
15. Niewiarygodne narodzenie 
 
Była głęboka noc. Pewien mężczyzna przechodził od jednego domu do drugiego, 
pukał do drzwi i prosił o ogień dla swojej żony i właśnie narodzonego dziecka. 
Wszyscy jednak spali, nikt nie otwierał. 
Wreszcie w oddali zauważył światło. Udał się w tym kierunku. Zobaczył płonące 
ognisko, wokół którego spały owieczki, stary baca i trzy duże psy. Psy ocknąły się, 
kiedy uczuły mężczyznę, ale nie wydały żadnego głosu, nawet się nie poruszyły. 
Mężczyzna podchodził coraz bliżej do ogniska. Przekraczał owieczki leżące blisko 
siebie. Jednak żadna z nich się nie poruszyła, nie wystraszyła ani nie uciekła. Stary 
zgorzkniały twardy w obyciu baca rzucił swoją bacowską laską w kierunku przybysza. 
Chociaż przychodzący był bardzo blisko, to laska minąła cel i upadła opodal  
na ziemię.  
„Dobry przyjacielu, pomóż mi i użycz parę żarzących węgielków z ogniska. Mojej 
żonie właśnie urodziło się dzieciątko i chciałbym, by ogrzała się razem z nim”.  
Baca miał zamiar odmówić, ale nagle ze zdziwieniem uświadomił sobie, że psy  
nie szczekały, owce się nie wystraszyły i nie pouciekały, a rzucona laska minęła cel. 
„Weź, ile ci potrzeba” - odpowiedział. 
Mężczyzna pochylił się nad ogniskiem, wygrzebał kilka żarzących węgielków i kładł  
je na swój płaszcz. Bacę niezmiernie zadziwił ten fakt, bo gorące węgle nie poparzyły 
rąk ani  nie spaliły płaszcza przybysza. Zapytał: „Co to za przedziwna noc?”  
„Nie zrozumiesz tego, póki sam nie zobaczysz” - odpowiedział nieznajomy i ruszył  
w drogę powrotną. Baca wstał i poszedł w ślad za nim. 
Wkrótce przekonał się, że mężczyzna nie ma domu i że jego żona z dzieciątkiem 
leżą w stajni. Z wrażenia wyjął ze swojej torby pasterskiej miękkie białe futerko 
i podał je nieznajomemu. W tym momencie otworzyły mu się oczy i zobaczył,  
kogo obdarował. Zrodziło się w nim uczucie ciepła i radości, a w swoim sercu  
przeżył bliskość Bożego królestwa. 



Gdy się Chrystus rodzi ... 

     Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,  
   pantera z koźlęciem razem leżeć będą,  
  cielę i lew paść się będą społem 
   i mały chłopiec będzie je poganiał. 
  Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,  
   młode ich razem będą leżały. 
  Lew też jak wół będzie jadał słomę. 
           Iz 11, 6-7 

          Rok 
  bieżący jest 
  
            dla           dla                    dla 
     chrześcijan          żydów         muzułmanów 
         rokiem         rokiem       rokiem 

Od szóstego wieku liczymy rok „0” jako rok .......................................................... . Od tego 
momentu zaczynamy liczyć wszystkie następne lata nowej ery. Wydarzenia przed rokiem 
„0” zapisujemy skrótem: „przed Chr.” (.......................................................)  
lub „przed n.e.” (......................................................). Wydarzenia po roku „0” oznaczamy 
skrótem A.D. ( ANNO DOMINI, z jęz. łac.: „ Roku Pańskiego” )  
lub „po Chr.” (.................................................) albo „n. e.” (.............................................). 
Dla chrześcijan narodzenie Pana Jezusa jest początkiem nowego wieku.  
Żydzi i muzułmanie kierują się według swoich własnych kalendarzy. Rok 2000 po Chr.  
według kalendarza żydowskiego był rokiem 5761,  
a według kalendarza muzułmańsiego rokiem1378. 
 
Srkóty „ przed n. e.” i „ n. e.” używane są zazwyczaj przez niewierzących. 


