
BÓG

1



• Nasze rozważania na temat okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa opierać 
będziemy na sprawozdaniach Pisma Świętego i historii
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Okoliczności 
narodzin Jezusa
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„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 
życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (..)
światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 
było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli.” (J 1:1-5.9-11 BT)

PREEGZYSTENCJA

JEZUSA

PREEGZYSTENCJA SYNA BOŻEGO – Syn Boży istniał zanim jako człowiek narodził się 
z Marii

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła (..) światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J 1:1-5.9-11 BT)
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„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien 
kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. 
Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej 
Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i 
postępowali nienagannie według wszystkich 
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak 
dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje 
zaś byli już posunięci w latach.” (Łk 1:5-7 BT)

ZACHARIASZ

I ELŻBIETA

NARODZINY JANA CHRZCICIELA – proroka, który miał przygotować drogę PANU

„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału 
Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli 
sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i 
przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje 
zaś byli już posunięci w latach.” (Łk 1:5-7 BT)
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„Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei 
pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,  jemu 
zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł 
los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć 
ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na 
zewnątrz w czasie kadzenia.” (Łk 1:8-10 BT)

ZACHARIASZ

W ŚWIĄTYNI

„Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,  
jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku 
Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie 
kadzenia.” (Łk 1:8-10 BT)
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„Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po 
prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się 
na ten widok Zachariasz i strach padł na 
niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się 
Zachariaszu! Twoja prośba została 
wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci 
syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla 
ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia 
cieszyć się będzie.” (Łk 1:11-14 BT)POSELSTWO

ANIOŁA

NARODZINY JANA – WIELKA RADOŚĆ

„Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. 
Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: 
Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi 
ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego 
narodzenia cieszyć się będzie.” (Łk 1:11-14 BT)
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„Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie 
będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 
Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, 
Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, 
żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych -
do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud 
doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to 
poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym 
wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję 
przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i 
oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie 
będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo 
nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim 
czasie.” (Łk 1:15-20 BT)

WĄTPLIWOŚCI

ZACHARIASZA

JAN – PROROK W MOCY I DUCHU ELIASZA

„Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki 
napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, 
Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić 
ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować 
Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja 
jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja 
jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i 
oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do 
dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w 
swoim czasie.” (Łk 1:15-20 BT)
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„Lud tymczasem czekał na Zachariasza 
i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się 
w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich 
mówić, i zrozumieli, że miał widzenie 
w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał 
niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi 
kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem 
żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała 
w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi 
Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie 
i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.” 

(Łk 1:21-25 BT)

RADOŚĆ

ELŻBIETY

„Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w 
przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w 
przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi 
kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i 
pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, 
kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.” (Łk 1:21-25 BT)
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„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona 
zmieszała się na te słowa i rozważała, co 
miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga.” (Łk 1:26-30 BT)

ZWIASTOWANIE

MARII

BOGOBOJNA HEBRAJSKA DZIEWCZYNA

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.” (Łk 1:26-30 BT)
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„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja 
rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża?” (Łk 1:31-34 BT)JEZUS

– SYN NAJWYŻSZEGO

JEZUS – SYN NAJWYŻSZEGO I SYN CZŁOWIECZY – KRÓL NA TRONIE DAWIDA

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to 
Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1:31-34 BT)
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„Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.” 

(Łk 1:35-38 BT)

OTO JA

SŁUŻEBNICA PAŃSKA

SŁUŻEBNICA PAŃSKA

„Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła 
Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy 
odszedł od Niej anioł.” (Łk 1:35-38 BT)

12



„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 
[pokoleniu] Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę.” (Łk 1:39-41 BT)

DUCH ŚWIĘTY

NAPEŁNIA ELŻBIETĘ

MARIA ODWIEDZA ELŻBIETĘ

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 
[pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę.” (Łk 1:39-41 BT)
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„Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 
A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim 
łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” 

