
Chwała na wysokościach Bogu

W ostatnich latach w czasie Bożego Narodzenia przyglądaliśmy się pieśniom z Ewangelii

Łukasza. Opisowi narodzin Jezusa towarzyszy tam kilka pieśni. A przynajmniej uważa się, że były

to pieśni.  Jest  tam kilka fragmentów, które były inspiracją do stworzenia ich muzycznej wersji.

Były to tak zwane kantyki. Kantyk to z łacińskiego pieśń.

Te kantyki były popularne już w pierwszych wiekach kościoła. Pojawiła się nawet kolekcja

14 takich pieśni. Dołączano ją już do niektórych wydań greckiego Starego Testamentu. Czyli do

Septuaginty.  Gdzie  poza  tekstem biblijnym osobno  zapisano  listę  pieśni  ze  Starego  i  Nowego

Testamentu.  W ostatnich  kilku  latach  przeszedłem przez  trzy  z  tych  pieśni.  Przez  pieśń  Marii,

Zachariasza i Symeona. Na tej liście jest jeszcze czwarty fragment z opisu narodzin w Ewangelii

Łukasza. Jest to jedyny z tej listy fragment, w którym autorami pieśni nie są ludzie tylko anioły.

Przeczytamy dzisiaj fragment, z którego pochodzi ta pieśń. Ewangelia Łukasza 2:8-20:

Ewangelia Łukasza 2:8-20

8 A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.

9 I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń
wielka.

10 I  rzekł  do  nich  anioł:  Nie  bójcie  się,  bo  oto  zwiastuję  wam radość  wielką,  która  będzie
udziałem wszystkiego ludu,

11 Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

12 A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w
żłobie.

13 I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:

14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

15 A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż
do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan.

16 I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.

17 A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.

18 I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.

19 Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
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20 I  wrócili  pasterze,  wielbiąc  i  chwaląc  Boga  za  wszystko,  co  słyszeli  i  widzieli,  jak  im
powiedziano.

Jest to historia o pierwszych osobach, które dowiedziały się o narodzinach Zbawiciela. Byli

to zwykli pasterze, którzy czuwali nocą nad swoim stadem. Ale nie był to zwykły dzień w pracy.

Nie tylko dlatego, że była to noc. Ale tej nocy zostali oświeceni przez chwałę Pana. I ten motyw

chwały przewija się przez całą tę historię.
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Narodziny Jezusa

Zacznijmy od pewnego wprowadzenia w to, o czym Łukasz pisał wcześniej. Historia jest

nam  dobrze znana.  Ale  pozwólcie,  że  odniosę  się  do  kilku  szczegółów tej  historii.  2  rozdział

zaczyna się od dekretu cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Oczywiście nie chodziło o spisanie

całego  świata.  Słowa  „cały”  i  „wszyscy”  często  nie  oznaczają  bezwzględnie  wszystkiego  i

wszystkich. Tu z kontekstu wiemy, że chodziło o spisanie całego świata, nad którym władał cesarz

Rzymu.

I  to  historyczne  wydarzenie  doprowadziło  do  tego,  że  Jezus  urodził  się  tam,  gdzie  się

urodził.  Dzięki  temu wypełniły  się  proroctwa.  Widzimy przez  to,  że  to  Bóg kieruje  decyzjami

władców. Jak mówi Księga Przypowieści 21:1: „Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód;

On je kieruje, dokąd chce”.

Tutaj pojawiają się czasem wątpliwości, czemu Józef z Marią musieli iść do Betlejem. Czy

nie mogli wziąć udziału w spisie w Nazarecie? Zazwyczaj takie spisy nie wymagały powrotu do

swojej ziemi. Ale Józef mógł mieć w Betlejem ziemię, która podlegała opodatkowaniu. Bo spisy

miały też taki cel. I z tego powodu raczej nie podobały się Żydom. Przy kolejnym spisie w 6 r. n. e.

wybuchł bunt, który opisują nawet Dzieje Apostolskie.

