
Syn jest nam dany

Zrobimy dziś przerwę od Ewangelii Łukasza. Chciałbym spędzić trochę czasu na kontekście

narodzin Pana Jezusa. W Starym Testamencie mamy wiele zapowiedzi przyjścia Jezusa. Część z

nich odnosi się bezpośrednio do Jego narodzin. I dziś zajmiemy się jedną z nich. Bardzo znaną,

choć często tylko do pewnego stopnia. O dziecku, które nam się narodziło. O Synu, który jest nam

dany. I po tych słowach sporo osób będzie wiedzieć, o jaki fragment chodzi. Ale warto przyjrzeć się

okolicznościom, w jakich Izajasz przekazał te słowa. A znajdziemy tam między innymi zapowiedź

służby Jezusa na terenie Galilei.  Więc uzupełni  nam to studiowanie Ewangelii  Łukasza.  Bo co

tydzień jesteśmy ostatnio z Jezusem w Galileli.

Przeczytajmy Księgę Izajasza 8:23-9:6:

Izajasza 8:23-9:6

23 Lecz nie skończy się na ciemności dla tej, która doświadczyła cierpienia. Bo jak czas przeszły

sprowadził hańbę na ziemię Zebulona i ziemię Naftalego, tak późniejszy okryje chwałą Drogę

Morską, Zajordanie i Galileę Narodów.

1 Lud  chodzący  w ciemności  ujrzał  wielkie  światło;  zabłysło  ono nad  mieszkańcami  ziemi
spowitej przez mrok.

2 Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś  w nim radość,  cieszyć się będą przed Tobą tak jak z
obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup.

3 Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion, i kije poganiaczy złamałeś niczym w
dniu pokonania Midianu.

4 Każdy zaś but, który trząsł ziemią w zgiełku bitwy, każda suknia uwalana we krwi, pójdzie w
ogień, na pastwę płomieni.

5 Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą
Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju!

6 Wielką  będzie  miał  władzę,  pokój  trwać  będzie  bez  końca  na  tronie  Dawida  i  w  Jego
królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości — od objęcia rządów aż
na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów.

Dziś  spojrzymy  szerzej  na  okoliczności,  które  towarzyszyły  tej  zapowiedzi.  Na  to,  co

złożyło się na tę ciemność, którą mamy  w pierwszym wersecie.
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Kontekst proroctwa

Dlatego na początku zrobimy  przegląd tego,  o czym mówiła wcześniej  Księga Izajasza.

Poświęcę na to trochę czasu, żebyśmy odnaleźli się w słowach tego proroctwa. Początek Księgi

Izajasza przedstawia upadek narodu wybranego. 1 rozdział to ogłoszenie całemu światu, niebu i

ziemi, jak bardzo upadł naród Izraela. Izajasza 1:4-6:

Izajasza 1:4-6

4 Biada  narodowi  grzesznemu,  ludowi  obciążonemu  winą,  potomstwu  złośników,  synom

wyrodnym! Opuścili Pana, porzucili Świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz.

5 W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce
słabe.

6 Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie
przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą.

Ten obraz miesza się z nadzieją na odnowę. Ale ta odnowa zależy od opamiętania. Izajasza

1:18-20:

Izajasza 1:18-20

18 Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone

jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

19 Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,

20 Lecz jeżeli  będziecie się wzbraniać i  trwać w uporze,  miecz was pożre,  bo usta Pana tak
powiedziały!

Więc  nadzieja  na  poprawę  miała  być  w  zmianie  postępowania.  Ale  kilka  pierwszych

rozdziałów nie  dawało  nadziei  na  taką  zmianę.  Bo przedstawiały  one  kolejne  winy Izraelitów.

Przeplatały się one jednak z zapowiedzią chwały dla Judy i Jerozolimy. Że nadejdzie taki czas, w

którym świątynia Pana będzie wyniesiona ponad pagórki. I będą do niej płynąć wszystkie narody.

