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OREDZIE NA BOZE NARODZENIE

List Ok6lny Nr 3

"NAROD KROCZ}\CY W CIEMNOSCIACH UJRZAL SWIATLOsé WIELK}\"
Iz 9,1

z liturgii eucharystycznej Mszy o p6lnocy Botego Narodzenia

Najdrozsi, Siostry i Bracia,

Wobec zblizajacej si~ Uroczystosci Wcielenia Pariskiego, ktora jest tak wazna dIa
naszej chrzescijariskiej i franciszkat1skiej tradycji, pragn~ podzielié si~ z Wami pewnymi
refleksjami oraz trescia mojej modlitwy za Zakon w czasie Adwentu i Bozego Narodzenia.
W naszej drodze poprzez Adwent a:i do Betlejemskiego Zlobka towarzyszy nam prorok
Izajasz. Jest on prorokiem izraelskim w calym tego slowa znaczeniu, poniewaz zna swoj lud,
zna jego upor: "kark tw6j jest dragiem z telaza" (Iz 48,4) i wylicza jego grzechy: "W6l
rozpoznaje swego pana i osiol t16b swego wlaiciciela, Izrael na niczym sù~ nie zna, lOOm6j
niczego nie rozumie ... Cala glowa chora, cale serce oslable" (Iz 1, 3.5). On potrafi
odczuwaé cierpienie swego ludu. Pierwsze czytanie z liturgii eucharystycznej Bozego
Narodzenia jest skierowane do ludu Zabulona i Neftalego, do Hebrajczykow, ktorych ziemia
zostala wIaczona do imperium asyryjskiego trzydziesci lat wczesniej, podczas wojny,
podobnej do tej, ktora w naszych czasach dotkn~laKuwejt. Sa oddzieleni od reszty Izraela,
nie sa juz cz~scia jednego narodu, odci~i od przymierza, od obietnicy, bez tozsamosci, bez
nadziei.

Izajasz mowi do Izraela, ktorego serce jest twarde, grzeszne, pograzone w rozpaczy:
"Nar6d kroczacy w ciemnosciach ujrzal swiatlosé wielka". Jednilie ludowi Neftalego i
Zabulona nie obiecal wyzwolenia typu "Akcja-pustynia", ktore by przywrocilo granice
polityczne. Jego wolnosé natomiast zrodzi si~ z jego cierpienia. Prorok wskazuje na nowa,
fascynujaca rzeczywistosé: posr6d twoich ciemnosci znajdziesz i odkryjesz swiatlo.

"W owym czasie wyszlo rozporzQdzenie Cezara Augusta ... "

Lukasz ma t~ sama, co lzajasz, wra:iliwosé i te same uczucia w obliczu desperacji i
frustracji swego narodu. Wladza rzymska umacniala swoje rzady. "Pax romana" byIa
symbolem wIadzy, ktora innych pozostawiala bez wIadzy. Niosia cierpienie i koniecznosé
migracji jak byIo w wypadku Maryi i Jozefa. ByIo to wszystkim, co mozna sobie wyobrazié,
aie nie "pokojem"! Lukasz korzysta z zarzadzenia, ktore byIo kolejnym przejawem wIadzy
rzymskiej, by zwiastowaé wydarzenie, ktore juz si~ zrea1izowalo,w ktorym pot~a m~ska,
symbolicznie reprezentowana przez "pax romana", nie ma nic do czynienia: Dziewica
pocz~la i ma wydaé na swiat syna! Pokoj jest zwiastowany pasterzom, tym, ktorzy do tego
stopnia nie maja znaczenia, ze wIadza rzymska nie umieszcza ich nawet na liscie spisu. Nikt
kto przybywal do Betlejem nie mogI uniknaé rzymskiej kontroli. Jednak wszyscy zostali
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dotkni~i, a ich serce zostalo w sposob widzialny przemienione. Nagle, prawda zs~puje z
nieba: posr6d twoich ciemnosci znajdziesz i odkryjesz swiatlo.

Ta intuicja zaprowadzila Franciszka do Greccio. Franciszek pragna1 uczestniczyé w
wydarzeniu Betlejemu. Nie wystarczalo mu braé udzial w widowisku, tak jak sie bierze
udzial w meczu pilki noznej. Chcial doswiadczyé Betlejemu, doswiadczyé tego miejsca, jego
diwiekow, jego zapachu. Chcial dotknaé i posmakowaé! W taki sposob Celano opisuje
Franciszka w Greccio:

" . .. imie "Betlejem" wymawial napelniajac usta glosem a jeszcze bardziej czulym
uczuciem ... Za kaZdym razem, gdy mowil "Dzieciatko z Betlejem" albo "Jezus",
oblizywal usta jezykiem, jakby chcial posmakowaé i zatrzymaé slodycz tych slow"
(1 Cel86).

