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TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA PIERWSZA - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

(26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, (27) do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł 

wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro 

nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto również krewna Twoja, 

Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (38) Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica 

Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 26 - 38) 

 

 

 



Jestem przekonany, że opis Zwiastowania to najpiękniejszy tekst o wierze. Mówi on, że 

spotkanie z Bogiem zaczyna się od tego, iż Bóg posyła do nas słowo. Bóg wypowiada 

słowo do mnie. Dokąd 

SŁOWO, KTÓRE SŁYSZYMY OD BOGA, 

STAWIA NAS PRZED RZECZYWISTOŚCIĄ, 

KTÓRA NAM SIĘ WYDAJE 

NIEMOŻLIWA.ALE ONA JEST MOŻLIWA, 

BO JEST NAM OBIECANA. 

tego nie ma - jeszcze się nic nie dzieje. To jeszcze mało: czytać Pismo Święte. 

Istotne pytanie nie dotyczy tego, czy czytam, tylko czy czytam w poczuciu, że to jest 

żywe słowo. Czy przyjmuję je jako w tej chwili wypowiedziane do mnie? 

Dopiero kiedy tak słowo do mnie przychodzi, zaczyna się cała przygoda wiary. 

Słowo mówi, że Dziewica pocznie Syna. Wierzycie w to? 

Przecież takie rzeczy się nie zdarzają! Jest taka rzeczywistość w słowie Bożym, że 

kiedy przed nim stajemy, to mamy poczucie: to jest niemożliwe! 

Nie zapomnę, jak będąc jeszcze w seminarium duchownym, przeczytałem u Jana Pawła 

II, że życie według przykazań jest dla człowieka niemożliwe. Mocno mnie to poruszyło. 

Przepraszam, to po co my się w to w ogóle bawimy? Ale to jest prawda: życie według 

przykazań przekracza możliwości ludzkie! 

Oczywiście nie powiem nikomu z was, jaki fragment słowa Bożego jest dla was 

niemożliwy do spełnienia. Sami o tym pomyślcie. 

Gdy słowo, które słyszymy, wzbudza w nas tylko tę reakcję - "Niemożliwe!" - to jest 

pora na przejście do następnego momentu w tej historii, i on jest najważniejszy. 

Otóż Pan Bóg nie wymaga od Maryi, żeby ona poczęła to dziecko, lecz jej obiecuje, że 

pocznie syna. Że to się może w jej życiu stać. Normalnie to się nie dzieje. 

A Pan Bóg mówi: to ci się stanie. Pan Bóg nie wymaga od Abrahama, żeby stanął na 

rzęsach i z niepłodną żoną miał dziecko, mając lat sto. Pan Bóg nie robi z siebie wariata. 

Ale obiecuje Abrahamowi, że to się stanie.  

Najważniejsze słowo w wierze to jest obietnica. To jest klucz do wiary. Co wam Pan 

Bóg obiecał? Wiecie? 



Może ci się stać. To, co uważasz za absolutnie niemożliwe, może ci się stać 

rzeczywistością. 

Zrozumieć to - to znaczy zrozumieć, o co chodzi w wierze. Słowo, które słyszymy od 

Boga, stawia nas przed rzeczywistością, która nam się wydaje niemożliwa. 

Ale ona jest możliwa, bo jest nam obiecana. Nie wymagana. Obiecana. Może ci się stać. 

Chcesz? 

Odpowiedź na to pytanie to najważniejsza rzecz, jaką musicie zrobić w tym procesie. 

Chcesz? 

Pół życia może upłynąć, aż człowiek zdecyduje. Nie czujemy, że jest to moment 

kluczowy: decyzja, która jest pozostawiona człowiekowi. Bez tej decyzji nic się nie 

wydarzy. 

Maryja mówi - to jest jej najpiękniejsza modlitwa: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi 

się stanie według twego słowa". 

To nie jest modlitwa: "OK, bierzemy się do roboty". Ona się nie bierze do żadnej 

roboty! Ona mówi: niech mi sie stanie. 

Mówi: zrób to. Obiecujesz? To zrób. Jestem otwarta. 