Taki spory kontrast musiał prowokować pytania o to, jak będzie to możliwe. Jeśli Izraelici

są tak zepsuci. Bardzo obrazowo przedstawia to 5 rozdział. Mamy tam pieśń o winnicy. Winnicą

Pana jest Izrael, który wydał nic nie warte owoce. Dlatego Pan zapowiedział jej zniszczenie. W 7

wersecie czytamy, że Pan oczekiwał prawa, a oto bezprawie.  Oczekiwał sprawiedliwości,  a oto

krzyk. W 8 wersecie jest krytyka tych, którzy gromadzili sobie nieruchomości. Przyłączali dom do
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domu i rolę do roli. A Boże prawo mówiło, że ziemia miała pozostawać w obrębie danej rodziny.

Służyły temu prawa wykupu. Służył temu rok jubileuszowy. Jednak do czasów Izajasza pojawili się

ludzie, którzy zgromadzili ogromne majątki ziemskie. Przeciwko takim zachowaniom głosili też

inni prorocy. W Micheasza 2:9-10 czytamy:

Micheasza 2:9-10

9 Żony mojego ludu wypędzacie z miłych ich domów, ich niemowlętom zabieracie na zawsze

moją chwałę.

10 Wstańcie  i  odejdźcie!  Tu  nie  wasze  miejsce  na  pobyt.  Z  powodu  nieczystości  jest  ono

zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna.

Ludzie dorabiali się, nie patrząc na to, że krzywdzą swoich braci. Pan Bóg ogłosił przez

Izajasza,  że  to  wszystko będzie  na nic.  W Izajasza  5:9 czytamy,  że  wiele  domów spustoszeje.

Pozostaną bez mieszkańców. Była tam też krytyka tych, którzy od rana do wieczora chcieli się

upijać. Krytyka sędziów, którzy uniewinniali winnych, bo brali od nich łapówki. 

Tysiące lat minęły a człowiek się nie zmienił. Te opisy można by równie dobrze odnieść do

naszych czasów. Dążenie do osiągnięcia bogactwa kosztem innych. Szukanie ukojenia w alkoholu.

Korupcja  ludzi  u  władzy.  I  w  takich  okolicznościach  Bóg  powołał  Izajasza  na  proroka.  Jego

powołanie mamy w 6 rozdziale. Mamy tam obraz Pana siedzącego na tronie. Jego orszak stanowią

serafy,  które  wołają  „święty,  święty,  święty”.  Wobec  Bożej  świętości  Izajasz  był  przerażony.

Izajasza 6:5:

Izajasza 6:5

I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu

nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.

Izajasz miał świadomość, że on też jest grzeszny. Nie tylko widział  grzech dookoła, ale

widział go w swoim życiu. Nasz grzech widać szczególnie wtedy, kiedy widzimy świętość Boga.

Wtedy  widać,  jak  śmieszne  jest  porównywanie  się  do  innych.  Bo  przed  Bogiem  wszyscy

wyglądamy podobnie.

Wtedy  jeden  z  serafów  oczyścił  wargi  Izajasza.  Pokazało  to,  że  jego  grzech  został

odpuszczony. Pan Bóg powiedział wtedy Izajaszowi, że posyła go do swojego ludu. I uprzedził

Izajasza, że Żydzi nie będą go słuchać. To stąd pochodzi cytat, który widzieliśmy niedawno przy
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przypowieści o siewcy. Że są ludzie, którym nie jest dane poznanie tajemnic Królestwa Bożego. I

nawet jeśli będą o nich słyszeć, to ich nie zrozumieją.

Po opisie powołania mamy już osadzenie w konkretnych historycznych wydarzeniach. Bo 7

rozdział zaczyna się od słów:

Izajasza 7:1

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z

Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć,

lecz nie mógł go zdobyć.

Achaz był królem Judy. Czyli Południowego Królestwa ze stolicą w Jerozolimie. Był nim

przez kilka lat ok. 730 r. p. n. e. W 2 Księdze Kronik czytamy, że kroczył drogą królów izraelskich.

Co oznacza, że był złym królem. Sporządzał posągi dla Baalów. Nawet swojego syna przeprowadził

przez ogień. 

Czytamy tutaj o jeszcze dwóch królach. O królu Aramu, czyli inaczej Syrii. I o królu Izraela.

Więc zagrożenie przychodziło z północy. A przeciwnikami Judy była koalicja żydowsko-syryjska.

