
Ewangelia (Mt 1, 1-25) – 25.12.2022 r. 
Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia 
Ewangelia Bożego Narodzenia składa się z dwóch części. Najpierw przedstawiony jest 

rodowód Jezusa: 
Oprócz ważnych imion męskich, takich jak Abraham, Dawid, Salomon pojawiają się tu 

imiona kobiece! 
Tamar która uwiodła swego teścia, by mieć z nim potomstwo; Rachab, prostytutka, która 

pomogła wojskom Jozuego w zdobyciu Jerycha; Rut – Moabitka, cudzoziemka, która należała 

do wrogiego wobec Izraela narodu; Batszeba, którą Dawid wziął za żonę, cudzołożąc z nią 

wcześniej i mordując jej męża. 
Genealogia Jezusa ma nam uświadomić, jacy byli ludzie przed Jego narodzinami. Jak bardzo 

potrzebowali zdrowej nauki i zbawienia. To nie byli nieskazitelni, idealni ludzie. 
A dziś? Czy teraz nie jest podobnie albo jeszcze gorzej? Tylko za drugim razem Pan nie 

przyjdzie, jako Miłosierny Zbawiciel, a jako Sędzia Sprawiedliwy, więc nawróć się! 
Zatem przepraszamy Cię Panie, że mimo znajomości Twojej nauki, wciąż nie chcemy się 

nawrócić. 
Twa cierpliwość wobec nas jest niepojęta i niewyobrażalna. 
Dziękujemy Ci Panie – Dobry Lekarzu, że leczysz nas z naszych grzechów w swoim szpitalu 

– Kościele. Prosimy Cię, powiedz tylko słowo, a będą uzdrowione dusze tych, którzy nie chcą 

przyjść do Ciebie. 
O to Cię, Panie, błagamy. Jezu, Ty się tym zajmij! 
  
Druga część, czyli narodzenie Jezusa. 
Maryja z Józefem pobrali się. Jednak zanim zamieszkali razem, Maryja zaszła w ciążę za 

sprawą Ducha Świętego. W tych czasach, gdy kobieta zdradziła męża, groziło jej 

ukamienowanie. Ponieważ Józef był człowiekiem sprawiedliwym, postanowił oddalić Ją 

potajemnie. 
Gdy Józef podjął tę decyzję, ukazał mu się we śnie Anioł Pański i wyjaśnił mu całą sprawę. 
Kiedy Józef się zbudził, zrobił to, co mu powiedział Anioł Pański. 
  
Dlatego, Panie, prosimy Cię, naucz nas takiej odpowiedzialności, jaką miał św. Józef. 
Przymnóż nam wiary, zwłaszcza wtedy, gdy coś po ludzku wydaje się niemożliwe, ale dla 

Ciebie wszystko jest możliwe. 
Chcemy wpatrywać się w Twoje oblicze, wierząc, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. 
Niech Twoja moc i siła spływa na nas każdego dnia. 
O to Cię prosimy. Niech będzie wywyższone Imię Twoje! 
 


