).

• Boże Narodzenie to dla wielu Polaków najważniejsze święto w roku, niemniej dla 
większości badanych przede wszystkim świętem rodzinnym.

• Sposób przeżywania świąt związany jest w największym stopniu z wiekiem. Młodzi 
Polacy (od 18 do 34 lat) w zdecydowanej większości deklarują, że Boże Narodzenie 
jest dla nich przede wszystkim świętem rodzinnym. 

• Osoby po 35 roku życia częściej doceniają religijny aspekt świąt, natomiast dla 
najstarszych badanych (mających 65 lat i więcej) religia jest w tym kontekście nieco 
ważniejsza niż rodzina.
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• Okres świąteczny źle odzwierciedla się także na naszym zdrowiu psychicznym.
• Święta, zwłaszcza takie jak Boże Narodzenie, znajdują się na liście najbardziej 

stresujących wydarzeń w życiu - przypomniała psycholog MAŁGORZATA 
GODLEWSKA z Uniwersytetu SWPS.

• Okres świąt Bożego Narodzenia kojarzy nam się na ogół z radością, spokojem, 
ciepłem rodzinnym i tak też jest przedstawiany w mediach. 

• Jednak, wiele osób zwraca uwagę na to, że święta są dla nich czasem 
umiarkowanie, a nawet bardzo stresującym. Potwierdzają to badania i analizy 
psychologiczne.
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• Czy we współczesnym Bożym Narodzeniu nie zabrakło miejsca dla Chrystusa? 
• Oficjalnie dzień 25 grudnia zaczęto obchodzić od IV wieku n.e., kiedy to Kościół 

katolicki wybrał tę datę na święto religijne upamiętniające narodziny Jezusa. 
• Ale według sondażu przeprowadzonego ostatnio w USA tylko 33 % ankietowanych 

uważa narodziny Chrystusa za najważniejszy aspekt Bożego Narodzenia.
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?
• Choć może się to wydać dziwne, z przeszło 1000 ankietowanych Brytyjczyków 

tylko 6 % uznało Boże Narodzenie przede wszystkim za święto religijne. 
• Natomiast 48 % uważało, że jest to głównie okazja do spędzenia czasu z rodziną. 
• Wielu twierdzi wręcz, iż jest to święto zwłaszcza dla dzieci. Kiedy spytano 11-letnią 

dziewczynkę, co najbardziej lubi w Bożym Narodzeniu, udzieliła typowej 
odpowiedzi: „Nastrój podniecenia, uczucie szczęścia (...) [i] dawanie prezentów”. 

• W pewnej publikacji przyznano, iż „w obchodach (...) ‚tradycyjnego’ Bożego 
Narodzenia niewątpliwie najważniejszy jest dom i rodzina, a w szczególności dzieci”
(The Making of the Modern Christmas).

• A więc jakie miejsce zajmuje Chrystus we wszystkim tym, co składa się na święta 
Bożego Narodzenia?

• Czy nie jest tak, że w tym hucznym świętowaniu z każdym rokiem Chrystusa jest 
coraz mniej?
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• Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrników
• Współcześni handlowcy robią na Jezusie o wiele lepsze interesy.
• Boże narodzenie to unikalna okazja do zarobienia potężnych niewyobrażalnie 

wielkich pieniędzy…
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„Chrystus sprzedany 
za miliony srebrników”
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Na różne sposoby

Jak obchodzone jest Boże Narodzenie w różnych społecznościach chrześcijańskich?
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Kościół 
Prawosławny

• Do IV wieku obchodzono Boże Narodzenie 6 stycznia jako święto Teofanii 
(Objawienia). Włączano do tego zarówno Boże Narodzenie, Chrzest Pański jak i 
pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. 

• W 377 roku, dzięki między innymi św. Janowi Złotoustemu, święto zaczęto też 
obchodzić 25 grudnia, razem z Kościołem zachodnim. 

• Po zachodniej reformie kalendarza data świętowania obu Kościołów znów się 
rozeszła.

• Boże Narodzenie jest w prawosławiu jednym z 12 tzw. "wielkich świąt", a także 
jednym z czterech spośród nich, które jest poprzedzone postem, tzw. Filipowym. 
Trwa on 40 dni.

• Wieczerza wigilijna – jedyny posiłek w ciągu dnia poprzedzającego święta Bożego 
Narodzenia – rozpoczyna się od modlitwy. 

• Wierni dzielą się prosforą, czyli wypiekanym przaśnym chlebem - odpowiednikiem 
opłatka w Kościele katolickim.

• Na wigilijnych stołach pojawią się tradycyjne potrawy, jak karp w galarecie, pierogi 
z grzybami i kapustą, czy barszcz z uszkami. 