Więc Izraelici z Północy spiskowali z poganami, żeby zaatakować swoich braci. Wojska Aramu

rozbiły już obóz w Efraimie. Ziemia Efraima była tuż przy granicy z Judą, którą rządził Achaz.

Wtedy Bóg posłał do niego Izajasza, żeby nie bał się ani jednego ani drugiego. Zapewniał, że są

tylko królami swoich państw. Co świadczyło o tym, że nie będą władać Judą. A Efraim sam będzie

miał wkrótce kłopoty. Ale bezpieczeństwo Judy zależało od wiary w Bożą ochronę. W Izajasza 7:9

czytamy, że jeśli nie uwierzą, to się nie ostaną.

Izajasz powiedział Achazowi, żeby poprosił o znak od Boga. W kontekście można rozumieć,

że ten znak miał potwierdzać, że Bóg jest z nimi. Ale Achaz nie poprosił o taki znak od Boga. I to

pokazuje, że nie ufał Bożej obietnicy. Bo zamiast tego jego nadzieje były w pomocy innego kraju.

Achaz poprosił o pomoc króla Asyrii. Wysłał do niego posłów z darami. Zrobił to mimo, że Bóg

przez swojego proroka zapewnił go, że sam się o nich zatroszczy.  O ile będą Mu ufać. Niestety

Achaz  nie  zaufał.  Wolał  wziąć  sprawy  w  swoje  ręce.  A właściwie  oddać  je  w  ręce  obcego

mocarstwa. O tych wydarzeniach możemy przeczytać w 2 Księdze Królewskiej i 2 Księdze Kronik.

Nie  będę  podawał  konkretnych  wersetów.  Podam  tylko  kilka  wydarzeń.  Król  Asyrii

przyszedł  Achazowi  z  pomocą.  Uprowadził  ludność  południowych plemion Izraela.  Zdobył  też

stolicę Syrii, czyli Damaszek. I zabił króla Syrii, Resina. Achaz spotkał się wtedy z królem Asyrii w
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podbitym przez niego Damaszku.  Achazowi spodobał  się  ołtarz,  który tam zobaczył.  I  zażądał

zbudować taki sam ołtarz w świątyni w Jerozolimie. Ale niewiele mu to pomogło, bo w końcu

nawet król Asyrii ruszył przeciwko Achazowi. Od czasów Achaza do Hiskiasza Juda była poddana

Asyrii,  której  musiała płacić. Niestety niewiele go to nauczyło.  Bo zaczął potem składać ofiary

bogom Damaszku. Myślał, że skoro im się wcześniej powodziło, to może i jemu pomogą. Poza tym

zniszczył naczynia świątyni, zamknął jej drzwi i pobudował ołtarze w każdym kącie miasta.

Próbował tylu różnych rzeczy zamiast po prostu zaufać, że Bóg Jahwe może ich ochronić.

Układał się z obcymi narodami. Szukał pomocy ich bożków. I niszczył świętości jedynego Boga,

który był w stanie im pomóc. Kiedy Achaz odmówił prośby o znak od Boga, Izajasz powiedział, że

Bóg sam da im znak. Tym znakiem miało być to,  że panna pocznie i  urodzi syna i  nazwie go

Immanuel.  Temu  proroctwu  warto  byłoby  poświęcić  osobne  kazanie.  Bo  Ewangelia  Mateusza

odnosi te słowa do Jezusa. Choć w Izajasza nie były to po prostu słowa o narodzinach Jezusa. Bo

werset dalej czytamy, że ten chłopiec nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Trudno byłoby to

odnieść  do  Jezusa.  Narodziny  tego  dziecka  były  typem  późniejszych  narodzin  Jezusa.  Więc

Mateusz cytował to w trochę inny sposób niż czasem rozumiemy proroctwo. Zresztą, podobnie jest

w kilku innych cytatach Mateusza ze Starego Testamentu.  Także warto byłoby poświęcić takim

fragmentom osobne kazanie. Na teraz zostańmy przy tym, że jest to proroctwo o ratunku, który

przyjdzie dla Judy. O zapewnieniu, że Bóg jest z nimi.