(Łk 1:42-45 BT)BŁOGOSŁAWIONA

MIĘDZY NIEWIASTAMI

MATKA PANA - MESJASZA

„Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i 
błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” (Łk 1:42-45 BT)
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„Wtedy Maryja rzekła: 
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 
w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić 
mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż 
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte 
jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na 
pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co 
się Go boją.” (Łk 1:46-50 BT)BÓG, 

MÓJ ZBAWCA

BÓG ZBAWICIELEM MARII

„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest 
Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się 
Go boją.” (Łk 1:46-50 BT)
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„On przejawia moc ramienia swego, rozprasza 
[ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa 
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, 
a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za 
sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie 
swoje – jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; 
potem wróciła do domu.” (Łk 1:51-56 BT)

BÓG, KTÓRY SPEŁNIA

OBIETNICE

„On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a 
bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie 
swoje - jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na 
wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.” (Łk
1:51-56 BT)
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„Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, 
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów.” (Mt 1:18-21 BT)

JÓZEF, MĄŻ

SPRAWIEDLIWY

SZLACHETNA POSTAWA JÓZEFA

„Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła 
się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 
Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Mt 1:18-21 BT)

17



„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy 
się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie 
zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu 
nadał imię Jezus.” (Mt 1:22-25 BT)

POSŁUSZEŃSTWO

JÓZEFA

SPEŁNIENIE PROROCTWA IZAJASZA

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg 
z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu 
nadał imię Jezus.” (Mt 1:22-25 BT)
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„W owym czasie wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis 
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do swego miasta.” (Łk 2:1-3 BT)

ROZPORZĄDZENIE

CEZARA AUGUSTA

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta.” (Łk 2:1-3 BT)
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„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2:4-7 BT)NARODZONY

W „DOMU CHLEBA”

BETLEJEM – DOM CHLEBA

„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2:4-7 BT)
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„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz 
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 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 2:8-11 BT)„ZWIASTUJĘ WAM

RADOŚĆ WIELKĄ!”

ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją 
trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak 
że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 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 2:8-11 BT)
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„A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. 
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.” 

(Łk 2:12-14 BT)
POKÓJ LUDZIOM

NA ZIEMI

RADOŚĆ I ASYSTA ANIOŁÓW

„A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania.” (Łk 2:12-14 BT)
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„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze 
mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem 
i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli 
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili 
się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane.” (Łk 2:15-20 BT)

NIESAMOWITE

DZIEŁA BOŻE

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 
Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali 
się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy 
to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.” (Łk
2:15-20 BT)
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„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać 
Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał 
anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy 
potem upłynęły dni ich oczyszczenia według 
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, 
aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest 
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. 
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego.” (Łk 2:21-24 BT)

OBRZEZANIE

I OFIAROWANIE JEZUSA

POŚWIĘCENIE JEZUSA BOGU

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym 
Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich 
oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę 
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.” (Łk 2:21-
24 BT)
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„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 
Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim.  Jemu Duch Święty objawił, 
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, 
błogosławił…” (Łk 2:25-28 BT)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
SYMEONA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SYMEONA

„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i 
pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.  Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem 
więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić 
z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:” (Łk
2:25-28 BT)
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„Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela
z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. 
Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 
i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 
czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem 
i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2:36-38 BT)PROROKINI

ANNA

„Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła 
w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2:36-
38 BT)
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„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. 
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, 
bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela.” (Mt 2:1-6 BT)

PRZERAŻONA

JEROZOLIMA

PRZERAŻENIE PANUJĄCYCH Z POWODU NARODZIN MESJASZA

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, 
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.” (Mt 
2:1-6 BT)
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„Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców 
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy 
króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą 
widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, 
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię.” (Mt 2:7-9 BT)

PROWADZENI

PRZEZ GWIAZDĘ

NIEBO PROWADZI TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ

„Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania 
się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 
Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię.” (Mt 2:7-9 BT)
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„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: 
złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 
udali się do swojej ojczyzny.” (Mt 2:10-12 BT)

DARY DLA KRÓLA

RADOŚĆ ZE ZNALEZIENIA KRÓLA

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 
Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie 
wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.” (Mt 2:10-12 BT)
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„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, 
aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał 
aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, 
które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu 
wezwałem Syna mego.” (Mt 2:13-15 BT)UCIECZKA DO EGIPTU