Człowiek podejmuje decyzję - i dzieje się coś niesamowitego. Ale jak nie powiesz 

Bogu: chcę, nie wydarzy się. 
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TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA DRUGA - Nawiedzenie świętej Elżbiety 

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 

Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (43) A 

skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza 

moja Pana, (47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. (48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 

swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, (49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny. Święte jest Jego imię - (50) a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 

tych, co się Go boją. (51) On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami 

serc swoich. (52) Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. (53) Głodnych nasyca dobrami, a 

bogatych z niczym odprawia. (54) Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -

 (55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. (56) Maryja pozostała 

u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.  (Łk 1, 39 - 56) 

 

 

 

 

 

 



Maryja mówi o sobie, że jest służebnicą, a dosłownie tłumacząc z greckiego tekstu, 

jest niewolnicą. 

Pewnie, że "służebnica" brzmi lepiej. Ale Maryja mówi wyraźnie: "niewolnica". 

"Wejrzał na moje upokorzenie". Nie mówi, że ma w sobie wielkość sama z siebie, 

tylko że Bóg ją wywyższa z upokorzenia dzięki Synowi, którego otrzymała od Boga. 

Cała jej wielkość jest w Nim, nie bierze się z niej samej - to jest wyznanie Maryi. 

Jest już zapatrzona w swojego Syna. 

Jej wielkość jest w tej samej logice, co wielkość Jezusa. Jezus Chrystus - Pan, 

nauczyciel - sam o sobie mówi: jestem między wami jako ten, kto służy. 

Święty Paweł w Liście do Filipian mówi, że Jezus, Syn Boga, "przyjął postać sługi". 

Tam jest znowu słowo dulos - niewolnik, to samo, które zostało użyte w stosunku do 

Maryi (dule - niewolnica). 

W języku greckim jest inne słowo, które opisuje sługę: diakonos - ten, kto posługuje, 

ale z własnej woli, ma też dzięki temu tytuł do jakiejś zapłaty, do wdzięczności ze strony 

ludzi. 

Tak, diakon owszem, ale niewolnik nie. O tym Pan Jezus mówi bardzo mocno w 

Ewangelii według świętego Łukasza: "Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co do was 

należało, mówcie: jesteśmy słudzy nieużyteczni, zrobiliśmy tylko to, co należało 

zrobić". 

W oryginale jest mocniej -Jezus mówi: "Jesteśmy niewolnikami niekoniecznymi". 

Niekonieczni jesteśmy! 

To niesamowita pokusa: myśleć o sobie, że jesteś konieczny, że bez ciebie Kościół nie 

będzie istniał. Wszyscy powinni widzieć tę konieczność twojego bycia tu i teraz, i twojej 

posługi tu i teraz. 

KRÓLEWSKA GODNOŚĆ NIE POLEGA 

NA TYM, ŻE KIMŚ RZĄDZISZ, 

TYLKO NA TYM, ŻE MASZ WŁADZĘ 

NAD SOBĄ. MOŻESZ KOMUŚ 

SIEBIE DAĆ. 

 



 Jezus mówi: nie. 

Mówcie o sobie: jesteśmy niewolnikami niekoniecznymi. Wiecie, kto tak postępuje? 

Ktoś, kto widzi, że całe dobro, jakie spełnia, tak naprawdę nie daje mu tytułu do 

niczego, to jest ktoś absolutnie bezinteresowny. 

Królewska godność, którą mamy od chrztu, nie polega na tym, że kimś rządzisz, tylko 

na tym, że masz władzę nad sobą. Że trzymasz się we własnych dłoniach. Że nadajesz 

swojemu życiu sens, nadajesz mu kierunek. 

 Możesz komuś siebie dać.  

 Możesz dać siebie Bogu, możesz dać siebie bliźnim.  

 Możesz dać siebie swojej żonie, swojemu mężowi, swoim dzieciom. 

Królewska godność to jest królewska wolność, a paradoks polega na tym, że 

wolni są ci, którzy mówią o sobie: jestem niewolnikiem.  

Niewolnikiem niekoniecznym. 

Bo to właśnie ci ludzie mają w sobie wolność absolutną: i w stosunku do innych,                    

i w stosunku do siebie, i w stosunku do opinii na swój temat ... 