Więc  mimo  że  król  Judy  nie  prosił  o  znak  od  Boga,  to  Bóg  sam  zamierzał  go  dać.

Sprawdziły  się  słowa proroctwa,  że  Achaz  nie  powinien  bać  się  Syrii  i  Izraela.  Bo to  nie  oni

zwyciężyli  Judę.  Wyruszyli  na nią,  ale  nie  udało im się  jej  podbić.  Paradoksalnie  Juda została

złupiona  przez  Asyrię,  do  której  zwróciła  się  o  pomoc.  Kraj,  w  którym Achaz  położył  swoją

nadzieję, przyniósł mu utrapienie. To był Boży sąd za grzechy i brak zaufania w Bożą ochronę.

Bóg sprowadził na Judę wiele nieszczęść. Czytamy o nich w 8 rozdziale Izajasza. Widzimy

tam,  że  te  nieszczęścia  nie  wynikały  tylko  z  grzechów  Achaza.  Mieszkańcy  Judy  też  na  to

zapracowali. Ryba nie psuła się tylko od głowy. Cała ta ryba była zepsuta. Ani król ani lud nie

radzili  się  swojego Boga.  Król  szukał  rady u obcych władców.  A lud  radził  się  wywoływaczy

duchów i czarowników. Pod koniec 8 rozdziału jest opis ludzi, którzy będą utrapieni i zgłodniali.

Czytamy, że będą się złościć i przeklinać swojego Boga za rzeczy, jakie na nich przyszły. Mimo, że

przyszły na nich z powodu ich własnych grzechów.
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Światłość w ciemności

I  po  tym  długim  wprowadzeniu  dochodzimy  do  naszego  fragmentu.  Poprzedzają  go

rozdziały,  które przedstawiają  opłakane położenie narodu wybranego.  Cierpieli  oni  przez swoje

własne  grzechy  i  odrzucanie  swojego  Boga.  Ale  tak,  jak  już  kilkakrotnie  w  tej  Księdze,  Bóg

zapowiedział nadejście dni chwały. Izajasza 8:23:

Izajasza 8:23

Lecz nie skończy się na ciemności dla tej, która doświadczyła cierpienia. Bo jak czas przeszły

sprowadził  hańbę na ziemię Zebulona i  ziemię Naftalego, tak późniejszy okryje chwałą Drogę

Morską, Zajordanie i Galileę Narodów.

W części tłumaczeń jest to pierwszy werset rozdziału 9. W polskich Bibliach jest to jeszcze

koniec 8 rozdziału. Mamy tutaj zapewnienie, że ta ciemność nie będzie trwała wiecznie. Zakończy

się czas hańby.

Mamy tu kilka nazw geograficznych. Czytamy o hańbie na ziemi Zebulona i Naftalego. I o

chwale dla Drogi Morskiej, Zajordani i Galilei Narodów. Zebulon i Naftali to dwa plemiona na

północy Izraela. Te tereny jako pierwsze padły ofiarą najpierw Syrii. To miało miejsce ok. 200 lat

wcześniej. A potem Asyria napadła na nich w 734 r. p. n. e. Czyli jeszcze przed tym wszystkim, o

czym mówiłem w związku  z  Achazem.  Te wydarzenia  wyznaczały  początki  ciemnych dni  dla

Izraela. Wielu mieszkańców zostało uprowadzonych do Asyrii. Północne Królestwo straciło wtedy

sporą część swojego terytorium. Została mu tylko ziemia Efraima.

Zajordania odnosiła się do ziem po wschodniej stronie Jordanu. Choć trudniej określić, o

które  chodziło  w tym przypadku.  Ale  mogły  to  być  między  innymi  tereny,  które  widzieliśmy

tydzień temu. Gdzie Jezus uwolnił opętanego. Droga Morska to szlak handlowy. Łączył on Afrykę

Północną z krajami wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Czyli dzisiejszego Izraela, Syrii,

Palestyny i  kilku innych krajów. Droga Morska i  Galilea  Narodów częściowo pokrywają się  z

ziemią Zebulona i Naftalego. Galilea leżała na obrzeżach Izraela i dlatego mieszkało w niej dużo

pogan. W czasach Izajasza była już pod kontrolą Asyrii.

