ROK-B 2

niedziela po narodzeniu pańskim

J 1, 1-5, 9-14
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. Była 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. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

1Słowo i dialog - Logos i dia-logos
Na początku było Słowo, Logos. Od takich słów rozpoczyna się prolog Ewangelii świętego, Jana,
często czytany w okresie Bożego Narodzenia. Ostatnie dni tego okresu, uroczystość Objawienia Pańskiego,
główny akcent kładą na objawienie się Syna Bożego nie tylko narodowi wybranemu, ale także tym, nie znali
lub nie poznali wiary w jedynego Boga. Bóg objawia się całemu światu, jak czytamy w Ewangelii: Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Bóg, jak zapowiadał to
już prorok Izajasz, w „zazdrosnej" miłości o człowieka pragnie wyjść mu naprzeciw. Pragnie z człowiekiem
nawiązać kontakt. Innymi słowy, pragnie z człowiekiem wejść w dialog, doprowadzić do zbliżenia.
Dialog, dia-logos - to wyrażenie dziś tak często używane i nadużywane. Dialog to coś więcej niż
dyskusja. Dialog zakłada dobrą wolę, życzliwość, chęć słuchania drugiego i chęć dawania mu odpowiedzi.
To chęć dotarcia do prawdy. Zawsze wypływa ona z czystych intencji. Dialog nie znosi podstępu, obrażania,
ranienia. W dialogu jedna strona objawia się drugiej.
Bóg objawia się człowiekowi w dialogu. Co trzeba zauważyć w tym niezwykłym dialogu? Inicjatywa
zawsze wychodzi od Boga. Bóg pierwszy wychodzi z propozycją. Bóg zawsze zaczyna. Człowiek może
wyjść naprzeciw Jego propozycji lub ją odrzucić. Jest wolny. Mówią o tym słowa dzisiejszej Ewangelii:
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Można w tym kontekście przytoczyć wiele
późniejszych słów Jezusa: Jeśli chcesz..., Jeśli chcesz być doskonałym..., Jeśli chcesz osiągnąć życie
wieczne... Człowiek może wejść w kontakt z Bogiem, ale tylko wtedy, jeśli tego chce, jeśli ma dobrą wolę.
Wychodzenie Boga naprzeciw człowieka, inicjatywa zbliżenia się do niego, zaczęła się już w raju, po
upadku człowieka, który polegał na oddaleniu się od Boga. Bóg pierwszy pyta Adama: Gdzie jesteś? Tak
odzywał się przez wieki i odzywa nadal Bóg do człowieka. Bóg odezwał się do Abrahama, którego posłał do
ziemi obiecanej. Abraham przyjmuje plan Boga i staje się człowiekiem wiary, zaufania. Bóg odezwał się do
Mojżesza, aby poszedł i wyprowadził lud z niewoli egipskiej. Odpowiedzi udzielił Mojżesz po rozmowie,
po dialogu, przy płonącym krzaku. To Bóg przez swojego posłańca, Archanioła Gabriela, zwraca się do
Maryi z propozycja, aby stała się Matką Jego Syna. Maryja odpowiedziała sło- wami, które były bogate w
konsekwencje: Niech mi się stanie według Twego Słowa. W dialogu z aniołem Maryja przyjmuje
plany Boże. To Bóg przez aniołów w noc Bożego Narodzenia zaproponował spotkanie z pasterzami w
Betlejem. Oni opowiedzieli chętnym to wszystko, co widzieli i co słyszeli, oddając wcześniej pokłon
Jezusowi. Bóg wezwał trzech mędrców, nawiązał z nimi dialog poprzez uprawianą przez nich naukę. Pan
wezwał mędrców, poszukujących prawdy w astronomii, w pismach narodów Wschodu, a oni zrozumieli
znak: ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie. Za przewodem tej gwiazdy wyruszyli w daleką

podróż. Dalej poszukiwali. Wstępowali do ludzi, do uczonych w Piśmie, na dwór Heroda.
Ci ludzie mogli im udzielić właściwej informacji. Szli dalej, aż znaleźli Dziecię, przed
którym stanęli. Padli na twarz i oddali Mu pokłon. Weszli w dialog z Bogiem, uznali Go i
wrócili odmienieni w swoje strony.
Odkrywajmy wciąż propozycje Boga i bierzmy je na drogę naszego życia. Przyjmijmy Słowo, Logos, i
prowadźmy nasz życiowy dialog z Bogiem, nas dia-logos.