Takie spisy odbywały się w cesarstwie rzymskim co 14 lat. Więc wcześniejszy miał miejsce

ok. 8 r. p. n. e. Tutaj przyjmuje się, że na terenie Izraela mógł on się odbywać jeszcze 2-3 lata

później. Natomiast historyk Józef Flawiusz opisał tylko spis za Kwiryniusza na początku naszej ery.

Wiemy o tym, że Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii od 6 do 9 r. n. e. Dlatego niektórzy zarzucają

Łukaszowi błąd. Bo pisał o spisie w czasie narodzin Chrystusa a nie w 6 r. n. e. Jak to rozumieć?

Jedną z możliwości jest to, że Kwiryniusz mógł być namiestnikiem już wcześniej. Czyli najpierw w

czasie narodzin Jezusa, a potem drugi raz w 6 r. n. e. Choć nie ma na to potwierdzenia. Nie wiemy,

jak było dokładnie. Jak kogoś to interesuje, to może poczytać o różnych teoriach nawet na polskiej

wikipedii. Hasło: spis Kwiryniusza. Co ciekawe, wpis po polsku jest dużo bardziej rozbudowany i

poparty źródłami niż po angielsku.

Józef z Marią trafili więc do miasta Betlejem. I tam nie było dla nich miejsca… no właśnie

gdzie? W 7 wersecie są dwa słowa, które wpływają na nasze zrozumienie tego miejsca. Czyli tego,

gdzie nie było miejsca. I miejsca, gdzie ostatecznie trafili. Według wielu polskich tłumaczeń nie

było dla nich miejsca w gospodzie. Z greckiego „katalyma”. Jak byłem dzieckiem to wyobrażałem
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sobie, że Józef z Marią szukali miejsca wszędzie. No bo tak pewnie było. I że nigdzie tego miejsca

nie znaleźli, więc szukali nawet w gospodzie. Bo gospoda oznacza też dzisiaj wiejską knajpę. I z

tym mi się to kojarzyło.  Więc myślałem, że to pokazywało,  że nie przyjęli  ich nawet w takim

głośnym i obskurnym miejscu. Ale kiedyś gospoda mówiło się na miejsce, które można wynająć na

nocleg. Coś jak dzisiaj hostel. To samo greckie słowo użyte jest w Biblii jeszcze tylko w jednej

sytuacji. Nazwana była tak górna izba, w której Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę. Więc

było to coś w stylu pokoju do wynajęcia. I niestety wszystkie pokoje były już zajęte.

Drugie  słowo  to  „żłób”.  Temu  słowu  zawdzięczamy  z  kolei  wszystkie  szopki

Bożonarodzeniowe. To chyba najpopularniejsze dzisiaj wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa. Choć

najwcześniejsze tradycje nie mówiły o stajenkach, tylko o jaskini. Ok. 150 roku Justyn Męczennik

napisał, że Jezus urodził się w jaskini. A Justyn Męczennik sam urodził się 50 km od Betlejem.

Więc mógł wiedzieć więcej niż my. Taka jest najwcześniejsza tradycja. Stajenki są późniejszym i

bardziej  zachodnim  wyobrażeniem.  Bo  to  na  zachodzie  zwierzęta  trzymało  się  i  karmiło  w

stajenkach.  Jest  jeszcze inna możliwość.  Gospoda i  żłóbek mogły być w tym samym budynku

[grafika]. Gospodą były pokoje na piętrze. A na parterze było zwykle miejsce, w którym były też

zwierzęta.  Miały tam swoje jedzenie i  mogły się  tam schować w nocy.  W wielu miejscach na

świecie do dzisiaj zwierzęta trzymane są w tym samym budynku co ludzie.