Nie jest łatwo zobaczyć zależności między tymi terenami. Bo najpierw czytamy o ziemiach,

które  doświadczyły  hańby.  I  są  przedstawione  za  pomocą  nazw  plemion.  A  ziemie,  które

doświadczą chwały nie są już nazwane od plemion. A tak naprawdę, przynajmniej częściowo, obie
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te strony się ze sobą pokrywały. I taki jest też wydźwięk. Że ci, którzy obecnie są w ciemności,

zostaną oświeceni. Doznają hańby, ale czeka ich chwała.

Czas chwały dla tych terenów związany jest z narodzinami szczególnego dziecka. O tym

przeczytamy  za  chwilę.  Ale  warto  zobaczyć,  jak  wypełnił  się  ten  werset.  Bo  widzimy  to  w

Ewangelii Mateusza. Mateusz zacytował go na początku służby Jezusa. Ewangelia Mateusza 4:12-

16:

Ewangelia Mateusza 4:12-16

12 A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei.

13 I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain
Zebulona i Naftalego,

14 Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:

15 Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan,

16 Lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu
śmierci, rozbłysła jasność.

Ziemie, które jako pierwsze ucierpiały od wrogów, jako pierwsze ujrzały chwałę Izraela. Bo

to tutaj skupiała się większość ziemskiej służby Jezusa. Widzimy to bardzo dobrze, kiedy co tydzień

sięgamy do Ewangelii Łukasza. Bo widać tam to skupienie na Galileli.

To w Galilei Jezus uczynił pierwszy cud, przez co objawił swoją chwałę. W opisie tego cudu

w Ewangelii Jana 2:11 czytamy:

Ewangelia Jana 2:11

Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli

weń uczniowie jego.

To  w  Galilei  najwięcej  osób  słyszało  nauczanie  Jezusa.  Kazanie  na  górze,  wiele

przypowieści. To w Galilei Jezus powołał 12 Apostołów. Oni też pochodzili z tych terenów, które

były  pogrążone  w  mroku.  Ale  ujrzeli  wielką  światłość.  16  werset  z  Ewangelii  Mateusza  jest

kolejnym, który mamy w Księdze Izajasza. Czyli Izajasza 9:1. Przyjście Mesjasza było przyjściem

światła, które usuwa ciemność niewoli.
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Od Izajasza do Jezusa minęło ponad 700 lat, a Izraelici dalej byli pogrążeni w mroku. Nie

posłuchali wezwania Izajasza, żeby postępować w światłości. I nie tylko oni. Izajasza 60, wersety

2-3:

Izajasza 60:2-3

2 Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała

ukaże się nad tobą.

3 I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

Cała ziemia okryta jest ciemnością. Jedyne światło, jakie daje nadzieję, miało pojawić się w

Izraelu. Stąd wyszła światłość, która zabłysła nad ludźmi pogrążonymi w mroku.

Przeczytajmy Izajasza 9:2-4:

Izajasza 9:2-4

2 Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś  w nim radość,  cieszyć się będą przed Tobą tak jak z
obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup.

3 Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion, i kije poganiaczy złamałeś niczym w
dniu pokonania Midianu.

4 Każdy zaś but, który trząsł ziemią w zgiełku bitwy, każda suknia uwalana we krwi, pójdzie w
ogień, na pastwę płomieni.

Jest to zapowiedź ratunku dla uciskanych Izraelitów. Zapowiedź tak pewna, że część opisu

jest w czasie przeszłym. Prorocy często stosowali taki zabieg. Powiększyłeś naród, wzbudziłeś w

nim radość, złamałeś jarzmo, drzewce i kij.

Powiększenie narodu było już częścią  przymierza z Abrahamem. Naród Izraela  zostanie

odbudowany. Będą się powiększać po powrocie z niewoli. Ale w pełni te słowa odnoszą się raczej

do wzrostu ludu Bożego w erze Kościoła. Bo wiąże się to z narodzinami wyjątkowego dziecka.

Więc na wszystkie te zapowiedzi należy patrzeć z perspektywy tego, czego dokonał Jezus.

