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„Oglądaliśmy Jego chwałę”

A  Słowo  stało  się  ciałem  i  zamieszkało  wśród  nas.  I  oglądaliśmy  Jego  chwałę,  chwałę,  jaką

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w

słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż

był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo

zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie

widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

(J 1, 14-18)

Rozważanie na styczeń (nr 2)

Podczas odmawiania Credo Nicejskiego często skłania się głowę przy słowach: „On to dla nas, ludzi, i dla
naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się
człowiekiem”. Ten gest jest wyrazem zadziwienia głębią tajemnicy wcielenia. Bez wcielenia, bez Boga,
który  w  Jezusie,  swoim  jedynym  Synu,  przyszedł  w  ciele  żyć  wśród  nas,  nie  byłoby  dalszego  ciągu
Ewangelii. To podstawa wszystkiego, co myślimy o zbawieniu.

W  Jezusie  Bóg  zjawił  się  wśród  nas.  Słowa  Credo  wyrastają  z  pierwszej  części  czternastego  wersu
pierwszego rozdziału Ewangelii  według św. Jana: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
Nie należy ograniczać narodzin Jezusa do żłóbka, który oglądamy w naszych kościołach. Aby zrozumieć
prawdziwy sens tego obrazu, powinniśmy się zastanowić, co to oznacza, że Bóg przyjął postać człowieka
i we wszystkim stał się taki jak my.

Św. Jan napisał w wersecie 18: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, o Nim pouczył”. Brat Roger czasem mówił, że Bóg nie wiedział już, jak okazać ludziom swoją miłość,
wysłał więc swojego Syna, żebyśmy mogli zrozumieć, że w Nim wszyscy ludzie mogą zostać pojednani
z Bogiem. Bóg naprawdę się o nas troszczy. Dlatego przejął inicjatywę i stał się człowiekiem, żeby żyć
wśród nas.



Co to oznacza? Nie istnieje żadne ludzkie doświadczenie ukryte tak głęboko, że łaska Boża nie mogłaby
do  niego  dotrzeć.  Nie  ma  takiego  ludzkiego  serca,  w  którym  ziarno  Bożej  miłości  nie  mogłoby
zakiełkować. Nie ma tak ciemnych chwil, żeby mogły zgasić Boże światło, które wciąż w nich jaśnieje.
Ponieważ Słowo stało się ciałem, żaden element naszego człowieczeństwa nie jest pozbawiony Bożej
miłości.  Wszystko, co w nas połamane, miłość ta może dotknąć i uleczyć, ponieważ Syn Boży stał się
człowiekiem i miał udział w naszej nędzy.

A to ma niewiarygodny wpływ na nasze widzenie samych siebie i innych ludzi. Pewność, że Słowo stało
się ciałem, daje ludzkiemu istnieniu ogromną nadzieję. Równocześnie rozumiemy niesamowitą pokorę
Boga, który przyszedł żyć wśród nas. Grecki tekst mówi dosłownie: „Słowo stało się ciałem i swój namiot
rozbiło  wśród nas”.  Słowo,  które  do czasów Jana Chrzciciela  pielgrzymowało przez  historię,  stało  się
pielgrzymem w naszej historii.

Druga część wersetu 14 mówi: „Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy”. Tutaj Jan mówi już jako świadek zmartwychwstania. Ale zaimek „my” obejmuje
także wszystkich tych, którzy przyszli po nim, wszystkich, którzy uwierzą, choć nie widzieli.

Chwała  Boża jest  „pełna łaski i  prawdy”.  Łaski,  która  oznacza miłość  ofiarowywaną bezinteresownie,
prawdy,  która  nie  jest  wartością  moralną,  ale  niezmienną,  stabilną  rzeczywistością,  która  trwa przez
wieczność i pełen wyraz znajduje w Jezusie Chrystusie takim, jakiego spotykamy w Ewangelii. Została
nam podarowana pełnia życia. Bóg niczego nie zatrzymuje dla siebie. Wcielenie objawia, że wszystko jest
bezinteresownym  darem  dla  nas,  nieustannie  odnawianym,  darem,  który  powinniśmy  przyjmować
zawsze  i  ciągle  od nowa.  „Łaskę  po  łasce”  pisze  Jan  w wersecie  16.  Nic  w  naszym życiu  nie  może
ograniczyć Bożego daru, ponieważ Słowo stało się ciałem.

Pytania do wymiany myśli 
w małych grupach

► Czy widziałeś jakieś oznaki łaski, o której pisze Św. Jan? Co szczególnie intryguje cię w Jezusie? 
Co On objawia ci o Bogu?

► Jak w naszym codziennym życiu świadczyć o łasce i prawdzie, które objawia ta chwała, 
inaczej mówiąc, o pełni życia, która w Jezusie stała się dla nas dostępna?


