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Logika świętowania 

 
          Prowokacyjnie pesymistyczny jest wiersz Antoniego Pawlaka o Bożym 

Narodzeniu
1
. Przeczytajmy go w całości. Jest to wiersz bez tytułu:  

 
na Wigilię umierają wojny  

i światem wstrząsa tylko trzask łamanych opłatków 

„wszyscy jesteśmy braćmi”  

grzmią ambony świata  

na pasterkę  

 

na Wigilię umierają wojny  

aby na trzeci dzień zmartwychwstać  

 

          Krótko mówiąc, diabeł chce udowodnić, że jest mocniejszy od Pana Jezusa. Jeśli już 

musi Mu ustąpić, to chciałby, żeby to było tylko na te kilka dni świąt: potem będzie się starał 

o to, by nasza ziemia znów zmieniła się w przedsionek piekła, gdzie panuje nienawiść i 

bezlitosna walka o swoje. Niech sobie aniołowie śpiewają: „A na ziemi pokój ludziom dobrej 

woli”, byleby w trzy dni po świętach wszystko znów było po staremu! Tak chce diabeł, a my 

nieraz bardzo staramy się o to, żeby jego wola się spełniła.  

Ten cień, jaki kładzie się na nasze świętowanie, warto zobaczyć. Bo jeśli uda nam się 

go usunąć, wówczas święta nasze będą naprawdę tym, czym być powinny; będą radosne tą 

radością, jakiej świat dać nie może. Zauważmy, że również kolędy dostrzegają istnienie tego 

cienia, o którym mówi cytowany poeta. Jedna z najbardziej znanych kolęd stwierdza po 

prostu:  

 
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?  

Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy!  

 

          Zatem jeżeli już świętujemy Boże Narodzenie, to bądźmy logiczni. Jeśli radują nas 

narodziny Zbawiciela, jakie miały miejsce dwa tysiące lat temu, to spróbujmy sobie 

uprzytomnić, że przyszedł On, ażeby napełniać pokojem mnie i ciebie, a ponadto nasze 

wzajemne relacje. W przeciwnym razie, to właśnie do mnie i do ciebie odnosi się przestroga 

Adama Mickiewicza:  

 
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,  

Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.  

 

          Przywołam tu przemyślenia dawnych chrześcijan, bo oni bardzo głęboko rozumieli, 

czym jest świętowanie. Na przykład Orygenes, wielki myśliciel chrześcijaństwa starożytnego 

(+ 254), wydobywa ze Starego Testamentu zdawałoby się nieistotny szczegół, że Bóg nazywa 

święta, jakie obchodził wówczas lud Boży, swoimi świętami. Czyżby Bóg – pyta Orygenes – 

brał udział w naszym świętowaniu? „Oczywiście – odpowiada na to pytanie – albowiem 

wielkim świętem jest dla Niego, kiedy dokonuje się zbawienie ludzi. Wyobraź sobie, jak 

bardzo cieszy się Bóg, kiedy rozpustnik odzyskuje czystość, kiedy człowiek nieprawy 

zaczyna postępować sprawiedliwie, a niewierzący staje się Jego czcicielem. To są prawdziwe 

święta dla Boga!” (Do Księgi Liczb, hom. 23, 2). I zwraca uwagę Orygenes, że wówczas 
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świętuje całe niebo. Przecież sam Pan Jezus mówił o tym, jak wielka jest radość aniołów 

Bożych z każdego grzesznika czyniącego pokutę!  

Dawni chrześcijanie nie należeli do tych, którzy mówiąc „a”, lękaliby się powiedzieć 

„b”. Jeśli prawdziwe świętowanie polega na naszym otwarciu się na Bożą obecność, wynika 

stąd logicznie, że świętować powinniśmy przez cały rok i przez całe nasze życie! Ta myśl o 

powinności nieustannego świętowania – o tym, że żadnego dnia nie wolno nam przeżyć w 

zamknięciu na Bożą łaskę i bez owoców sprawiedliwości i miłości – pojawia się bardzo 

często w pismach starochrześcijańskich. Znalazła się nawet w modlitwach liturgicznych, co 

więcej – w mowie potocznej: poniedziałek, wtorek, środę itd. dawni chrześcijanie nazywali 

bowiem „świętem drugim”, „świętem trzecim”, „świętem czwartym”, itd.  

Czym więc, zgodnie z tą logiką, jest niedziela, a zwłaszcza największe święta roku 

liturgicznego, tzn. Wielkanoc i Boże Narodzenie? Ależ to oczywiste: Bardzo radosnym i 

poruszającym to, co w nas najgłębsze, przypomnieniem, że całe nasze życie powinno być 

otwarte na Boga oraz napełnione pokojem i sprawiedliwością.  

Stąd w dni Bożego Narodzenia tak często powtarzana jest myśl, że Chrystus również 

dzisiaj chce nas obdarzyć swoją obecnością – aż do udzielenia się nam w Komunii Świętej. 

Nie będę tu przypominał czwartej zwrotki kolędy Wśród nocnej ciszy, bo jest powszechnie 

znana. Refleksję zakończę bożonarodzeniową przemową do Chrystusa przychodzącego do 

nas w sakramencie Eucharystii. Autorką tych słów jest Beata Obertyńska:  

 
Nie bój się Biała Kruszyno  

ludzkiego serca tajni...  

Od kiedyć Ci to nowiną  

osioł i siano w stajni?  

 