„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 
się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które 
Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.” (Mt 2:13-15 BT)
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„Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, 
wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do 
Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać 
wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, 
stosownie do czasu, o którym się dowiedział od 
Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka 
Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk 
wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić 
się w żalu, bo ich już nie ma.” (Mt 2:16-18 BT)MASAKRA DZIECI

W BETLEJEM

HEROD DZIECIOBÓJCA

„Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał 
oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku 
do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy 
spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. 
Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.” (Mt 2:16-18 
BT)
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„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, 
weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. 
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił 
do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei 
panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, 
bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, 
udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, 
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie 
Nazarejczykiem.” (Mt 2:19-23 BT)

POWRÓT Z EGIPTU

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: 
Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 
na życie Dziecięcia. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, 
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie 
Nazarejczykiem.” (Mt 2:19-23 BT)
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„Wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. 
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.”
(Łk 2:39-40 BT)

NAZARET

„Wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” (Łk 2:39-40 BT)
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Po co to wszystko?
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„Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. 
Ten, który objawił się w ciele, 
usprawiedliwiony został w Duchu, 
ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, 
znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.” 

(1 Tm 3:16 BT)

WCIELENIE, ŚWIĘTE ŻYCIE W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO, ZWIASTOWANIE LUDZIOM I 
ANIOŁOM, UWIELBIENIE I WYWYŻSZENIE

• Wszystkie etapy planu zbawienia przynoszą Bogu chwałę
• Jezus miał być Barankiem Bożym, ofiarą za nasze grzechy, ale miał się stać także 

Lwem z pokolenia Judy – zwycięskim Królem zbawionych

„Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, 
usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, 
znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.” (1 Tm 3:16 BT)
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„Krew wołów i kozłów 
nie jest w stanie zgładzić ludzkich grzechów. 
Dlatego [Chrystus] przychodząc na świat powiedział [do Boga]: 
Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz utworzyłeś mi ciało. 
Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i w ofierze za grzechy. 
Wtedy powiedziałem: Oto idę, aby – zgodnie z tym, 
co napisano o Mnie w księdze [Prawa] – pełnić, Boże, 
Twoją wolę.” (Hbr 10:4-7 Rom)

TYLKO KREW JEZUSA
• Jedynie krew Jezusa daje nam zbawienie
• Nic i nikt nie może nas wybawić od grzechu i śmierci tylko Pan Jezus

„Krew wołów i kozłów nie jest w stanie zgładzić ludzkich grzechów. Dlatego [Chrystus] 
przychodząc na świat powiedział [do Boga]: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz 
utworzyłeś mi ciało. Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i w ofierze za grzechy. 
Wtedy powiedziałem: Oto idę, aby – zgodnie z tym, co napisano o Mnie w księdze 
[Prawa] – pełnić, Boże, Twoją wolę.” (Hbr 10:4-7 Rom)
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„Po tym poznajecie Ducha Bożego: 
każdy duch, który uznaje, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.” 
(1 J 4:2 BT)

„Wielu pojawiło się na świecie zwodzicieli, 
którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. 
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.” (2 J 7 BT)

PRZYJĘCIE LUDZKIEGO CIAŁA NA WIEKI
• Jezus stał się człowiekiem na wieki
• Dlatego może być jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a ludzkością – On Bóg i 

człowiek

„Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus 
przyszedł w ciele, jest z Boga.” (1 J 4:2 BT)

„Wielu pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus 
przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.” (2 J 7 BT)
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„Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. 
Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi 
i ciele, dlatego i On także bez żadnej 
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby 
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył 
władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby 
uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie 
przez bojaźń śmierci podlegli byli 
niewoli.” (Hbr 2:13-15 BT)

RADOSNE OWOCE ZBAWIENIA PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEZUSA

„Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, 
dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych 
wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.” (Hbr 2:13-15 
BT)
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„Co było niemożliwe dla Prawa, 
ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, 
[tego dokonał Bóg]. 
On to zesłał Syna swego 
w ciele podobnym do ciała grzesznego 
i dla [usunięcia] grzechu 
wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech.” 
(Rz 8:3 BT)

