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A ty Betlejem Efrata najmniejsze  

jesteś wśród plemion judzkich! Z cie-

bie mi wyjdzie Ten, który będzie wła-

dał w Izraelu, a pochodzenie Jego  

od początku, od dni wieczności. 

Ten fragment Księgi Proroka Miche-
asza, w lekko zmienionej formie (zob.  
Mt 2,6 z przyp.), zacytowali ucze-
ni ludu Herodowi, przerażonemu 
z powodu pojawienia się magów 

Światło z Betlejem
szukających nowo narodzonego 
Króla żydowskiego. Mimo że Betle-
jem zostało wskazane w proroctwie 
jako miejsce, skąd będzie pochodził 
Mesjasz nikt tam jakoś szczególnie 
nie czekał na te wyjątkowe naro-
dziny. Fakt, że poza magami nikt  
z Jerozolimy nie udał się do Be-
tlejem może wskazywać, że wiara 
w wypełnienie proroctwa, może 
i silna na poziomie wiedzy, nie dość 

motywowała do działania. Przynaj-
mniej nie od razu.
Tymczasem Betlejem było świad-
kiem największego cudu, jaki do-
konał się na ziemi, gdyż to tam,  
w pasterskim żłobie dwoje bogo-
bojnych ludzi zobaczyło, jak w spo-
sób fizyczny Słowo stało się ciałem  
(J 1,14a). Dla Maryi i Józefa zaczął 
się nowy etap zmagania z obietnicą 
Boga, która została wypowiedziana 
przez anioła Gabriela. To właśnie 
tam Bóg, który stał się człowiekiem, 
dał też możliwość fizycznego spo-
tkania Go.
Ale Betlejem było również świad-
kiem zgoła innego spotkania. To 
tam doszło do próby pokrzyżowa-
nia planów Bożych; próby wpłynię-
cia na losy Historii Zbawienia przez 
siły zła. Po spotkaniu ze Świętą Ro-
dziną magowie, na polecenie anioła  
inną drogą udali się z powrotem do 

swojego kraju (Mt 2,12b). Zaraz po-
tem anioł przestrzegł Józefa, by ten 
udał się ze swoją rodziną do Egiptu. 
Bóg w swojej opatrzności znał ser-
ce Heroda i ostrzegł swoich wybra-
nych, zanim ten, kierowany lękiem 
o tron i strasznym gniewem, wysłał 
żołnierzy, by mordowali dzieci 
w Betlejem. Boże polecenie dane 
przez anioła Józefowi ochroni Ma-
ryję i Jej Dziecko. Mimo podstępu 
Heroda, który usiłował przekonać 
magów, że on też chce oddać po-
kłon nowemu królowi, oraz mimo 
interwencji wojska nie udało się 
zniweczyć Bożego planu.
Czytając kolejne rozdziały Pisma 
Świętego, można zobaczyć, że do 

podobnych konfrontacji dojdzie 
jedzie jeszcze nie raz. Ale Biblia 
nie jest zapisem kolejnych prób 
zakłócenia Bożego planu, przeciw-
nie – jest ona wielkim świadectwem  
Bożego zwycięstwa.
Przejdźmy do trzech obrazów 
z Księgi Apokalipsy, gdzie ta walka 
została umieszczona w kontekście 
eschatologicznym. Pierwszy obraz 
to konfrontacja sił Złego z mocą 
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Boga. I nastąpiła walka w niebie:  

Michał i jego aniołowie mieli walczyć 

ze Smokiem (Ap 12,7a). Smok podej-
muje walkę przeciw aniołom Boga 
i zostaje pokonany. Bóg jednak 
osobiście nie staje do walki. Wy-
brzmiewa tu echo sztuki wojennej, 
w której to wódz nie angażuje się 
w każdy konflikt, lecz wysyła swo-
ich podwładnych, by walczyli. Moż-
na tu wysnuć następujący wniosek: 
Smok nie jest przeciwnikiem Boga 
na tym samym poziomie. Bóg, bę-
dąc inny od wszystkiego, co stwo-
rzone, nie podejmuje bezpośredniej 
walki z tym, co pochodzi ze świata 
stworzonego, nawet jeśli jest to 
świat duchowy. Wysyła swoje słu-
gi oraz daje im moc do pokonania  
tego, co jest niższe od Niego same-
go. Bóg jako Stwórca jest źródłem 
wszystkiego i nieskończenie to prze-
wyższa, przekraczając wszystkie  
stworzone kategorie.
Przepaść dzieląca te dwie rzeczy-
wistości oraz transcendencja Boga 
w działaniu są również podkreślone 
w scenie z 14 rozdziału Księgi Apo-
kalipsy, kiedy to Siedzący na obłoku 

rzuca sierp, bo jak ogłasza anioł: 
dojrzało żniwo na ziemi (14,15c).  
Obraz żniwa pojawia się u wszyst-
kich czterech ewangelistów i za 
każdym razem jest wyrazem troski 
Pana żniwa o swoje plony. Nie ina-
czej jest i w tym fragmencie, gdzie 
pierwsze żniwo wpierw dotyczy 
tych, którzy mają być zbawieni.  
Zaraz potem następuje drugie żni-
wo, które tym razem skutkuje wrzu-
ceniem dojrzałych jagód do tłoczni  