• Podobnie jak u katolików, u prawosławnych jest też sianko pod obrusem i 
dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa.

• W cerkwi nie ma żłóbka. Wierni adorują ikonę Bożego Narodzenia, w której 
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opowiedziana jest cała historia święta. Ikona wystawiana jest zawsze na środek 
świątyni. W cerkwiach ubrane są choinki.

• Na wsiach, pierwszego dnia świąt gospodarze dają zwierzętom wodę święconą do 
picia i siano z wigilijnego stołu
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Kościół 
Ormiański

• Mieszkańcy Armenii święta obchodzą zupełnie inaczej niż katolicy. 
• W ich kulturze Boże Narodzenie rozpoczyna się 6 stycznia, kiedy katolicy 

przeżywają święto Trzech Króli.
• 7 stycznia zaś obchodzone jest u nich Święto Zmarłych. 
• Ormianie nie mają choinki, nie obchodzą także Wigilii, tylko organizują wielką, 

uroczystą kolację.

38



Kościół 
Anglikański

• Wierni kościoła anglikańskiego z reguły Wigilii nie obchodzą. 
• Uroczysty posiłek spożywają pierwszego dnia świąt. 
• W niektórych domach, obok dosyć znanego indyka, pojawia się waza z zupą 

żółwiową. Ta również jest uznawana za danie tradycyjne. 
• Podarunki wręcza się w drugi dzień świąt, nazywany Boxing Day. Upominki 

znajduje się w kolorowych skarpetach w rozmiarze XXL.
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Purytanie

PURYTANIE - ruch reformatorski w łonie Kościoła anglikańskiego (1560–1660), 
dążący do usunięcia z Kościoła wszelkich cech katolicyzmu celem zachowania czystości 
doktrynalnej (łac. puritas, stąd nazwa) w duchu zasad pierwotnego kalwinizmu.

• w 1647 roku w Anglii Parlament Cromwella orzekł, iż Boże Narodzenie ma być 
dniem pokuty, a w roku 1652 całkowicie zakazał obchodzenia tego święta. 

• W latach 1644-1656 obrady parlamentu celowo prowadzono właśnie 25 grudnia. 
• Jak przyznała historyk Penne L. Restad, „duchownym uczącym o Bożym Narodzeniu 

groziło uwięzienie. Zakrystianie, którzy dekorowali kościół świątecznymi ozdobami, 
płacili kary pieniężne. 

• Zgodnie z prawem w Boże Narodzenie sklepy miały być otwarte jak w zwykły dzień 
handlowy”. 

• Dlaczego podjęto tak stanowcze działania? Reformatorzy purytańscy uważali, że 
Kościół nie powinien tworzyć tradycji, które nie mają potwierdzenia w Piśmie 
Świętym. 

• Dlatego gorliwie głosili swe przekonania i rozpowszechniali literaturę potępiającą 
obchody Bożego Narodzenia.
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Kościół 
Luterański

• Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) posługuje się zachodnim kalendarzem 
liturgicznym, w którym pamiątka przyjścia na świat Jezusa Chrystusa obchodzona 
jest zawsze dnia 25 grudnia. 

• W przeddzień tego dnia (24 grudnia) obchodzimy Wigilię Narodzenia Pańskiego, 
która rozpoczyna się po zachodzie słońca.

• W polskich domach ewangelickich Wigilia  to ważny element życia religijnego i 
rodzinnego. 

• Kolacja wigilijna odbywa się po powrocie z nabożeństwa wigilijnego lub po 
godzinie 17.00. 

• Rozpoczyna się ona najpierw od pieśni (kolęda lub pieśń do posiłku), czytana jest 
Ewangelia o narodzeniu Pańskim (Łk 2,1-14), głowa rodziny lub najstarszy członek 
rodziny zmawia modlitwę zakończoną Modlitwą Pańską. Następnie z powagą 
łamany jest tradycyjny opłatek wigilijny i składane są życzenia świąteczne.

• W zależności od tradycji miejscowej są podawane dania na ciepło, a 
najważniejszym jest karp pod różnymi postaciami. 

• Po kolacji wymieniane są prezenty, które w symboliczny sposób świadczą o 
największym darze, jaki dał nam Ojciec w Synu Swoim Jezusie Chrystusie. 

• Następnie przy oświetlonej światłami choince śpiewane lub słuchane są kolędy.
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Inne Kościoły 
Protestanckie

• Kościół Ewangelicko-Reformowany, Metodyści, Baptyści, Zielonoświątkowcy 
obchodzą Boże Narodzenie na zasadzie tradycji chrześcijańskiej. Nie mają przy tym 
ściśle określonych rytów. Zazwyczaj jest to czas na modlitwę, czytanie fragmentów 
Biblii związanych z narodzeniem Jezusa, wspólny posiłek w gronie rodziny i 
znajomych.

