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Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: "Powiedz Aaronowi i
jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela.
Powiecie im: 'Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą
łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy
pokojem'. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami
Izraela, a Ja im będę błogosławił".

Bracia i siostry, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego
Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: "Abba,
Ojcze". A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
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Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co
im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to
słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A
pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Początek roku – dzień w oktawie Bożego Narodzenia – Światowy Dzień Pokoju
– obrzezanie Jezusa – uroczystość Bożej Rodzicielki. Wiele tego jak na jeden
jedyny dzień. On jednak wiele wymaga. Dzień, który nie tylko w kalendarzu
powinien być początkiem. W imię Boga, w blasku Jego Oblicza, kroczymy
naszą drogą. U początku tego nowego roku ponownie jesteśmy wezwani, jak
Maryja, do większego jeszcze rozpoznawania Bożej obecności w naszym życiu
i do wdzięczności za nią.
Pośród rozbrzmiewającego echa radosnej nowiny Bożego Narodzenia i
odwiedzin pasterzy, zatrzymujemy się, by świętować obecność Maryi. Pomimo
tego, że w dzisiejszej Ewangelii pojawia się Ona dyskretnie, to jednak odgrywa
w niej ważną rolę. Ona jest centralną postacią, wokół której gromadzą się
pozostałe osoby.
Łukasz dostarcza prawdziwej przyjemności, przedstawiając wzruszonych i
zdumionych pasterzy. Nowina Anioła wywołała w nich wielkie poruszenie,
któremu muszą dać wyraz słowami. Ich wewnętrzne poruszenie i opowiadania
są tym bardziej widoczne, gdyż nie słyszymy o innych mieszkańcach Betlejem.
Zachowanie pasterzy przybiera formę przeciwną do zachowania Maryi.
Również ona musiała być zdumiona, jednak jej zdziwienie nie zostaje wyrażone
w słowach. Nie oznacza to wcale zamknięcia się w sobie. Z uwagą przyjmuje,
zachowuje i przyjmuje do swojego wnętrza wszystko, co dzieje się dookoła,
trwając w przeświadczeniu, że wszystko to, co się dzieje, ma fundamentalne
znaczenie dla jej życia. Gdy Łukasz opowiada o tym, że Maryja zachowywała
wszystkie te wydarzenia w swoim sercu, to dopiero kontekst biblijny ukazuje
dokładne znaczenie tego wyrażenia. Zachowując i rozważając słowa pasterzy
przygotowuje się Maryja na przyszłość – zarówno jej dziecka, jak i swoją.
Przyszłości ich obojga nie można oddzielić. Wszystkiego nie może jeszcze
zrozumieć. Dopiero pod krzyżem, a o wiele bardziej po zmartwychwstaniu,
ogarnie pełne znaczenie wydarzeń.