Józef z Marią musieli opuścić swój dom w Nazarecie pod koniec ciąży Marii. I w tym stanie

dostali  kawałek  podłogi,  z  którego  korzystały  też  zwierzęta.  W Nazarecie  mieli  pewnie  dom

przygotowany na narodziny swojego wyjątkowego dziecka. Jako stolarz Józef przygotował pewnie

szczególne miejsce dla Jezusa. A zamiast tego musieli szukać byle czego. Okazuje się jednak, że

rezultaty nagłych zmian planów są odwiecznym Bożym planem. Bóg od wieczności przygotował

dla Jezusa ten żłóbek.
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Anioł pasterzom mówił

Niedaleko Betlejem noc na czuwaniu spędzali pasterze. Tutaj pojawia się to pytanie o czas

narodzin Jezusa. Bo niektórzy uważają, że skoro pasterze czuwali nocą w polu, to nie mogło być to

zimą. Ale Izrael to nie Polska. Co prawda pasterze czuwali tam zwykle na polu od kwietnia do

listopada. Ale to nie znaczy, że nie robili tego nigdy zimą. Bo robili to też zimą, jeśli pozwalały na

to  warunki.  Więc  sam  fakt  wypasania  stada  nie  może  zaprzeczyć  żadnej  daty.  Nie  może  też

oczywiście żadnej daty potwierdzić. Biblia żadnej daty nie podaje. Ale chrześcijanie próbowali ją

jakoś oszacować. Nie ma żadnego dowodu, żeby data 25 grudnia wzięła się z jakichś pogańskich

świąt. Krąży po internecie dużo takich teorii. Sam kiedyś dałem się na nie nabrać. Ale te teorie

mijają się z prawdą. Kult niezwyciężonego słońca pierwszy raz poświadczony został na 25 grudnia

w 354 r. Już ponad wiek wcześniej o narodzinach Jezusa 25 grudnia pisał Juliusz Afrykańczyk.

Saturnalia obchodzone były dawniej niż Boże Narodzenie. Ale ich data była co najmniej kilka dni

przed  25 grudnia.  Nie  będę  w to  wchodził  głębiej.  Mówiłem już  kiedyś,  jak  szacuje  się  czas

narodzin  Jezusa  w  oparciu  o  czas  służby  Zachariasza.  Trzeba  tam  przyjąć  kilka  założeń,  ale

niektórym wychodzi wtedy 25 grudnia. Nie musimy oczywiście na siłę próbować udowadniać tej

daty. Nie jest to tak istotne. Ale teorie o pogańskim pochodzeniu nie są uprawnione.

Wróćmy jednak do naszych pasterzy. Pod pewnymi względami pasterze żyli na marginesie

społeczeństwa. Cały czas musieli pilnować swoich stad. Z powodu swojej pracy nie byli w stanie

przestrzegać  wszystkich  rytualnych  zaleceń.  Było  im  nawet  trudno  pójść  do  Jerozolimy  na

wymagane święta. Choć nie mieli wcale daleko. No bo z kim zostawić stada? W związku z tym

niektórzy Żydzi patrzyli na nich z pogardą.

Pasterze nie byli też uznawani za wiarygodnych. Rabini zabraniali im nawet zeznawać w

sądzie.  Ewangelia  Łukasza  często  wyróżnia  takie  marginalizowane  grupy  społeczne.  W wielu

historiach widzimy ubogich, którzy przedstawieni są w pozytywnym świetle. Łukasz jako jedyny

wymienił też kobiety, które służyły Jezusowi i uczniom swoim majątkiem.

Ci pasterze mieli swoje pola blisko Jerozolimy. Bo było to blisko Betlejem, więc i blisko

Jerozolimy. Stąd pochodziło wiele zwierząt, które składano w ofierze w świątyni. Więc możliwe, że

ci, którzy troszczyli się o baranki świątynne jako pierwsi zobaczyli Baranka Bożego. Przez swoją

pracę nie chodzili pewnie na święto Paschy. Ale Pan Bóg dał im doświadczyć takiego zaszczytu.
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Dziś też są  takie  zawody, które wymagają pracy nawet  w święta.  W których ktoś  musi

pracować, żebyśmy my mogli odpoczywać. Żebyśmy mogli gdzieś pojechać. Żebyśmy mogli liczyć

na pomoc, jeżeli coś sobie zrobimy. Są ludzie, którzy w czasie świąt bronią swojej ojczyzny. Czy to

w Boże Narodzenie czy w tak zwaną zwykłą niedzielę. To nie wyklucza tych osób z doświadczenia

Bożej obecności.