• Henry Ward Beecher, znany amerykański kaznodzieja wychowany w tradycyjnej 
rodzinie kalwińskiej, do 30 roku życia niewiele wiedział o tym święcie. W roku 1874 
napisał: „Boże Narodzenie było mi obce”.

• Również wczesne kościoły baptystów i kongregacjonalistów uznawały, że 
obchodzenie rocznicy narodzin Chrystusa nie ma podstaw biblijnych. W pewnej 
książce podano, że baptyści w Newport (stan Rhode Island) Boże Narodzenie 
świętowali po raz pierwszy dopiero 25 grudnia 1772 roku, czyli jakieś 130 lat po 
założeniu pierwszego Kościoła baptystów w Nowej Anglii.

• KOŚCIÓŁ ADWENTYSTYCZNY nie nakazuje ale też nie zabrania swoim wyznawcom 
upamiętniania faktu narodzin Jezusa. 
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Wyznawcy 
islamu

• Muzułmanie, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia, określają gwiazdkę jako 
obchody urodzin proroka Jezusa. 

• W zwyczaju nie mają ubierania choinki i dzielenia się opłatkiem. 
• Coraz więcej wyznawców, zwłaszcza tych "nowoczesnych", obdarowuje jednak 

swoich bliskich upominkami z okazji świąt Bożego Narodzenia. 
• To dlatego, żeby dzieciom nie było przykro, że ich koledzy i koleżanki wyznający 

chrześcijańską religię prezenty dostają, a one nie.
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Czy Jezus 
obchodził urodziny?
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„Urodził ci się syn, chłopiec! 
sprawiając (..) wielką radość.” 

(Jr 20:15 BT)

„Urodził ci się syn, chłopiec! sprawiając (..) wielką radość.” (Jr 20:15 BT)

• W Biblii narodziny dziecka zazwyczaj wiązały się z ogromną radością
• Dzieci uważane były za dar nieba
• Małżeństwa bezdzietne uważane były za pozbawione błogosławieństwa
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„Oto synowie są darem Pana, 
a owoc łona nagrodą. 
Jak strzały w ręku wojownika, 
tak synowie za młodu zrodzeni. 
Szczęśliwy mąż, 
który napełnił nimi swój kołczan. 
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał 
z nieprzyjaciółmi w bramie.” (Ps 127:3-5 BT)

„Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą.  Jak strzały w ręku wojownika, 
tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan. Nie 
zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.” (Ps 127:3-5 BT)
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„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania 
i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 

usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie 
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 

razem.” (Łk 1:57-58 BT)

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.” (Łk
1:57-58 BT)
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„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.” 

(Łk 2:10-11 BT)

„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.” 
(Łk 2:10-11 BT)

• Słowa wypowiedziane przez aniołów ponad 2000 lat temu do dzisiaj wywierają
niesamowity wpływ na życie ludzi

• Wielka radość wynikająca z narodzin Mesjasza Zbawiciela daje się powszechnie 
odczuć w każdym zakątku Ziemi

• Co więcej atmosfera świąt Bożego Narodzenia udziela się nie tylko chrześcijanom…
• Poddają się jej wyznawcy innych religii a także niewierzący…
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„Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził 
syn jego Izaak. (..) Dziecko podrosło 
i zostało odłączone od piersi. Abraham 
wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w 
którym Izaak został odłączony od piersi.” 

(Rdz 21:5-8 BT)

„Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. (..) Dziecko podrosło i zostało 
odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak 
został odłączony od piersi.” (Rdz 21:5-8 BT)

• Matka karmiła dziecko piersią jakieś dwa — trzy lata bądź dłużej. 
• Biblia nie nakazuje upamiętniania w jakiś szczególny sposób momentu odstawienia 

dziecka od matczynej piersi. 
• Dla Abraham był to jak widać niezwykle ważny i radosny moment
• Czy uczta z okazji tego wydarzenia była czymś zdrożnym?
• Czy Bóg nie dał nam prawa do radowania się z różnych momentów naszego życia?
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„W dniu swoich urodzin, faraon wyprawił 
ucztę dla swych dworzan. I wtedy w ich 
obecności kazał sprowadzić z więzienia 

przełożonego podczaszych i przełożonego 
piekarzy. Przełożonego podczaszych 

przywrócił na dawny urząd  (…) 
przełożonego piekarzy 

zaś kazał powiesić…” 
(Rdz 40:20-22 BT)

