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Zbawieni przez dziecko

Bracia i Siostry, dzie# dobry!

W tych dniach #wi#t Bo#ego Narodzenia jest nam ukazywane Dzieci#tko Jezus. Jestem pewien,
#e w naszych domach jeszcze wiele rodzin ustawi#o  szopk#, kontynuuj#c t# pi#kn# tradycj#, któr#
zapocz#tkowa# #w. Franciszek z Asy#u i dzi#ki której jest wci## #ywa w naszych sercach tajemnica
Boga, który staje si# cz#owiekiem.

Nabo#e#stwo do Dzieci#tka Jezus jest bardzo rozpowszechnione. Wielu #wi#tych m##czyzn i
kobiet kultywowa#o je w codziennej modlitwie i pragn##o kszta#towa# swoje #ycie wed#ug #ycia
  Dzieci#tka Jezus. My#l# w szczególno#ci o #w. Teresie z Lisieux, która jako mniszka karmelita#ska
nosi#a imi# Teresa od Dzieci#tka Jezus i #wi#tego Oblicza. Potrafi#a — a jest ona tak#e doktorem
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Ko#cio#a — #y# i dawa# #wiadectwo o tym «dzieci#ctwie duchowym», które cz#owiek przyswaja
sobie w#a#nie dzi#ki rozwa#aniu, ucz#c si# od Maryi Dziewicy, pokory Boga, który dla nas sta# si#
ma#y. I to jest wielka tajemnica, Bóg jest pokorny! My, zarozumiali, pe#ni pró#no#ci i maj#cy o sobie
wielkie mniemanie, jeste#my niczym! On, wielki, jest pokorny i staje si# dzieckiem. To jest prawdziwa
tajemnica! Bóg jest pokorny. To jest pi#kne!

By# czas, kiedy w osobie bosko-ludzkiej Chrystusa Bóg by# dzieckiem, i musi to mie#
swoje szczególne znaczenie dla naszej wiary. To prawda, #e Jego #mier# na krzy#u i Jego
zmartwychwstanie s# najwy#szym wyrazem Jego odkupie#czej mi#o#ci, lecz nie zapominajmy,
#e ca#e Jego ziemskie #ycie jest objawieniem i nauczaniem. W okresie Bo#ego Narodzenia
wspominamy Jego dzieci#stwo. By wzrasta# w wierze, potrzebowaliby#my cz##ciej kontemplowa#
Dzieci#tko Jezus. Oczywi#cie, nic nie wiemy  o tym okresie Jego #ycia. Nieliczne informacje, jakimi
dysponujemy, odnosz# si# do nadania imienia po o#miu dniach od Jego narodzin i do ofiarowania Go
w #wi#tyni (por. #k 2, 21-28); a ponadto do odwiedzin M#drców i ucieczki do Egiptu w ich nast#pstwie
(por. Mt 2, 1-23). Potem jest d#uga przerwa, a# do momentu kiedy, maj#c dwana#cie lat, z Maryj# i
Józefem odbywa pielgrzymk# do Jerozolimy na #wi#to Paschy i, zamiast wróci# ze swoimi rodzicami,
zostaje w #wi#tyni, by rozprawia# z uczonymi w Prawie.

Jak wida#, ma#o wiemy o Dzieci#tku Jezus, lecz mo#emy wiele o Nim si# dowiedzie#, patrz#c na
#ycie dzieci. Rodzice, dziadkowie maj# ten pi#kny zwyczaj, #e przygl#daj# si# dzieciom, patrz#, co
one robi#.

Odkrywamy przede wszystkim, #e dzieci s# spragnione naszej uwagi. One musz# by# w centrum —
dlaczego? Bo s# zarozumia#e? Nie! Bo potrzebuj# czu# si# bezpieczne. Trzeba, aby#my równie#
my umie#cili w centrum naszego #ycia Jezusa i wiedzieli, cho# mo#e to wydawa# si# paradoksalne,
#e mamy obowi#zek Go chroni#. Chce by# u nas na r#kach, chce, by#my o Niego dbali, i pragnie
móc patrze# nam w oczy.  Ponadto mamy stara# si#, by Dzieci#tko Jezus si# u#miecha#o, okazuj#c
Mu nasz# mi#o## i rado##, #e jest w#ród nas. Jego u#miech jest znakiem mi#o#ci, który daje nam
pewno##, #e jeste#my kochani. No i dzieci lubi# si# bawi#. Bawienie si# z dzieckiem oznacza jednak,
#e musimy uwolni# si# od naszej logiki, by przyj## jego logik#. Je#li chcemy, by mia#o przyjemno##,
musimy zrozumie#, co ono lubi, a nie by# egoistami, ka##c dzieciom robi# to, co my lubimy. Jest to
dla nas nauka. W obliczu Jezusa musimy zrezygnowa# z naszej rzekomej niezale#no#ci — a to jest
istota problemu: nasza domniemana autonomia — by przyj## w zamian prawdziw# form# wolno#ci,
która polega na poznawaniu Tego, kogo mamy przed sob#, i s#u#eniu Mu. On, dziecko, jest Synem
Boga, który przychodzi nas zbawi#. Przyszed# do nas, by nam pokaza# oblicze Ojca bogatego w
mi#o## i mi#osierdzie. We#my zatem w ramiona Dzieci#tko Jezus, s#u#my Mu: Ono jest #ród#em
mi#o#ci i pogody ducha. I pi#kn# rzecz# b#dzie dzisiaj, kiedy po powrocie do domu podejdziemy
do szopki, poca#ujemy Dzieci#tko Jezus i powiemy: «Jezu, chc# by# pokorny jak Ty, pokorny jak
Bóg», i poprosimy Je o t# #ask#.

Do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dzi#kuj# wam i wszystkim, którzy na ró#ne sposoby
okazali mi ich duchow# blisko## i wyrazili #yczenia z okazji Bo#ego Narodzenia i Nowego Roku.
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Z serca odwzajemniam te uczucia i #ycz# wam i waszym rodzinom, a szczególnie tym, którzy
czuj# si# samotni, aby#cie w wierze mogli g##boko do#wiadczy# w waszym #yciu obecno#ci nowo
narodzonego Syna Bo#ego i cieszy# si# Jego mi#o#ci#, Jego pokojem i rado#ci#. Szcz##liwego
nowego roku!