Pasterze  zobaczyli  najpierw  anioła  Pańskiego.  Widzimy,  że  się  przestraszyli.  Ale

przestraszyli się nie tyle tego, że zobaczyli anioła. To samo w sobie nie musiało być przerażające. Z

Listu do Hebrajczyków wiemy, że niektórzy gościli aniołów, choć o tym nie wiedzieli. Co mówi

nam z kolei, że anioły niekoniecznie odróżniają się swoim wyglądem od ludzi. Bo gdyby się czymś

wyróżniali, to by się ludzie od razu zorientowali. To może być szokujące, ale Biblia nie mówi, że

anioły mają skrzydła. Anioły są duchami, ale mogą ukazywać się w ludzkiej postaci.

Natomiast  tym,  czego  pasterze  przerazili  się  na  pewno,  była  chwała  Pana.  Czyli  jasne

światło,  które towarzyszy Bożej  obecności.  W Starym Testamencie  ukazywała się  czasem jako

chmura,  czasem jako jasne światło lub słup ognia.  Pod koniec Objawienia Jana czytamy,  że w

nowej  Jerozolimie  nie  będzie  musiało  świecić  słońce  ani  księżyc.  Objawienie  21:23  mówi:

„oświetla je bowiem chwała Boża”.

Niedawno w Ewangelii  Łukasza  widzieliśmy dwie  historie,  w których  ludzie  reagowali

strachem. Uczniowie przerazili się na łodzi, kiedy zobaczyli, do czego zdolny jest Jezus. Bo swoim

słowem uciszył burzę i  fale morskie. Przerazili  się też mieszkańcy kraju Gerazeńczyków, kiedy

Jezus uwolnił opętanego. W człowieku jest uzasadniony strach przed potęgą Bożej mocy. Dlatego

Bóg sam często mówił do swojego ludu, żeby się nie bał. W tym przypadku to anioł powiedział,

żeby się nie bali. To są pierwsze słowa w Biblii wypowiedziane po narodzinach Jezusa: „nie bójcie

się!”. Narodziny Jezusa sprawiły, że nie trzeba się bać. Przyjście Jezusa usuwa powód do strachu.

Bo nie było to uspokojenie, które wynikało z samego polecenia, żeby się nie bać. Nie mieli się bać,

bo usłyszeli o wielkiej radości, która będzie ich udziałem. I udziałem całego ludu. Tu znowu warto

zwrócić uwagę, że słowo cały nie może odnosić się do całego ludu Izraela. Bo nie wszyscy Izraelici

przyjęli Jezusa. Więc nie wszyscy mieli udział w tej wielkiej radości.

Anioł ogłosił pasterzom radosną nowinę. Tydzień temu czytaliśmy w Izajasza 9:2, że Bóg

wzbudzi radość, kiedy da swojego Syna. Teraz ta dobra nowina trafiła do ludzi z niższych sfer. Bo

przyjście Mesjasza miało oznaczać, że ewangelia będzie głoszona ubogim. I od tego zaczęło się
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Jego przyjście. Że usłyszeli o Nim ludzie, którzy byli wykluczeni z normalnego życia religijnego.

Tak, jak w słowach kolędy: „Ubodzy was to spotkało witać Go przed bogaczami”.

W 11 wersecie widzimy trzy tytuły Pana Jezusa: Zbawiciel,  Chrystus i  Pan. To jedno z

dwóch  miejsc  w  Ewangeliach,  gdzie  Jezus  nazwany  jest  Zbawicielem.  Jak  czytamy  w  relacji

Ewangelisty Mateusza, Jezus przyszedł zbawić swój lud z jego grzechów. To była akcja ratunkowa,

do której  Jezus  został  namaszczony.  To jest  znaczenie  tytułu  Chrystus  – namaszczony.  Inaczej

Mesjasz,  na  którego  Żydzi  czekali,  żeby  ustanowił  wieczne  Królestwo.  O  tej  zapowiedzi  też

mówiłem tydzień temu. Że Mesjasz przyjdzie ustanowić wieczne Królestwo. Że oprze je na prawie

i sprawiedliwości. Jako jedyny wypełnił Boże prawo, bo jako jedyny jest sprawiedliwy. A Boże

obietnice błogosławieństwa zależały od doskonałego posłuszeństwa. Tylko Jezus tego dokonał. Bo

ani razu nie zgrzeszył. A swoją śmiercią wykupił z grzechu ludzi z każdego narodu. Żeby połączyć

w jedno rozproszone dzieci Boże.