Tomasz z Celano zwraca uwage na realizacje proroctwa Izajasza: "Noc ta jest jasna jak
dzien" (l Cel 85).

"Objawia sie obfitosé darow Wszechmogacego, a jeden z obecnych, czlowiek
cnotliwy, mial cudowna wizje. Wydawalo mu sie, ze Dzieciatko lezalo bez zycia w
zlobku, zblizyl sie do Niego Franciszek i zbudzil Je z pewnego rodzaju glebokiego
snu"(l Cel 86).

Celano konkluduje: "Po skonczeniu tej uroczystej wigilii, kaZdy powrocil do swego domu
pelen niewypowiedzianego wesela".

Posr6d ciemnosci znajdziesz i odkryjesz swiatlo. Obietnica i zaproszenie sw. Pawla
jest wezwaniem do osobistego nawrocenia: "Ukazala sie laska Boga". Jego laska oswieci
twoje ciemnosci i da ci sile, "aby porzucié wszystko, co nie prowadzi cie do Boga".

"Nie b6jcie sie!" (Lk 2, lO). Oto oredzie, ktore Aniol kieruje do nas, gdy jestesmy
jakby uwiezieni w naszych relacjach braterskich, rozgoryczeni, gdy cierpimy z powodu
prawdziwych, czy przynajmniej tak oczuwanych, ran, gdy czujemy sie wyalienowani,
zniech~eni. "Ukazala sie laska Boga". Obdaruj tych, ktorzy sa ci bliscy, darem pojednania
i przebaczenia. Odkryj twoje swiatlo!

Gdy jestesmy odarci z nadziei ze wzgledu na starzenie sie naszych prowincji oraz,
gdy wydaje sie nam, ze nasze gloszenie Ewangelii nie jest w stanie przeniknaé zobojetnialego
i zsekularyzowanego swiata, sluchajmy odnowionymi uszami oredzia Bozego Narodzenia:
Dzis w miescie Dawida narodzil sie wam Zbawiciel, kt6rym jest Mesjasz Pan" (Lk 2,11).
Ufnie i z nadzieja rozpoczynajmy z moca i entuzjazmem odkrywaé swiatlo Pana, ukryte w
tym, uciskajacym nas sekularyimie. Odkryj swiatlo! Przyjmij swiatlo!

Bracie i siostro, w ciszy naszej modlitwy imedytacji, ale takZe naszych braterskich
rozmow podczas tego okresu Bozego Narodzenia, pozwolmy obudzié w nas i w naszych
braterskich wspolnotach odnowione doswiadczenie Greccio. Odkryj swiatlo, zyj w nadziei!

"DZIS ... NARODZIL SIE WAM CHRYSTUS, PAN"

1.11.1994 r.
Uroczystosé Wszystkich Swietych

Z braterskim pozdrowieniem ? \}/L~
br. John cC OFMCap

minister generalny
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Okruznylist c.3
"Lud byvajuci V temnote uvidel veIké svetlo" (Iz,9,1)

(Z liturgie eueharistie polnoenej sv. omse na Vianoee)

~.
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Drahé sestry a bratia,
ked sa priblizuje slavnost Vtelenia, taka dolezita pre nasu krestansku a

frantiskansku tradkiu, tuzim sa podelit s Vami s niektorymi uvahami a s obsahom
mojej modlitby za Rad pocas tohoto adventného a vianocného obdobia. Prorok Izaias
sprevadza nasu put od Adventu az k betlehemskej koliske. On je Izraelsky prorok
"par ~xcelence" (typicky, skutocny, yybomy, vynikajuci - pozn.prekl.), pretoze pozna
svoj lud, jeho tvrdohlavost: "le to Iud s nepoddajnou sijou" (Iz,48,4) a vypocitava ich
hriechy: "Kaidy voI pozna svojho pana a kaidy osoi vie, kto mu dava jes{: Izrael, moj rud,
nevie ... Vasa hlavg je ehora, vase srdee je uplne hnilé." (Iz,l,l-18). 'On je schopny dtit
. utrpenia svojho ludu. Prvé citanie z vianocnej omse je adresované ludu Zabulona
Neftali, ktorého krajina boIa nasilne pripojena asyrskym impériom pred tridsiatimi
rokmi pocas vojnového tazenia podobného tomu v Kuwajte. Boli oddeleni od zvysku
Izra~la, nie su vsak uz sucastou jednotného naroda, su odrezani od zmluvy; od
prislubeni, bez identity, bez nadeje.

v Izaias sa prihovara k srdc~ zatvrdlivému, ,!lriesnemu beznadejnému z Izr~ela:
"Lud kraeajuci v temnote uvidei velké svetlo."Teda ludu z Neftali a Zabulon neprislubil
oslobodenie typu Desert Storm (Burka na pus ti), co obnovuje politické hranice. !eh
sloboda sa vsak rodi z ich bolesti. Prorok ohlasuje novu fascinujucu skutocnost: zo
srdea tvojej temnoty ndjdes a objavfs svetlo.