Wiemy dobrze, bo znamy samych siebie: to jest wolność, którą w człowieku sprawia 

Duch Święty. Pewnie nikt z nas sam z siebie nie jest w stanie jej wypracować. To nasze 

przekonanie, że jesteśmy konieczni, jest w nas zbyt mocne. 

Duchu Święty, uczyń ze mną to samo, to, co uczyniłeś w Jezusie z Nazaretu                     

i w Jego Matce. 

 

Uczyń mnie tak wolnym człowiekiem! 
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TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA TRZECIA - Narodzenie Pana Jezusa 

 (8) W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. (9) Naraz 

stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 

przestraszyli. (10) Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 

udziałem całego narodu: (11) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 

Pan. (12) A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. (13) I 

nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:(14) Chwała 

Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. (15) Gdy aniołowie odeszli od nich do 

nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym 

nam Pan oznajmił. (16) Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 

żłobie. (17) Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. (18) A wszyscy, 

którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. (19) Lecz Maryja zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu. (20) A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. (Łk 2, 8 - 20) 

 

 

 

 

 



Znak dla pasterzy, a także dla nas, to znak urodzonego Jezusa Chrystusa, który jest 

położony w żłobie. 

Słyszymy, że Maryja zachowuje to wszystko i rozważa w swoim sercu. Można by 

pomyśleć, że to nie jest prosty znak do odczytania, on wymaga czasu, więc Maryja to, co 

widzi, zachowuje i rozważa. Nie wszystko jest jasne od razu. 

W pierwszym odbiorze to, co się dzieje, nie pasuje do tego, co było zapowiedziane. 

Ona w Nazarecie usłyszała tak: "Będzie on wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, i Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida". 

 Betlejem to miasto Dawida. Dawid się tu urodził. Przyszli do Betlejem i nie tylko nie 

znaleźli tu tronu - nawet miejsca w gospodzie nie było! 

Ten, co ma być wielkim następcą Dawida, jego potomkiem, w domu Dawida nie jest 

przyjęty! Maryja się z tym zmaga, bo nie rozumie. 

 Dla nas ten znak jest jeszcze mocniejszy. 

Ojcowie Kościoła tłumaczyli, że żłób jest symbolem grzechu. Bo do czego wraca 

zwierzę? Do żłobu, bo w żłobie jest jedzenie. Osły czy woły wcześniej czy później tu 

wracają. A do czego my wracamy? Do grzechów. 

Ja mam swoje, wy macie swoje - każdy ma taki grzech, do którego wcześniej czy 

później wraca. Zmagamy się z grzechami nieraz całe życie. 

BÓG CHCE BYĆ W SAMYM ŚRODKU 

NASZEGO GRZECHU. CHCE, ŻEBYŚMY 

GO WPUŚCILI TAM, GDZIE GRZESZYMY, 

BO CHCE NAS RATOWAĆ. 

Mamy to doświadczenie, że przy najlepszych intencjach - trzymamy rytm duchowy, 

gimnastykujemy się duchowo - i tak, i tak znajdzie się grzech, do którego wracamy, jak 

do żłobu. 

I to jest dokładnie to miejsce, gdzie Chrystus chce się odnaleźć i gdzie chce był 

położony. W samym środku naszego grzechu. 

To jest dopiero paradoks - bo nam się wydaje, że Boga trzeba szukać w świątyni. Tam, 

gdzie jest miejsce święte, tam Bogu przystoi być. 

Tymczasem On chce być właśnie w naszym grzechu, a nie w świątyni! 



Dlaczego? Dlatego, że chce nas zbawić. Chce nam przynieść zbawienie, nie chce 

naszych pacierzy. My byśmy chętnie Pana Boga zarezerwowali do kościółka. Jest 

taka przestrzeń - kościółek: raz na tydzień tam sobie pójdziemy, na godzinkę, elegancko, 

pobożnie, można wyjąć specjalne ubranie ... 

I najlepiej, żeby Bóg tam został, prawda? Będziemy Go tam odwiedzać, w tym 

kościółku, raz na tydzień, będziemy Go czcić, a On niech tam siedzi. 

Ale On tego nie chce, bo nie szuka chwały dla siebie, lecz szuka naszego zbawienia. 

Bóg chce być w samym środku naszego grzechu. 