Bożego gniewu – ogromnej (14,19b).
Syn Boży nie działa tu na polece-
nie anioła. Jezus, tłumacząc przy-
powieść o chwaście (Mt 13,24–30), 
sam wyjaśnia, że: żniwem jest ko-

niec świata, a żeńcami są aniołowie  
(13,39b). Anioł doglądający plo- 
nów ogłasza Panu żniwa, że już nad-
szedł stosowny czas, by dokonało się 
to, co i tak ma się z woli Bożej stać. 
Tak jak przy walce ze Smokiem, tak 
też przy obrazie dwóch żniw uczest-
niczą aniołowie, którzy działają 

„zamiast” Boga, ale nie wbrew Jego 
woli. W jednym i drugim obrazie 
widzimy Boga, który wpływa na 
rzeczywistość zarówno duchową, jak 

i ludzką, oczyszczając ją, a jednocze-
śnie pozostając w jakimś dystansie 
do tego, co sprzeciwia się Jemu.  
Bóg przyjmuje to, co dobre w świe-
cie za pośrednictwem swojego Syna 
(Zasiadający na obłoku), który do-
konuje żniwa zbóż, a to, co złe jest 
w całkowitym dystansie do Niego 

– to nie Syn Boży jest tym, który „ob-
cina grona”, ale posłany w tym celu 
anioł.
Ostatni obraz, który chcę tu przy-
wołać i który, moim zdaniem, do-
brze podsumowuje to wszystko, 
o czym była mowa, to Niewiasta 
i Smok. Stają naprzeciw siebie dwie 
rzeczywistości: ta związana z Bo-
giem – w osobie Niewiasty i sprze-
ciwiająca się Mu – w postaci Smoka. 
Dochodzi tu do konfrontacji dwóch 
zamiarów względem przyszłości 
świata. Niewiasta jest brzemienna 
i ma zaraz urodzić Mężczyznę, który  

wszystkie narody będzie pasł rózgą 

żelazną (por. Ap 12,5a). Smok cze-
ka, by pożreć jej dziecię, tym samym 
chce wpłynąć na plan Boga. W tej 
dość dramatycznej dla Niewiasty 
sytuacji Boży plan dokonuje się, po-
mimo zamiarów Złego. Dziecię zo-
staje uniesione do Boga i Jego tronu. 
Dalsze próby Smoka, po zrzuceniu 
na ziemię, by pokonać Niewiastę 
nie odnoszą skutku: nie jest w sta-
nie Jej dogonić, gdyż Niewiasta do-
stała dwa skrzydła orła wielkiego, 
a następnie uciekła na pustynię, na  
miejsce wcześniej dla Niej przy-
gotowane przez Boga. Woda wy-
puszczona z gardzieli Węża zostaje 
pochłonięta przez ziemię, która 
otworzyła swą gardziel. Wszelkie 
zakusy Złego, od walki z aniołami  
Bożymi po próby pokonania Nie-
wiasty, tak na niebie jak i na ziemi, 

spełzły na niczym. Została już „tyl-
ko” walka z potomstwem Niewiasty. 
Jednakże dynamika opisanych wcze-
śniej wydarzeń daje nadzieję, że i ta 
walka zostanie przez Złego przegra-
na. Zauważmy, że część tego opisu 
spełniła się właśnie w Betlejem. To 
tam Smok chciał „pożreć Dziecię 
Niewiasty”, gdy wysłannicy Heroda 
szukali małego Jezusa. Niewiasta 
i Jej Dziecko zostali uratowani, gdy 
Józef przyjął ostrzeżenie anioła.
Świętość Boga, Jego całkowita in-
ność od świata stworzonego sprawia,  
że Jego zamiary, czy to przeprowa-
dzane bezpośrednio, czy też za po-
mocą posłańców, zawsze dochodzą 
do skutku. Największy nasz Prze-
ciwnik nie jest w stanie zatrzymać 
czy zmienić boskiego planu zba-
wienia człowieka. Bóg działa i Jego 
opieka broni nas również wtedy, 
gdy nie jesteśmy świadomi niebez-
pieczeństwa. Wydaje się, że – szcze-
gólnie dziś, kiedy mnożą się niepokoje 

– potrzeba nam przypominać o tym 
świetle, które zajaśniało w Betlejem. 
Nie tylko o świetle przy spotkaniu 
z pasterzami, gdzie została ogło-
szona radość dla całego świata, ale 
przede wszystkim o światłości, która 

w ciemności świeci i ciemność jej nie 

ogarnęła (J 1,5). Choć zakusy i uci-
ski ze strony Złego nie ustaną aż 
do końca świata, to Jezus od dwóch  
tysięcy lat powtarza: Odwagi! Jam 

zwyciężył świat (16,33b).
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