Jezus jest też Panem. Bo po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu zasiadł na tronie

po prawicy Ojca. Słowo Pan pojawia się przy narodzinach Jezusa wiele razy. Ciekawe jest to, że

zamiennie używane jest wobec Boga Ojca i wobec Jezusa. W tej historii mamy najpierw anioła

Pańskiego i chwałę Pana. Potem Panem nazwany jest Jezus. A w 15 wersecie pasterze mówią o

tym, co objawił im Pan. Ta wymienność też podkreśla, że Łukasz utożsamiał Jezusa z Bogiem.

Anioł powiedział pasterzom, że Zbawiciel urodził się w mieście Dawidowym. Nie chodziło

tu o Jerozolimę.  Choć to Jerozolima wiele razy nazywana jest  w Starym Testamencie miastem

Dawida. Chodziło o miasto, w którym Dawid się urodził. I ci pasterze wiedzieli, że nie chodzi o

Jerozolimę. A to pokazuje, że dobrze znali Boże Słowo i Boże obietnice. Bo prorok Micheasz pisał:

Micheasza 5:1

Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie

władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Więc było wiadome,  że odwieczny władca Izraela  wyjdzie  z  Betlejem. A nazwa miasto

Dawida wzięła się z tego, że stamtąd pochodził król Dawid. Jest to tym bardziej ciekawe, bo on też

był pasterzem. I wiemy, że pasł owce swojego ojca właśnie w tych okolicach. Wiemy, że nie były to

łatwe okolice do wypasu owiec. Dawid przyznał kiedyś Saulowi, że zdarzały się tam ataki lwów i

niedźwiedzi.  Swoją drogą obecność lwów na terenie Judy wyjaśnia,  czemu Jezus jest  nazwany
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lwem Judy. Po pewnym czasie lwy zniknęły z tych terenów. Ale najwyraźniej były tam jeszcze w

czasach Dawida.

Anioł przekazał też pasterzom, po czym poznają to szczególne dziecko. Werset 12:

Ewangelia Łukasza 2:12

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.

Pasterze mieli poznać Zbawiciela po tym, że będzie leżał w żłobie. Czytamy tu jeszcze o

pieluszkach, ale to akurat było czymś normalnym dla dziecka. Choć słowo pieluszki nie oznaczało

tego, co dzisiaj. W innych językach jest to przetłumaczone inaczej. Bo pieluszkami owijano prawie

całe dziecko. Czyli tułów i kończyny. Więc był to rodzaj ubranka. I był to normalny widok. Ale

pasterze mieli poznać Jezusa po żłobie. Bo nie było to normalne miejsce dla dziecka.

Cała ta podróż do Betlejem i okoliczności narodzin były trudne. Musieli przejść ponad 140

kilometrów.  A  przecież  Maria  była  już  w  zaawansowanej  ciąży.  Po  takiej  wyprawie  nawet

wysportowani ludzie marzyliby o odpoczynku w wygodnym miejscu. A tu Maria tuż przed porodem

nie  ma  nawet  izby,  w  której  mogłaby  urodzić  dziecko.  Musi  zrobić  to  w  miejscu,  z  którego

korzystają zwierzęta. I to wszystko było zgodne z Bożym planem. Maria z Józefem mieli ogromny

przywilej  opieki  i  wychowania  Pana  Jezusa.  Ale  zaszczytna  służba  nie  oznacza,  że  Pan  Bóg

zapewni wygodne warunki. Może czekać nas zmęczenie i warunki, które dla innych będą wydawały

się nie do przyjęcia. Ale jeśli będziemy służyć Bogu, to będzie to ogromne błogosławieństwo. Bo

takie warunki Bóg wybrał też dla siebie. To Jezus leżał w tym żłobie.

