
którym zrealizowano pierwszy żłóbek, wyraża i pobudza te uczucia. Greccio staje się
schronieniem dla duszy, ukrywającej się na skale, aby dać się ogarnąć w milczeniu.

Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede wszystkim dlatego, że ukazuje
czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Dar życia, sam już za
każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, że Ten, który
narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata,
który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego
przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas
z grzechu.

Tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam przeżyć na nowo historię, którą przeżywano w
Betlejem. Oczywiście Ewangelie zawsze pozostają źródłem, które pozwala poznać i rozważać to
wydarzenie. Jednak jego przedstawienie w żłóbku pomaga wyobrazić sobie sceny, pobudza
uczucia, zachęca do poczucia się zaangażowanymi w historię zbawienia, współczesnymi
wydarzeniu, które jest żywe i aktualne w najróżniejszych kontekstach historycznych i kulturowych.

W sposób szczególny, począwszy od swego franciszkańskiego pochodzenia, żłóbek jest zachętą
do „odczuwania”, „dotknięcia” ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w swoim wcieleniu. W
ten sposób jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi pokory, ubóstwa, ogołocenia,
która prowadzi od betlejemskiego żłóbka do krzyża. Jest to wezwanie, aby Go spotkać i
miłosiernie Mu służyć w najbardziej potrzebujących braciach i siostrach (por. Mt 25, 31-46).

4. Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych znaków żłóbka, aby pojąć znaczenie, jakie w sobie
niosą. Po pierwsze, opisujemy kontekst gwiaździstego nieba w ciemności i w ciszy nocy. Czynimy
to nie tylko z powodu wierności opisom ewangelijnym, ale także ze względu na znaczenie, jakie
posiada. Pomyślmy, ile razy nasze życie otacza noc. Otóż, nawet w tych chwilach Bóg nie
zostawia nas samymi, ale staje się obecny, aby odpowiedzieć na decydujące pytania dotyczące
sensu naszego istnienia: kim jestem? Skąd pochodzę? Dlaczego urodziłem się w tym czasie?
Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę? Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał
się człowiekiem. Jego bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświeca tych, którzy
przechodzą przez ciemności cierpienia (por. Łk 1, 79).

Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będące częścią żłóbka. Często przedstawiają one ruiny
starożytnych domów i budynków, które w pewnych przypadkach zastępują Grotę Betlejemską i
stają się domem Świętej Rodziny. Wydaje się, że ruiny te zostały zainspirowane Złotą Legendą
dominikanina, Jakuba da Voragine (XIII wiek), gdzie czytamy o pewnym pogańskim przekonaniu,
że Świątynia Pokoju w Rzymie upadnie, gdy porodzi Dziewica. Te ruiny są przede wszystkim
widzialnym znakiem upadłej ludzkości, tego wszystkiego, co popada w ruinę, co jest zepsute i
zasmucone. Ta sceneria mówi, że Jezus jest nowością pośród starego świata i przyszedł, aby
uleczyć i odbudowywać, żeby przywrócić nasze życie i świat do pierwotnej wspaniałości.
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