W 2 wersecie  jest  jeszcze mowa o radości,  którą wzbudza Bóg.  Naród wybrany będzie

cieszyć się przed swoim Bogiem jak z obfitych żniw. Jak cieszą się zwycięzcy, którzy dzielą łup. Z

tym, że radość ze żniw i z wygranej bitwy jest tylko chwilowa. Tu jest mowa o radości, która nie

będzie miała końca. Kiedy nastąpi zerwanie duchowego jarzma grzechu.
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W 3 wersecie  jest  nawiązanie  do  pokonania  Midianu.  Izraelici  pokonali  ich  w czasach

Gedeona. Czyli ok. 500 lat wcześniej. Ale cały czas był to przykład Bożego ratunku od silniejszego

wroga.  Ratunku,  który  mogli  zawdzięczać  tylko  Bożemu działaniu.  Podobnie  było  za  każdym

razem, kiedy Bóg wybawiał Izraelitów. I w podobny sposób przyszedł ratunek z niewoli grzechu.

Bóg sam nas z niej wyrwał. Nie możemy przypisać sobie żadnych zasług. Bóg sam zapewnia pokój

tym, którzy Mu ufają.

A pokój oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia walki. Żaden strój ochronny. Dlatego

czytamy o spaleniu żołnierskich butów. O spaleniu sukni, która była zbroczona krwią. Można je

spalić,  bo  już  nigdy  nie  będą  potrzebne.  Kiedy  Bóg  da  im  takie  zwycięstwo,  już  nigdy  nie

doświadczą jarzma wroga.
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Syn jest nam dany

A wszystkie  te  rzeczy  będą  możliwe  tylko  dlatego,  że  na  świat  przyjdzie  szczególne

dziecko. Wersety 5-6:

Izajasza 9:5-6

5 Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą
Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju!

6 Wielką  będzie  miał  władzę,  pokój  trwać  będzie  bez  końca  na  tronie  Dawida  i  w  Jego
królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości — od objęcia rządów aż
na wieki. Dokona tego żarliwość PANA Zastępów.

Kto może  wypowiedzieć  słowa:  narodziło  nam się  dziecko?  W najbardziej  oczywistym

scenariuszu powiedzą tak świeżo upieczeni rodzice. Mogą tak też powiedzieć dziadkowie. Dla nich

w pewnym sensie to też są narodziny ich dziecka. Ale na tym zwykle kończy się lista osób, które

mogą powiedzieć, że narodziło im się dziecko.

Chyba, że to dziecko ma królewską godność. Kiedy rodzi się królewski potomek, śledzi to

cały naród. Kilka lat temu było głośno, kiedy na świat przyszło dziecko księcia Harry’ego. Cały

naród świętował te narodziny. Mimo, że ich syn był dopiero 7. w kolejce do tronu.

Narodziny tego dziecka mówią o osobie, która obejmie władzę. W 5 wersecie czytamy, że

władza spocznie na Jego ramieniu. Nie był którymś z kolei pretendentem. Na Nim opierała się cała

nadzieja na powodzenie Królestwa. Jego przyjście było wyczekiwane od wieków. Wskazywali na

Niego  kolejni  prorocy.  I  podawali  kolejne  szczegóły  Jego  przyjścia.  Izajasz  dodał  w  swoim

proroctwie to, jak zostanie nazwany.

Narodziny dziecka wiążą się z nadaniem mu imienia. Współcześnie nie zwracamy może tak

bardzo uwagi,  co dane imię znaczy.  Bardziej  niż  znaczenie liczy się chyba to,  czy imię ładnie

brzmi. Czy nie kojarzy albo nie rymuje się z czymś brzydkim. Ale w żydowskiej kulturze dużą

wagę przywiązuje się do znaczenia imion. I można było mieć więcej imion. W Polsce mamy dwa

imiona. Ale tego drugiego nie używamy chyba nigdzie poza dokumentami urzędowymi. Izajasz

podał aż cztery imiona Jezusa.

Cudowny doradca. Rozdział wcześniej czytamy, że Izraelici chcieli radzić się wywoływaczy

duchów i czarowników. Szukali mądrości, ale nie szukali jej tam gdzie trzeba. Dziś też jest wielu

10



różnych doradców. Ale tylko jeden cudowny. Tylko tego Jednego rady zawsze będą właściwe. Jezus

zna Boże wyroki, bo sam jest Bogiem.