Chce, żebyśmy Go wpuścili tam, gdzie grzeszymy, bo chce nas zbawić. Nie przyszedł 

po to, żeby był chwalony, tylko żeby nam posłużyć w pokonaniu tego, do czego my 

ciągle wracamy, od czego nie możemy się uwolnić, do czego jesteśmy przywiązani jak 

zwierzę do żłobu. Chce nas ratować z naszego grzechu. Bóg nie przychodzi dla siebie, 

tylko dla nas. 

To jest potężny paradoks, ale też dlatego Maryja to rozważała w sercu. 

Jeśli ktoś zapyta, jak to rozumieć, i zapyta się miłości, to nie ma kłopotu. Jak się 

zapyta tylko zdrowego rozsądku, to za Chiny tego nie pojmie. Ale jak to rozważamy w 

sercu, to cała rzecz staje się dość jasna. 

 

Połóżcie Go w żłobie. Nie trzymajcie Go w kościele. 
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TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA CZWARTA - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

 (22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, 

aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko 

płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 

gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był 

to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na 

nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (27) Za 

natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z 

Nim według zwyczaju Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, 

pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje 

zbawienie, (31) któreś przygotował wobec wszystkich narodów: (32) światło na oświecenie pogan i chwałę 

ludu Twego, Izraela. (Łk 2, 22 - 32) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Symeon to człowiek wyczekujący. Od takich ludzi zależy przekaz wiary - od tych, 

którzy głoszą wiarę, ale wyłącznie jako nadzieję. 

Potrzebujemy takich ludzi, którzy ciągle się czegoś po Bogu spodziewają, którzy 

ciągle wyglądają do przodu.  

Oczywiście, Pan Bóg jest także w przeszłości, w historii każdego z nas. Ale równie 

ważne, a może i ważniejsze jest to, że Pan Bóg przychodzi do nas z przyszłości. 

Symeon pokazuje, że nadzieja jest także czujnością. Kiedy Bóg przychodzi, chodzi o 

to, żeby Go nie przegapić. Żeby Mu wyjść naprzeciw. Żeby nie stało się tak, że nie 

rozpoznamy momentu nawiedzenia. Bo Jego przyjście może być momentem ... 

Symeon rozpoznał moment nawiedzenia.  

Jego czujność jest piękna: jest to wiara, że Bóg może przyjść w każdej chwili. Dlatego 

ten człowiek dzień w dzień jest w świątyni i czeka. 

Symeon oczekuje pociechy Izraela. 

Kiedy jestem w smutku, w żałobie, kiedy jestem chory, jakoś zakwestionowany - 

wtedy szukam pociechy. Oczywiście, szukam pociechy rzeczywistej: denerwuje mnie to, 

że pociecha może być płytka, zdawkowa, czasem jakaś taka "urzędowa", nieraz po prostu 

głupia ... 

Byłoby lepiej, żeby ten, co pociesza, w ogóle się nie odzywał. W pociesze nie chodzi o 

byle co. Chodzi właśnie o nadzieję. Pociecha ma nas jakoś otwierać na przyszłość. 

Tu jest użyte greckie słowo paraklesin. Parakaleo znaczy tyle, co przywoływać do 

boku - dlatego na łacinę przetłumaczono to jako advocatus: "vocatus ad", "wołany do". 

Symeon oczekuje kogoś, kto stanie przy jego boku. Pociecha bierze się stąd, że ktoś 

stoi przy mnie. Ważniejsze niż to, co mówi, jest to, że jest! 

Każdy z nas jest w sytuacji, w której potrzebuje pociechy. Możemy się prezentować 

jako krzepcy, młodzi, doskonali, rewelacyjni, energiczni - a równocześnie wszyscy 

pytamy, skąd brać nadzieję. 

Zło jest bezczelne, zło nas wszystkich policzkuje. To, co wyprawia z nami, jest 

zdumiewające. I wiadomo, że nie chodzi tylko o zło wokół nas - o wiele bardziej chodzi 

o to zło, które jest w nas. 

Każdy z nas popełnia zło, którego do końca nie rozumie. Może żyć w łasce, ale to nie 

jest coś oczywistego. 



