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Drodzy przyjaciele
Najkrótsze dni w roku i wiele godzin
w mroku, oraz nadzieja, że to się odmieni.
Światłość zwycięży i mrok ustąpi, ale nie
w jednej chwili lecz bardzo powoli. To ciekawy
obraz, bardzo nam bliski, bo oparty na
corocznym doświadczeniu. Kiedy odkrywam
światło i mrok w sobie samym wtedy żywię
również nadzieję, że światła będzie przybywać, a ubywać mroku. Chociaż mrok
całkowicie nie zniknie, to przecież światła
i dnia wciąż będzie wicej.
Promień światła, którym chciałbym się
z wami podzielić wydobywa się z tajemnicy
Wcielenia. Pierwszym i najważniejszym
aktem wcielenia jest cud istnienia, którego
początek nazwaliśmy stworzeniem
i chociaż nikt nie potrafi do końca
wyjaśnić ani jak, ani skąd, ani po co jest
to wszystko, co jest, co istnieje
i dlaczego jest takie, a nie inne, to
przecież świadomość, że jesteśmy
częścią tej wielkiej i wspaniałej
rzeczywistości jest
oszałamiająca.

Świadomość ta nie jest owocem przemyśleń, studiów czy dociekań, ale rodzi się
w ciszy, gdy ustają myśli, gdy już wiem, że
jestem i to mi wystarczy. Zatem jestem
owocem wcielenia, mam w nim udział,
Odwieczny we mnie staje się
Zrodzonym.
Nie tak łatwo pokonać opór rozumu
wytrenowanego w logicznym myśleniu, dla
którego wszystko, co niewytłumaczalne staje
się niemożliwe.

Może właśnie dlatego potrzebujemy
drugiego Wcielenia, widzialnego znaku
jedności Boga i człowieka. Czy wystarczy nam
odwagi, by oba Wcielenia połączyć?
Nierozerwalną jedność wszystkiego, co
ludzkie i wszystkiego, co Boże w jednej osobie
Jezusa Chrystusa - świętujemy jako Boże

Narodzenie - jako drugie i ostateczne
Wcielenie. Jest Boże, czyli nieskończone,
nieograniczone czasem i przestrzenią, żadną
kulturą, ani sposobem myślenia czy
poznawania. Jest Narodzeniem, czyli czymś
osadzonym w czasie, czymś chwilowym
i tymczasowym, ale jednocześnie jedynym
i niepowarzalnym, całkowicie wyjątkowym.

Dość łatwo odnosimy tę prawdę do Jezusa, tak jakby był „wielkim
wyjątkiem”, „anomalią”, a tymczasem wszystko wskazuje na to, że
jest pełnią Objawienia, czyli to, co uznajemy za prawdziwe w Nim jest
równie prawdziwe we mnie i w tobie i w każdym człowieku.
Co łączy oba Wcielenia - odwieczna Miłość, którą Jezus nazywał
Ojcem, która rozświetla betlejemską noc, równie mocno jak
nieskończone przestrzenie, które mierzymy świetlnymi latami.
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