Jest Bogiem Mocnym. Czyli  El Gibbor. To tytuł używany tylko wobec Boga Jahwe. Na

przykład  w  Izajasza  10:21:  „Resztka  nawróci  się,  resztka  Jakuba,  do  Boga  Mocarza”.  Czy  w

modlitwie  proroka  Jeremiasza,  który  wołał:  „Boże  wielki  i  potężny,  którego  imię  jest  Pan

Zastępów”. To dziecko ma potężną władzę.

Ojciec Odwieczny. Może nam to nawet dziwnie brzmi, bo Jezus jest Synem Bożym. Ale

Ojciec, Syn i Duch określają relacje, jakie Boskie osoby mają w Trójcy Świętej. Natomiast, co do

swojej natury, każdy z Nich jest Bogiem. Więc każdy z nich jest też Ojcem. W takim sensie, w

jakim Stary Testament przedstawia Boga jako Ojca. Bo przedstawia Boga jako Ojca w kontekście

Przymierza z Izraelem.

Książę  Pokoju.  Księga  Izajasza  mówi wiele  o pokoju.  Szczególnie  w drugiej  części  tej

księgi. Z 52 rozdziału pochodzą słowa: „Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną

wieść, który ogłasza pokój”. Bo radosna wieść, czyli ewangelia jest dobrą nowiną o pokoju, który

przyniósł  Jezus.  W  Izajasza  53:5  czytamy:  „Lecz  On  został  przebity  za  nasze  przestępstwa,

zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju”.

O władzy i pokoju czytamy też w ostatnim wersecie naszego fragmentu. Ten pokój będzie

trwać bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie. Bo narodził się Syn, który ustanowi wieczne

Królestwo. Izajasz głosił te słowa, kiedy cały naród był zhańbiony. Królestwo podzieliło się już po

czasach Salomona. Czyli  200 lat wcześniej.  Większość Północnego Królestwa była już podbita.

Niedługo po tym upadło całkowicie pod naporem Asyrii. Juda jeszcze się trzymała, ale też była

zależna od Asyrii. A na jej tronie zasiadał Achaz. Jeden z najgorszych królów, który szukał ratunku

wszędzie tylko nie u Boga Jahwe.

W takich okolicznościach Bóg przez Izajasza zapewnił Izraelitów, że nadejdzie najlepszy

król.  Król,  który  nigdy  nie  zejdzie  z  tronu.  Bo  utrwali  Królestwo,  które  oprze  na  prawie  i

sprawiedliwości.  Nie będzie trzeba szukać pomocy u obcych mocarstw. Dokona tego żarliwość

Pana Zastępów.

Tu mamy odpowiedź na to,  co mogło być zagadką w pierwszych kilku rozdziałach.  Bo

widzieliśmy tam opis zepsucia narodu wybranego i zapowiedź ich kary. Widzieliśmy, że Bóg posyła

Izajasza, którego ludzie i tak nie będą słuchać. A jednak są tam zapowiedzi przywrócenia chwały

Izraelowi. W 1 rozdziale Izajasza przywrócenie chwały Izraela było zależne od ich posłuszeństwa.
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Tylko, że Izraelici nie przyjdą nagle sami do Boga. Dokonają tego narodziny Boga Mocnego. To On

utrwali Królestwo, bo oprze je na prawie i sprawiedliwości. Bo tylko Jezus wypełnił Boże prawo.

Tylko  On  jest  sprawiedliwy.  To  Jego  posłuszeństwo  przywróci  chwałę  Izraelowi.  W Nim jest

odpowiedź na ten kontrast z początku Księgi Izajasza. Że możliwe jest powodzenie tego narodu

mimo ich słabości.  Nie dokona tego żaden ziemski  król  ani  żadna ludzka armia.  Nie oni  tego

dokonają. Dokonała tego żarliwość Pana Zastępów.