„W dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla swych dworzan. I wtedy w ich 
obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przełożonego 
piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd  (…) przełożonego 
piekarzy zaś kazał powiesić…” (Rdz 40:20-22 BT)

• Biblia wymienia tylko dwa przypadki obchodzenia urodzin
• Urodziny obchodził faraon znany z historii Józefa syna Jakuba i Herod Wielki
• Niektórzy na tej podstawie próbują udowadniać, że urodziny są złe, że ludzie 

wierzący nie powinni ich obchodzić
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„Gdy Herod obchodził dzień swoich 
urodzin, córka Herodiady tańcząc na 
oczach wszystkich tak mu się spodobała, 
że poprzysiągł, iż o cokolwiek poprosi go, 
otrzyma. Wówczas ona, pouczona przez 
swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na 
misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się 
tedy król, lecz ze względu na przyrzeczenie 
i współbiesiadników kazał jej dać [głowę 
Jana]. Wydał więc rozkaz, żeby ścięto
Jana w więzieniu.” (Mt 14:6-10 Rom)

„Gdy Herod obchodził dzień swoich urodzin, córka Herodiady tańcząc na oczach 
wszystkich tak mu się spodobała, że poprzysiągł, iż o cokolwiek poprosi go, otrzyma. 
Wówczas ona, pouczona przez swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę 
Jana Chrzciciela. Zasmucił się tedy król, lecz ze względu na przyrzeczenie i 
współbiesiadników kazał jej dać [głowę Jana]. Wydał więc rozkaz, żeby ścięto Jana w 
więzieniu.” (Mt 14:6-10 Rom)
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Czy Kościół może 
ustanawiać święta?

• W Biblii nie znajdziemy wzmianki, że Bóg nakazał obchodzić / świętować Boże 
narodzenie

• Czy zatem Kościół, ludzie wierzący nie popełniają wykroczenia wyróżniając pewne 
dni spośród innych?

• Czy Kościół może ustanawiać święta?
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• marzec / kwiecień
Nowy Rok (religijny)
Pascha
Święto Przaśników

• maj
Święto Tygodni

• wrzesień / październik
Święto Trąbienia
Nowy Rok (cywilny)
Dzień Pojednania
Święto Szałasów (Sukkot)

• listopad
Święto Świateł (Chanuka)

• luty
Święto Purim

SPÓJRZMY NA BIBLIJNY KALENDARZ ŻYDOWSKI i pojawiające się w nim święta… i 
zadajmy sobie pytanie, czy wszystkie z nich ustanowione były przez BOGA?
• marzec / kwiecień

Nowy Rok (religijny), Pascha, Święto Przaśników
• maj

Święto Tygodni
• wrzesień / październik

Święto Trąbienia, Nowy Rok (cywilny), Dzień Pojednania, Święto Szałasów 
(Sukkot)

• listopad
Święto Świateł (Chanuka)

• luty
Święto Purim
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• ŚWIĘTO PURIM pojawiające się w Księdze Estery
• Czy Bóg ustanowił to święto?
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„Haman (..) wróg wszystkich Żydów, powziął 
plan (..), aby ich wygubić, i rzucił Pur, to jest los, 
aby zniszczyć ich i zgładzić. A gdy doszła wieść 
o tym do króla, wydał dekret na piśmie: Niech 
się obróci zły jego zamiar, jaki zgotował Żydom, 
na jego głowę! I powiesili go i synów jego na 
drzewie. Dlatego nazwano dni owe Purim
stosownie do nazwy Pur. (..) Żydzi postanowili 
i wzięli na siebie (..) obowiązek (..) obchodzenia 
owych dni, stosownie do pisma i stosownie do 
czasu - z roku na rok.” (Est 9:24-27 BT)

„Haman (..) wróg wszystkich Żydów, powziął plan (..), aby ich wygubić, i rzucił Pur, to 
jest los, aby zniszczyć ich i zgładzić. A gdy doszła wieść o tym do króla, wydał dekret 
na piśmie: Niech się obróci zły jego zamiar, jaki zgotował Żydom, na jego głowę! I 
powiesili go i synów jego na drzewie. Dlatego nazwano dni owe Purim stosownie do 
nazwy Pur. (..) Żydzi postanowili i wzięli na siebie (..) obowiązek (..) obchodzenia 
owych dni, stosownie do pisma i stosownie do czasu - z roku na rok.” (Est 9:24-27 BT)

• Zwróćmy uwagę, że dzień zagłady Żydów był ustalony poprzez pogańskie losy!
• Data śmierci  stałą się datą wybawienia!
• To nie Bóg, to lud Boży uznał, że warto o tym pamiętać
• Czy to było złe?
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ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA (hebr. chanukkáh).
• Święto upamiętniające wyzwolenie się Żydów spod dominacji syryjsko-greckiej 

oraz ponowne poświęcenie Jehowie świątyni jerozolimskiej, zbezczeszczonej przez 
ANTIOCHA IV EPIFANESA, który nazywał siebie Theòs Epifanés („Bóg Objawiony”). 