Jest to zdumiewający opis. W pewnym sensie były to cudowne narodziny. Choć w ścisłym

sensie cudowne było samo poczęcie. To wtedy nastąpił cud wcielenia się Boga. Narodziny były już

w pełni naturalne. Może wydaje się, że nawet za bardzo. Bo było to wręcz zderzenie z ziemskim

ubóstwem i nędzą. A były to przecież narodziny Króla Królów. I to jest w tym zdumiewające.
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Chwała na wysokości Bogu

Choć  towarzyszyły  temu  cudowne  wydarzenia.  Bo  na  scenie  pojawił  się  chór  anielski

wojska niebieskiego.  Zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, które chwaliły Boga słowami z 14

wersetu:

Ewangelia Łukasza 2:14

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

To właśnie jest ta pieśń, o której mówiłem na początku. Można powiedzieć, że to pierwsza

kolęda  po przyjściu Jezusa  na świat.  Kolęda,  która nie  skupia  się  na okolicznościach narodzin

Jezusa. Nie ma tu sianka ani bydląt. Te słowa skupiają się na sednie przyjścia Jezusa.

Na  pierwszym miejscu  jest  Boża  chwała.  Wszystko  stało  się  po  to,  żeby  Bóg  odebrał

chwałę. I było tak zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział. W Księdze Izajasza mamy kilka pieśni o

słudze Pana. Tym sługą jest Jezus. W pierwszej z nich, w 42 rozdziale, mowa jest o powołaniu tego

sługi.  Miał  być  pośrednikiem  przymierza,  światłością  dla  narodów,  otworzyć  oczy  ślepym,

wyprowadzić z więzienia tych,  którzy siedzą w ciemności. Więc miał zrobić wiele dobrego dla

ludzi. I zaraz po tym, w 8 wersecie, czytamy: 

Izajasza 42:8

Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

Wszystkie te dobre rzeczy, które uczynił Jezus, wydarzyły się dla Bożej chwały. Cały Boży

plan służy właśnie temu.

I ta chwała przychodzi przez pojednanie ludzi z  Bogiem. A na ziemi pokój ludziom, w

których ma upodobanie. W tym czasie była to ziemia Imperium Rzymskiego. Rządził nim cesarz

August, który został cesarzem po krwawej wojnie domowej. Cesarz August sam ogłosił o sobie, że

przyniósł sprawiedliwość i pokój całemu światu. Stąd wzięła się nazwa Pax Romana, czyli pokój

rzymski.  Ludzie  nazywali  Augusta  zbawicielem  świata.  Był  dla  nich  królem  i  panem.  We

wschodniej  części  imperium ludzie oddawali  mu wręcz  boską  cześć.  Ale prawdziwy pokój  nie

przyjdzie przez nikogo poza Jezusem. Jak zapowiedział Izajasz, to dziecko jest Księciem Pokoju.

Bo spadła na Niego kara w imię naszego pokoju.
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I ten pokój jest dla tych, w których Bóg ma upodobanie. Czyli których sobie upodobał. W

niektórych Bibliach są słowa o ludziach dobrej woli. Wynika to z różnicy w jednej literce w części

manuskryptów.  Ale  bardziej  uprawnione  jest  to,  że  chodzi  o  Bożą  dobrą  wolę,  czyli  o  Jego

upodobanie. Bardziej uprawnione zarówno przez świadectwo manuskryptów, jak i reszty Pisma. Bo

dobra wola płynie od Boga a nie od człowieka. Później w Ewangelii Łukasza czytamy, że Bogu

upodobało się objawić prawdę prostaczkom. Tam jest użyte to samo słowo. Użył go też Apostoł

Paweł,  kiedy  pisał,  że  Bóg  ujawnił  nam  tajemnicę  swojej  woli.  I  zrobił  to  według  swojego

upodobania.  Więc kiedy w Biblii  pojawia  się  to  słowo,  to  odnosi  się  do Bożego suwerennego

upodobania.