Naród Izraela doświadczał w tamtym czasie upadku. Najpierw upadali  w grzech, a Bóg

często  karał  ich  najazdem wrogów i  zesłaniem do niewoli.  Północne Królestwo wisiało  już  na

włosku. Południowe Królestwo Judy szukało sojusznika w Asyrii. Ale nie skończyło się to dla nich

dobrze.  Najgorsze było to,  że nie dostrzegali  źródła problemu w sobie.  Pod koniec 8 rozdziału

czytamy o ludziach, którzy przeklinali Boga za swoją sytuację. Achaz doszedł nawet do wniosku,

że lepiej będzie zwracać się do bogów innych narodów. Bo im powodziło się lepiej.

700 lat  później  sytuacja  nie  była  wcale  lepsza.  Naród był  pod rzymską okupacją.  Król

Herod, który nie był Żydem, otrzymał władzę z nadania Rzymu. Duchowi przywódcy Izraela nie

troszczyli się o swój lud. Izrael dalej był pogrążony w ciemności. Ale Żydzi też nie dostrzegali, że

sami odpowiadają za taki upadek swojego kraju. To nie Bóg ich opuścił. To oni odeszli od Boga i

potrzebowali opamiętania.

Podobna  ciemność  otacza  nas  dzisiaj.  Świat  zaliczył  ogromny  postęp  naukowy  i

technologiczny. Ale nie zmieniło to natury człowieka. Dało nawet nowe wymówki, żeby o Bogu nie

myśleć. Bo trochę lepiej rozumiemy świat i wydaje nam się, że potrafimy żyć bez Boga. Szukamy

spełnienia we wszystkim poza naszym Stwórcą. Jakie są efekty? Nie doprowadziło to wcale do

osiągnięcia pokoju na świecie.  Mimo wielu deklaracji.  Mimo górnolotnych słów. Paradoksalnie

wiele nowych technologii wzięło się ze świata militarnego. Ale ryba nie psuje się tylko od głowy.

Nie szukajmy winy tylko w ludziach u władzy. Cała ryba jest  zepsuta.  Obraz człowieka,  który

opisał Izajasz jest tym samym, który opisał Apostoł Paweł. Izajasz pisał w 1 rozdziale, że od stóp do

głów  nie  ma  nic  zdrowego.  Apostoł  Paweł  pisał  do  Rzymian,  że  nie  ma  ani  jednego

sprawiedliwego. Człowiek jest całkowicie zepsuty grzechem.

Ale  Bóg  przychodzi  właśnie  do  takiego  pogrążonego  w  mroku  świata.  Kiedy  Jezus

przyszedł do Galilei, powiedział że przybliża się Królestwo Niebios. I wezwał ich do opamiętania,

bo On przyszedł utrwalić wieczne Królestwo. Wejdą do niego tylko ci, którzy uznają swój opłakany

stan. I zdadzą się na Bożą moc, żeby go zmienić.
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Podsumowanie

Stary Testament wiele razy zapowiada przyjście Jezusa. W kilku fragmentach mamy nawet

wprost zapowiedź Jego narodzin. I warto spojrzeć na to, jaką nadzieję dawały tamte zapowiedzi. W

jakiej sytuacji byli tamci ludzie. Bo te słowa nie są tylko radością dla nas. Były też pocieszeniem i

nadzieją dla ludzi, którzy sami nie doczekali narodzin Jezusa. Przez to proroctwo Bóg przypomniał

im,  że  jest  wierny  swoim  obietnicom.  Po  ludzku  wydawało  się,  że  Izrael  zostanie  za  chwilę

zniszczony.  Ale właśnie w takim momencie otrzymali  wspaniałą  zapowiedź nadejścia  wiecznej

chwały.

Boże obietnice nie zawodzą. Nie musimy szukać ratunku i spełnienia nigdzie indziej. Świat

stwarza przed nami iluzję spełnienia  w pogoni  za własnymi ambicjami.  Osiągnięcia czegoś,  co

będziemy  mogli  przypisać  sobie  jako  nasz  sukces.  Osiąganie  sukcesów  zawodowych  czy

życiowych może być czymś dobrym. Ale nie da nam trwałej radości. Bóg zapowiada tutaj, że to On

wzbudzi radość w swoim ludzie. I zrobi to, kiedy sam zaprowadzi pokój przez swojego Syna. Syna,

który został nam dany. Bo na Niego spadła kara w imię naszego pokoju. Amen.
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