• ANTIOCH zbudował ołtarz na wielkim ołtarzu, na którym składano codzienne 
całopalenia (1 Mch 1:54-59). 

• Chcąc wyrazić swą nienawiść i pogardę dla Jahwe, Boga Żydów, oraz w najwyższym 
stopniu sprofanować Jego świątynię, 25 dnia miesiąca Kislew 168 r. p.n.e. 
ofiarował na tym ołtarzu świnię, a wywarem ugotowanym z jej mięsa spryskał 
całą świątynię. 

• Dwa lata PÓŹNIEJ JUDA MACHABEUSZ odbił miasto i świątynię, zburzył stary, 
sprofanowany ołtarz i z nieciosanych kamieni zbudował nowy. 

• Kazał wykonać nowe naczynia i wnieść do świątyni ołtarz kadzielny, stół na chleby 
pokładne i świecznik. 

• Po oczyszczeniu świątyni na nowo ją poświęcono 25 Kislew 165 r. p.n.e. —
dokładnie trzy lata po złożeniu przez Antiocha ofiary dla pogańskiego boga. 
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portyk Salomona

„Obchodzono wtedy w Jerozolimie 
uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to 

w zimie.  Jezus przechadzał się w świątyni, 
w portyku Salomona.” (J 10:22-23 BT)

„Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie.  
Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.” (J 10:22-23 BT)

• Pan Jezus przebywał w świątyni podczas święta poświęcenia świątyni
• Nie potępił tego święta, mimo iż nie było ono wyraźnie ustanowione przez Boga
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• Chociaż nie ma nic złego w tym, że ludzie wierzący pragną upamiętniać pewne 
szczególne wydarzenia religijne, 

• NIEZWYKLE ISTOTNYM PYTANIEM jest: Na ile owo świętowanie zgodne jest z 
duchem i zaleceniami Pisma Świętego?

• Czy klimat towarzyszący obchodom Bożego Narodzenia ma dzisiaj nadal jeszcze 
wymiar duchowy?

• Czy Jezus jest centralną postacią tych wydarzeń?
• Czy wokół Niego krążą myśli ludzi zasiadających do wigilijnej wieczerzy?
• A może ktoś inny lub coś innego wyparło Jezusa z tej współczesnej celebry?
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Potęga KSIĘCIA POKOJU

• CO SIĘ DZIEJE, GDY SWOJE MYŚLI KIERUJEMY NA JEZUSA?
• JAK JEGO OBECNOŚĆ NAS ZMIENIA?
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24 grudnia 1914, YPRES (wym, Iper)
• 24 grudnia 1914 r. walczący ze sobą Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi postanowili 

zawrzeć spontaniczny wigilijny rozejm. 
• Początkowo chodziło tylko o jeden dzień bez wystrzałów, bagnetów i zabitych. 
• Żaden z szeregowych żołnierzy ani żaden z oficerów nie spodziewał się, że jedna 

mroźna grudniowa noc odmieni ich serca do tego stopnia, że zbiorowo 
wypowiedzą posłuszeństwo dowództwom swych armii - wszystko w imię 
głębokiego pragnienia pokoju. Najlepsze opracowanie historyczne nie odda ducha 
tamtych świąt tak, jak zachowane listy żołnierzy spod YPRES
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TO NIE BAŚŃ
• Moja Kochana Siostro, JANET! Jest druga w nocy i większość chłopaków śpi już 

w swoich jamach wydrążonych w ścianach okopów. Ja nie mógłbym zasnąć, dopóki 
nie napisałbym do Ciebie tego listu. Chcę Ci opisać niezwykłe wydarzenia, 
w których brałem udział w czasie dzisiejszej (a właściwie wczorajszej już) Wigilii. 

• Wiem, że to, co napiszę, wyda Ci się bajką i być może będziesz powątpiewać 
w prawdziwość moich słów, ale absolutnie nie będę miał Ci tego za złe. Bo ja sam 
wciąż zadaję sobie pytanie, czy coś podobnego mogło wydarzyć się naprawdę. 

• Więc wyobraź sobie, że kiedy Ty i cała nasza rodzina śpiewaliście kolędy, siedząc 
przed kominkiem w naszym londyńskim domu, ja robiłem to samo, tyle że 
w towarzystwie moich wrogów z pola bitwy! 