Po tych słowach aniołowie odeszli  do nieba,  a pasterze poszli  szybko do Betlejem. Nie

mówili  do siebie:  „Zobaczmy, czy to wszystko prawda. Czy nam się to nie wydawało”.  W ich

słowach była pewność. Chęć ujrzenia Zbawiciela na własne oczy. Pasterze poszli zobaczyć Jezusa,

mimo  że  pilnowali  swojego  stada.  Raczej  nie  udali  się  tam  z  owcami.  Może  zostawili  stado

jednemu pasterzowi. Albo po prostu zaufali, że Bóg się o nie zatroszczy. Skoro ukazała im się Boża

chwała.

Ale z opisu wynika, że nie zastanawiali się zbyt długo. Bo czytamy: „pójdźmy zaraz”. A w

16 wersecie:

Ewangelia Łukasza 2:16

I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.

Dalej  mamy  cztery  wersety,  które  pokazują  reakcję  różnych  osób.  Najpierw  samych

pasterzy. Pasterze nie potrafili zachować tylko dla siebie, tego co zobaczyli. Nikt nie musiał im

mówić, że mają rozgłaszać to, co widzieli.

Reakcją  ludzi  na  ich  słowa  było  zdziwienie.  Łukasz  bardzo  często  podkreślał  czyjeś

zdziwienie. Ciekawe, czy bardziej dziwiło ich to, co mówili czy to, kto im to mówił. Bo niestety

pasterze przez wielu nie  byli  uznawani za wiarygodnych. Ale Pan Bóg wybiera to,  co słabe w

oczach świata, żeby zawstydzić to, co mocne. Nieważny jest twój status ani status drugiej osoby.

Ważne jest przesłanie, które otrzymaliśmy. Bo to Słowo Boże wykonuje swoją pracę.

Wydaje się, że Maria zachowała się odwrotnie do pasterzy. Bo zachowywała i rozważała te

słowa w swoim sercu. Ale ona miała inną służbę. Opiekę nad cudownym dzieckiem. Nie każdy

służy w ten sam sposób. Maria była w szczególnej sytuacji. Później jeszcze zachowywała w sercu
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słowa,  które  Jezus  powiedział  w świątyni,  kiedy miał  12 lat.  I  to  pewnie dzięki  Marii  Łukasz

dowiedział się o tych wydarzeniach i mógł je spisać.

Na koniec czytamy, że pasterze wrócili. Czyli wrócili do swojego stada. Do swojej pracy. To

nadzwyczajne wydarzenie nie sprawiło, że nie musieli już pracować w tym samym miejscu. Ale

mogli  pracować już  z  innym nastawieniem serca.  Bo wielbili  Boga za  wszystko,  co  słyszeli  i

widzieli. Doświadczenie spotkania Boga nie przenosi nas od razu na wysokości. Trzeba wrócić do

swoich  przyziemnych obowiązków.  Nawrócenie  oznacza  nowe życie,  ale  praca  może zostać  ta

sama. 
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Podsumowanie

Ta pierwsza, anielska kolęda była bardzo krótka, ale skupiła się na sednie przyjścia Jezusa.

Jezus przyszedł, żeby wywyższyć Boga i dać pokój tym, w których ma upodobanie. Anielski chór

nie wystąpił przed żydowską elitą. Nie wystąpił na dziedzińcu świątyni. Wystąpił w szczerym polu

przed prostymi pasterzami. Bo Bóg, który jest na wysokościach, uniżył się do tych, którzy są na

niskościach. Sam wybrał poniżające warunki narodzin Jezusa. Książę pokoju, dla którego zabrakło

miejsca w zwykłym pokoju. Musiał skorzystać z miejsca dla zwierząt.

Pokój  ludziom,  w  których  Bóg  ma  upodobanie.  Którzy  nie  mają  o  sobie  wysokiego

mniemania. Którzy widzą swoją duchową nędzę. Którzy widzą, że potrzebują Zbawiciela Chrystusa

Pana. I radują się z Jego narodzenia. Chwalmy Boga za to wszystko, o czym przekonało nas Słowo

Boże. Amen.
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