GRZESZNY CZŁOWIEK NIE MOŻE BYĆ POSŁUSZNY PRAWOM BOŻYM

„Co było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał 
Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] 
grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech.” (Rz 8:3 BT)
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„On bowiem jest naszym pokojem. 
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. 
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, 
wyrażone w zarządzeniach, 
aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, 
wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich 
znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, 
w sobie zadawszy śmierć wrogości.” (Ef 2:14-16 BT)

JEZUS USUWA BARIERY
• Jezus nie tylko pojednam nas z niebem
• On pojednał nas ze sobą nawzajem jako ludźmi
• On usuwa podziały i uprzedzenia

„On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie 
jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i 
drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć 
wrogości.” (Ef 2:14-16 BT)
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PRAWO BYŁO 
MUREM, KTÓRY 
SEPAROWAŁ 
IZRAEL OD 
INNYCH 
NARODÓW. 
JEZUS ZBURZYŁ 
TEN MUR I 
POZBAWIŁ 
MOCY PRAWO.

„[Jezus]  obie części [ludzkości] uczynił 
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur –
wrogość.” (Ef 2:14 BT)

„On [Jezus] jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie 
jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i 
drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć 
wrogości.” (Ef 2:14-16 BT)
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PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO

SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

Do społeczności ludu Bożego nie 
mógł wejść żaden mężczyzna 
z okaleczonymi narządami 
płciowymi. (Pwt 23:2 BT II)

„Nie wejdzie syn nieprawego 
łoża do społeczności Jahwe, 
nawet w dziesiątym pokoleniu 
nie wejdzie do społeczności 
Jahwe.” (Pwt 23:3 BT II)

PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

Do społeczności ludu Bożego nie mógł wejść żaden mężczyzna z okaleczonymi 
narządami płciowymi. (Pwt 23:2 BT II)

„Nie wejdzie syn nieprawego łoża do społeczności Jahwe, nawet w dziesiątym 
pokoleniu nie wejdzie do społeczności Jahwe.” (Pwt 23:3 BT II)
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PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO

SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

„Nie wejdzie Ammonita i Moabita do 
społeczności Jahwe, nawet w 
dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do 
społeczności Jahwe na wieki, za to, 
że nie wyszli oni ku wam na drogę z 
chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu 
i jeszcze opłacili przeciwko tobie 
Balaama , syna Beora, z Petor w 
Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.” 
(Pwt 23:4-5 BT II)

PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

„Nie wejdzie Ammonita i Moabita do społeczności Jahwe, nawet w dziesiątym 
pokoleniu; nie wejdzie do społeczności Jahwe na wieki, za to, że nie wyszli oni ku wam 
na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko tobie 
Balaama , syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.” (Pwt 23:4-5 BT 
II)
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PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO

SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

„Nie będziesz się brzydził 
Edomitą, bo jest twoim bratem, 
ani Egipcjaninem, bo 
przybyszem byłeś w jego kraju. 
W trzecim pokoleniu jego 
potomkowie mogą być 
dopuszczeni do społeczności 
Jahwe.” (Pwt 23:8-9 BT II)

PRZEPISY BLOKUJĄCE DOSTĘP DO SPOŁECZNOŚCI IZRAELA

„Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo 
przybyszem byłeś w jego kraju. W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być 
dopuszczeni do społeczności Jahwe.” (Pwt 23:8-9 BT II)
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JEROZOLIMA W CZASACH JEZUSA 
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KOMPLEKS ŚWIATYNI HERODA DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁ JEZUS
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DZIEDZINIEC KOMPLESU ŚWIĄTYNNEGO
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• DZIEDZINIEC POGAN – duży dziedziniec otoczony kolumnadami zawdzięczał swą 
nazwę temu, że wolno było na nim przebywać poganom. 

• To właśnie z tej części świątyni Jezus dwukrotnie – na początku i pod koniec swej 
ziemskiej służby – wypędził ludzi, którzy robili z domu jego Ojca jaskinię zbójców. 