"V tom case imperator Augustus rozkazom ... "

Lukas l3la tu istu citlivost a tie isté pocity ako Izaias voci beznadeji a rozcarovaniu
svojho ludu. Rimska moc ide pritiahnut opraty. "Pax romana" bol symbol moci, co'
nechava inych bezmocnych. Prinasa bolest, migraciu mnohym, ako Marii a JozefovL
Je vsetkym, co si mozno vyobrazit, aIe nie "pokojom"! Lukas pouziva vyhlasenie
utlaku rimskej moci aby vyhlasil udalost, ktora sa uZ uskutocfiuje, v ktorej muZska
sila, ktorusymbolicky reprezentuje "Pax romana", raz navzdy nema co robit: Panna
pocala a ide dat svetu syna! Pokoj sa ohlasuje pastier~m,:.tym, co su taki
bezvyznamni, o ktorych moc Rima nema zaujem, iba co ich.ç}1èezacleriit do zoznamu
supisu - nik, co prichadza do Betlehema nemoze un~knut.:rimskej kont;ole, predsa
vsak vsetci su dotknuti a srdce tychto osob je viditelnep!emenené. Nèvyslovnym
sposobom pravda zostupuje z nebies: zo srdea tvojej temnoty najdes a objav{s svetlo.

"



To je hl intuicia, ktoru priniesol Frantisek do Greecia. 'Frantisèk tl1zilma{4cast
na udalosti v Betleheme. Nestaeilo mu zueastnit sa diva dIa ak6 na futbalovom
zapase. Che e ucinit skusenost Betlehema, jeho miesta, znakov, jeho voni. Chee sa
dotykat a tiez vyehutnat. Celano opisuje sv. Frantiska takto:

"A to meno Betlehem vyslovuje naplniae usta hlasom a este viae zadrziava afekt...
A vzdy, ked hovoril "Dieta JeziS z Betlehema" alebo "JeziS"presiel jazykom po peraeh
akoby ehutnal a zadrfal sladkost tyehto slov." OCe186)

Tomas z Celana potvrdzuje uskutocnenie proroetva Izaiasa: "Tato noe je jasna
ako uplny den" 061,85)

"Vam sa zjavili v plnosti dary Vsemohuceho a jeden z prftomnyeh, clovek
cnostny, mal zazracné videnie. Zdalo sa mu, ze dietatko lezalo bez zivota v jasliaeh,
a FrantiSek sa k nemu pribHzil a tak ho budil z hlbokého sna. (ICel 86)

A Celano zakoncuje: "Ked sa skoneilo slavnostné bdenie, kazdy sa vratil domov
plny nevyslovnej radosti."

..,Zo srdca tvojej temnoty najdes a obiav(s svetlo. Osobné obratenie je pozvanim a
prfslubo:n I!avla:..,"Zjavila sa Boiia milost." Jeho milost oziari tvoje temnoty a da ti silu
"zanechat vsetko, co ta neprivadza k Bohu."

"Nebojte sa" (Le 2,10) To je posolstvo, ktorym sa anjel obracia na vas, uvaznenyeh
do bratskyeh vztahov zatazenyeh trpkostou, alebo aspon tak vnimate rany
odeudzenia alebo stagnacie. "Milost Boiia sa zjavila". Objfma tyeh, co su ti bHzki,
darom zmierenia a odpustenia. Objav tvoje svetlo!

Ked vek nasich oblasti a vnimanie zdanlivej nesehopnosti nasej evanjeliovej
zvesti preniknut necitlivost a indiferenciu nasho sekularizovaného sveta nas okradaju
o nasu nadej, pocuvajme..,obnovenym sluehom vianocnu zvest: "Dnes sa vam v meste
davidovom narodil spasitel, Kristus, Pan .(Lk 2,11) S doverou a nadejou zacnime
naplneni silou a nadsenim objavovat skryté svetlo Pana v sekularizme, ktory nas
stiesnuje. Objav svetlo! Prijmi svetlo!

Brat, sestra, v tichu nasej modIitby a mediléicie aIe aj nasho bratského rozhovoru,
ked sa bHzi tento eas Vianoe necha~m.:!znovu yovstat v nas a v nasich bratstvach .
obnovenu skusenost z Greecia, objav svetlo, zi v nadeji!

"DNES ...SA NARODIL PRE vAs KRISTUS, PAN"

Rim,1. novembra 1994, na slavnost vsetkyeh svatyeh.
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fr.~~ coW:::OFMCap.
Minister GeneraI
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