• Jak pisałem Ci już wcześniej w jednym z listów, pierwsza bitwa pochłonęła tyle 
śmiertelnych ofiar po obu stronach, że od pewnego czasu baliśmy się wręcz 
walczyć. Siedzieliśmy cicho w naszych okopach. Nasi wrogowie też nie rwali się do 
boju. Trochę postrzelaliśmy, oni też, ale w gruncie rzeczy to nie było nic 
poważnego.
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CZEKANIE NA ŚMIERĆ
• Nie wyobrażasz sobie nawet, jak straszne jest takie siedzenie w okopach i czekanie. 

Niby nic się nie dzieje, ale doskonale wiesz, że w każdym momencie może 
wybuchnąć koszmarna walka. Wiesz, że cisza w okopach może być ciszą przed 
burzą ognia i śmierci. Dziś (a właściwie już wczoraj) cały dzień padało. Oczywiście, 
przez to w okopach zrobiło się paskudne błoto. 

• Pierwsze niemieckie okopy są oddalone od naszych tylko o 50 jardów. Pomiędzy 
nami a nimi rozpościera się kawałek tzw. Ziemi Niczyjej. Jest to tak mały obszar, że 
czasami słyszymy rozmowy, jakie Niemcy prowadzą ze sobą w swoim okopie. 

• Oczywiście, od czasu kiedy od niemieckich kul i bagnetów polegli nasi przyjaciele, 
nienawidzimy Niemców. Ale kiedyś przecież potrafiliśmy razem żartować i czuliśmy 
między sobą jakąś więź. 

• Minionego poranka - wigilijnego przecież - mieliśmy tu piękną pogodę. Mróz 
i piękne, ostre słońce. Wspaniała aura jak na święta, prawda? W ciągu dnia 
rozlegały się jakieś strzały, ale kiedy zapadł zmrok, nad okopami rozpostarła się 
cisza, jakiej nie było od miesięcy! 

• Bardzo chcieliśmy wierzyć, że ta cisza zwiastuje spokojne święta. Jednak wielu 
z nas twierdziło, że jest to niemiecka zasadzka, że Niemcy chcą uśpić naszą 
czujność i uderzyć znienacka, gdy będziemy świętować albo gdy zaśniemy. Wtedy 
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jeden z moich kumpli, John, zawołał mnie i powiedział: - Chodź, pójdziemy 
podejrzeć, co robią Niemcy. Poszliśmy.
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KOLĘDUJĄCY WROGOWIE
• Chwilę później dostrzegłem coś zdumiewającego. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę 

w okopach tak śliczne świąteczne dekoracje! Jak okiem sięgnąć, niemieckie okopy 
mieniły się w ciemności setkami maleńkich światełek. - Co to jest u licha?! -
zapytałem Johna. - Świąteczne choinki! - odpowiedział. I tak właśnie było. 

• Niemcy ustawili na zewnętrznej linii swoich okopów mnóstwo małych choinek, na 
gałązkach których wisiały malutkie lampiony ze świeczkami. Chwilę później 
usłyszeliśmy, że śpiewają «Stille Nacht, heilige Nacht...». To była kolęda, której nie 
znałem, ale John ją znał i tłumaczył mi jej słowa. «Cicha noc, święta noc» - tak się 
zaczynała. 

• Nigdy nie słyszałem piękniejszej kolędy. Miała w sobie tyle pokoju. Kiedy skończyli 
śpiewać, chłopaki z naszego okopu dali im brawa! I zaintonowali naszą, brytyjską 
kolędę «The first Noel, the angel did say...». Muszę przyznać, że choć nie 
brzmieliśmy tak dobrze jak Niemcy, to gdy skończyliśmy, nagrodzili nas prawdziwie 
entuzjastycznymi brawami. 

• A następnie zaczęli śpiewać «O Tannenbaum». Dołączyliśmy do nich, śpiewając to 
samo po angielsku, czyli «O come all ye faithful», a wtedy oni zaczęli śpiewać tę 
kolędę po łacinie «Adeste fideles». 

• Brytyjczycy i Niemcy śpiewali razem kolędy po dwóch przeciwległych stronach 
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Ziemi Niczyjej! Nie byłem w stanie wyobrazić sobie czegoś bardziej 
nieprawdopodobnego, ale szybko okazało się, że to był dopiero początek.
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CHODŹCIE DO NAS!
• - Anglicy, chodźcie do nas! - usłyszeliśmy zaproszenie kierowane do nas nieco 

stwardniałą angielszczyzną. - Wy nie będziecie strzelać, my też nie będziemy! -
dodali. 

• Staliśmy w okopie i spoglądaliśmy jeden na drugiego pytająco. Nie wiedzieliśmy, co 
robić.