• Dziedziniec Pogan kończył się przegrodą o wysokości trzech łokci (1,3 m), w której 
znajdowały się przejścia. 

• Umieszczono na niej duże kamienie z ostrzeżeniem zapisanym po grecku i po 
łacinie. Według JÓZEFA FLAWIUSZA grecki napis głosił: „Żaden cudzoziemiec 
niechaj nie waży się przekraczać poręczy otaczającej świątynię i ogrodzenia. Ten, 
który by to uczynił, będzie winien swojej śmierci.” (Wojna żydowska)
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• PO PIERWSZE – Jezus „zburzył rozdzielający mur – wrogość” (Ef 2:14). Ten mur 
wskazuje na coś więcej niż na mur świątyni, który oddzielał dziedziniec pogan od 
miejsca, do którego tylko Żydzi mieli dostęp. 

• Ma to swoje odniesienie do religijnego, socjalnego i politycznego podziału 
pomiędzy tymi dwiema grupami. Jednakże, oddając swoje życie za grzechy 
wszystkich, Chrystus pojednał nas na poziomie dwóch wymiarów: PIONOWYM, 
między Bogiem i człowieczeństwem, i POZIOMYM, w stosunkach międzyludzkich. 

• To świadczy o Bożej miłości jednakowej do każdego. Wynika z tego, że w Chrystusie 
„nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny 
ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” (Ga 3:28)
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• PO DRUGIE, Chrystus „zniósł zakon przykazań i przepisów, aby stworzyć w sobie 
samym z dwóch jednego nowego człowieka” (Ef 2:15).

• I tu trzeba zastanowić się, o czym dokładnie Paweł chciał powiedzieć (czy jest tu 
mowa o ceremonialnym czy o moralnym zakonie). 

• Apostoł podkreśla, że to wszystko, co rozdzielało Żydów i pogan, zostało obalone 
w Jezusie. Od tej pory wszystko zostało pojednane w Nim i dlatego Paweł pisze: 
„Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy.” (Ga 6:15)
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• PO TRZECIE, Chrystus stworzył „w sobie samym z dwóch jednego nowego 
człowieka.” (Ef 2:15) Nie ma już Żyda, nie ma poganina, lecz jedno nowe 
stworzenie (2 Kor 5:17), w którym ludzie określają swoją przynależność nie przez 
kastę, kolor, płeć, narodowość czy ród, lecz przez łączność z Chrystusem na krzyżu. 

• „Jezusowi udało się stworzyć nowe społeczeństwo, faktycznie nowe 
człowieczeństwo. (...) A to nowe człowieczeństwo połączone w Chrystusie jest 
przyrzeczeniem i przedsmakiem jedności pod kierownictwem Chrystusa.” (John R. 
W. Stott, The Message of Ephesians, s. 93).
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„On sam, 
w swoim ciele 
poniósł nasze grzechy na drzewo, 
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, 
a żyli dla sprawiedliwości 
– Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.” 
(1 Ptr 2:24 BT)

JEZUS NAS UWOLNIŁ I ZBAWIŁ

„On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być 
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.” 
(1 Ptr 2:24 BT)
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BÓG
DLATEGO BÓG DAŁ SYNA
• Byśmy ujrzeli piękno Bożego charakteru
• Byśmy zapragnęli z Nim być przez wieki
• Byśmy przyjęli Jego zbawienie 
• Byśmy zaprzestali jałowej walki o Bożą miłość
• Byśmy złożyli swój los w Jego miłosierne dłonie..
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„Wierzysz, że Jezus 
narodził się w betlejemskim żłobie, 
lecz biada ci, 
jeśli nie narodzi się w tobie!”
- Adam Mickiewicz -

COŚ WIĘCEJ NIŻ KOLOROWE TRADYCJE
• Atmosfera świąt prędzej czy później przeminie
• Pytanie, że narodziny Jezusa wywrą jakiś pozytywny wpływ na moje doczesne i 

wieczne życie…

„Wierzysz, że Jezus 
narodził się w betlejemskim żłobie, 
lecz biada ci, 
jeśli nie narodzi się w tobie!”
- Adam Mickiewicz -
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