• I wtedy jeden z naszych zawołał żartobliwym tonem: - To wy chodźcie do nas! 
I wtedy z okopów niemieckich wynurzyły się dwie postacie. Przeszły w naszym 
kierunku przez Ziemię Niczyją i zawołały, że chcą rozmawiać z naszym dowódcą. No 
i nasz kapitan poszedł negocjować. Słyszeliśmy ich rozmowę, a kilka minut później 
kapitan wrócił z niemieckim papierosem w ustach! 

• - Ustaliliśmy, że wstrzymujemy walki do jutrzejszej północy - powiedział. -
Wartownicy jednak zostają na swoich miejscach, a wy też lepiej bądźcie czujni. 

• Wkrótce rozpalono ognisko i stanęliśmy wokół niego my i Niemcy. Muszę jednak 
przyznać, że Niemcy w swoich szarych, wypranych przed świętami mundurach 
prezentowali się dużo lepiej niż my. Poza tym prawie wszyscy spośród nich znali 
angielski, podczas gdy niemiecki znało zaledwie kilku naszych chłopaków.
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KŁAMLIWA PROPAGANDA
• Nawet ci, którzy nie znali języka, z powodzeniem wymieniali się upominkami. 

Nasze papierosy za ich cygara. Nasza herbata za ich kawę. Nasze konserwy wołowe 
za ich kiełbasę. Odznaki i guziki od mundurów zmieniały właścicieli. Sam 
wymieniłem mój scyzoryk na skórzany, zbrojny pas. Pokażę Ci go, jak tylko wrócę 
do domu. 

• Także gazety wędrowały z rąk do rąk. Niemcy wprost wyli ze śmiechu, czytając 
naszą prasę. Zapewniali nas, że Francja przegrała i Rosja również prawie kapituluje. 
Powiedzieliśmy im, że to bzdura. A wtedy jeden z Niemców rzekł: Wy wierzycie 
waszym gazetom, my naszym! Wszystko wskazuje na to, że ich prasa pełna jest 
kłamliwej propagandy. Ale jeszcze teraz zastanawiam się, ile kłamstw jest w 
naszych gazetach. 

• Pamiętasz, jak pisali, że Niemcy to dzicy barbarzyńcy? A to stek głupot! To ludzie z 
domami, rodzinami, nadziejami, obawami, zasadami. Tacy sami jak my. Dlaczego 
więc każe się nam myśleć o nich jak o dzikusach? Później pośpiewaliśmy wspólnie 
przy ognisku, a tuż przed udaniem się na spoczynek umówiliśmy się na jutro na 
wspólny mecz piłki nożnej”.
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3:2 DLA NIEMCÓW
• Dzień następny, czyli 25 grudnia 1914 r., mógłby zostać uznany za ważną datę 

w historii sportu, a ściślej rzecz ujmując - w dziejach futbolu. Tego dnia bowiem na 
Ziemi Niczyjej reprezentacja armii pruskiej i przedstawiciele wrogich Niemcom 
wojsk Wielkiej Brytanii rozegrali mecz piłki nożnej. Rozgrywka, niestety, zakończyła 
się nieco przedwcześnie, gdy piłka upadła na wystający drut kolczasty i po prostu 
uszło z niej powietrze. Na skutek tego zrządzenia losu zwycięzcami zostali Niemcy, 
wygrywając z Brytyjczykami 3:2. 

• Sztab dowództwa brytyjskiego dowiedział się o rozejmie ze sporym opóźnieniem 
m.in. ze względu na odległość, jaka dzieliła go od linii frontu. Drugiego dnia świąt 
wyżsi oficerowie z obu stron próbowali doprowadzić do zakończenia rozejmu. 
Jednak pomimo iż rozejm oficjalnie skończył się o 8.30, przez cały dzień nie podjęto 
walki. 

• Żołnierze obu armii nie śpieszyli się. W niektórych miejscach rozejm przeciągał się 
aż do Sylwestra czy Nowego Roku. Szkoci utrzymali go aż do 3 stycznia. 

• Rozejm ostatecznie zakończyli snajperzy z obu stron, strzelając do tych żołnierzy, 
którzy wciąż próbowali przechodzić na drugą stronę okopów. Wkrótce po 
niemieckiej stronie front został obsadzony innymi, świeżymi oddziałami z Prus 
Wschodnich. I bynajmniej nie był to przypadek. 
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• Większość Niemców biorących udział w rozejmie odmówiła bowiem dalszego 
udziału w walkach. Spotkała ich jednak za to dotkliwa kara. Zostali wysłani na front 
wschodni, najbardziej niebezpieczny odcinek bojowy, na którym ocalenie życia 
było prawdziwym cudem.

66



CO TO WSZYSTKO ZNACZY?
• Wróćmy jeszcze na chwilę do listu TOMA, piszącego do swojej siostry: 
• „Właśnie zaczynałem szykować się do powrotu do naszych okopów, kiedy jeden 

starszy Niemiec chwycił mnie za ramię. - Mój Boże - powiedział - dlaczego nie 
możemy żyć w pokoju i po prostu wrócić do domu? - O to musisz zapytać swojego 
dowódcę - odparłem. 

• Spojrzał na mnie badawczo i rzekł: - Być może masz rację, ale musimy zapytać o to 
także swoje serca... 

• A zatem, moja Droga Siostro, powiedz mi, czy słyszałaś kiedykolwiek o takiej 
Wigilii, jaka miała tutaj dziś miejsce? Co to wszystko właściwie znaczy? Przecież to 
niemożliwe, by okazywać taką przyjaźń swoim wrogom. Jesteśmy tu po to, by 
powstrzymać niemiecką armię i odesłać do domu. A niemieccy żołnierze są 
równymi facetami, którzy muszą wykonywać rozkazy, z którymi wcale nie muszą się 
zgadzać. 

• My zresztą tak samo. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby duch, który dziś 
opanował okopy, opanował ludzi na całym świecie. Co by się stało, gdyby nasi 
dowódcy złożyli sobie życzenia zamiast wysyłania ostrzeżeń. Gdybyśmy zamiast 
sobie ubliżać, wspólnie zaczęli śpiewać kolędy. A zamiast brać odwet, dawali sobie 
prezenty. Czy cała ta cholerna wojna nie skończyłaby się wtedy natychmiast? 
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• Wszystkie narody twierdzą, że chcą pokoju. A jednak w tę noc Bożego Narodzenia 
zastanawiam się, czy chcemy tego pokoju naprawdę dość mocno”.
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TRAUMA GENERAŁÓW
• Jak na ironię, na polach bojowych, na których w grudniu 1914 r. doszło do 

nieznanego wcześniej dziejom cywilizacji wielkiego pojednania, niecałe pół roku 
później - 22 kwietnia 1915 r. - po raz pierwszy użyto broni masowego rażenia, 
jakim był śmiercionośny gaz, zwany dziś iperytem. Nazwa „iperyt” pochodzi 
właśnie od Ypres, w którego okolicach Niemcy rozpoczęli jego stosowanie. 

• W grudniu 1915 r., w tym samym miejscu, czyli koło Neuve Chappelle, doszło do 
ponownych spontanicznych rozejmów. Jednak już na o wiele mniejszą skalę. 
Zaważyły na tym wydarzenia poprzednich miesięcy, takie jak: nieudany, krwawy 
atak brytyjski na Ypres czy użycie przez Niemców gazów bojowych. 

• Dowódcy z obu stron starali się nie dopuszczać do prób bratania, zarządzając na dni 
świąteczne ostrzał artyleryjski. Unikano także trzymania oddziałów dłużej 
w jednym miejscu, aby nie doszło do bliższego zapoznania się z żołnierzami 
z drugiej strony frontu. 

• Dowództwa, którymi zaledwie rok wcześniej wstrząsnęły zupełnie 
nieprzewidywalne zachowania podlegających im wojsk, nie chciały przeżywać tej 
traumy po raz drugi. Bo jeśli jeden żołnierz w czasie wojny odmówi wykonania 
rozkazu, bez problemu można go rozstrzelać. Jeśli odmówi dziesięciu - również 
można to zrobić. Możliwe, że dałoby radę rozstrzelać nawet setkę zbuntowanych 
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wojaków, ale nie można było przecież skazywać w ten sposób na śmierć całych 
oddziałów i brygad. W dodatku własnych. O czymś podobnym historia wojskowości 
jeszcze nie słyszała i pewnie nigdy nie usłyszy.
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BÓG
• To nie kalendarz wywiera wpływ na ludzi
• Zmienia nas Boża obecność
• Gdy otwieramy się na miłość Boga, wtedy zmieniamy się na Jego podobieństwo
• Czy świadomość narodzin Jezusa, Jego przyjście na świat, fakt, że stał się 

człowiekiem, jednym z nas, może mieć na nas wpływ?
• Gdy Jezus rodził się w Betlejemskiej stajence niebo rozbrzmiewało pieśniami 

anielskich chórów
• Może warto napełnić się tą radością i dziękować Bogu, że dał nam swojego Syna?
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„Wypełnienie czasu”NA KOLEJNYM SPOTKANIU

• Co wiemy na temat daty narodzin Jezusa
• Dlaczego Bóg posłał swojego Syna na świat?
• Fascynujące proroctwa na temat przyjścia Zbawiciela
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