NIEZALEŻNIE OD TEGO, CO NAS 

CZEKA W TYM CZASIE, KTÓRY 

PRZYJDZIE, BÓG BĘDZIE PRZY MNIE 

ZAWSZE - I TO JEST NADZIEJA 

WŁAŚCIWA CHRZEŚCIJAŃSTWU. 

Symeon nie zawiódł się w oczekiwaniu na Boga, który stanie przy nim. Doczekał się 

Boga, który jest obecnością, bliskością, to znaczy nie jest pociechą zdawkową, ale 

pociechą, która jest od początku do końca zaangażowana. Bóg jest zaangażowany. 

To, że mamy wzrok utkwiony w przyszłości, nie oznacza wcale, że chcemy, aby Bóg 

nam wyjawił, co nas czeka. Co nas czeka, nie wiadomo. 

Ale niezależnie od tego, co nas czeka w tym czasie, który przyjdzie, Bóg będzie przy 

mnie zawsze - i to jest ta nadzieja na doświadczenie Boga w każdej sytuacji. Nawet 

gdyby ta sytuacja była jakimś granicznym pogrążeniem się w grzechu przeze mnie. 

 Bóg kocha mnie zawsze - aż tak, że jest gotów zstąpić do piekieł.  

 Bóg mnie kocha, nawet się nawrócę, Bóg mnie kocha, nawet jeśli się nie 

nawrócę.  

I zawsze będzie stał przy moim boku. Zawsze! 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Różaniec"  abp Grzegorz Ryś, wyd. ZNAK, Kraków 2018 

 

TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA PIĄTA - Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

 (41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (42) Gdy miał lat dwanaście, udali się 

tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w 

Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy 

szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami.(48) Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im 

odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do 

mego Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (51) Potem poszedł z nimi i wrócił do 

Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 

sercu. (52) Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2, 41 - 52) 

 

 

 

 

 

 



Ta Ewangelia ma niesłychaną siłę w objaśnianiu naszego życia, tego, co w nim ważne. 

Po raz pierwszy słyszymy Jezusa, kiedy mówi o sobie własnym głosem. 

Wcześniej mówią O Nim rozmaici ludzie. A teraz Jezus mówi sam, kim jest. Mówi 

dlatego, że osiągnął wiek dojrzały, jakkolwiek by to dziwnie brzmiało dla nas. Dla Żyda 

biblijnego dwunastolatek to dojrzały mężczyzna. Skoro tak, to mówi o sobie, kim jest. 

To jest moment, w którym kończy się wychowanie Jezusa. Kiedy Jezus wraca z 

Maryją i Józefem do Nazaretu, to nie po to, by być dalej wychowywanym. Społeczność 

uważa Go już za wychowanego.  

A to, do czego został wychowany, zawiera się w pierwszym zdaniu, które wypowiada 

o sobie: "Powinienem być w sprawach mojego Ojca". 

Komentatorzy zwracają uwagę na to słowo: "Powinienem". Pan Jezus bardzo często 

się nim posługuje. Mówi o pewnej konieczności.  

Komentatorzy naliczyli się w Ewangelii według świętego Łukasza aż osiemnastu 

takich wypowiedzi Jezusa. Powinienem, muszę, tak ma być. Z czego to wynika? 

To nie jest już żaden zewnętrzny nakaz. To nie tak, że prawo religijne Jezusa do 

czegoś zmusza. Rodzice Go już nie prowadzą za rękę. 

Jego "muszę" to nakaz, który idzie od środka. Skąd się on bierze? Ewangelia 

odpowiada: z relacji, jaka jest między Nim a Bogiem. 

CZY NIE O TO CHODZI, ŻEBY 

MŁODY CZŁOWIEK PRZEŻYŁ, 

ŻE NAJWAŻNIEJSZE JEST TO,  

CO GO ŁĄCZY Z BOGIEM? 

"Powinienem być  w sprawach mojego Ojca". 

To jest pierwszy moment, w którym Jezus objawia swój związek z Ojcem. Jest to 

relacja tak ścisła i tak intymna, i tak jakoś "własna", że - jak czytamy - Maryja i Józef nie 

zrozumieli tego, co powiedział. 

 Jak myślicie: zmartwili się tym? A może się ucieszyli? Okazali się złymi 

wychowawcami - bo krnąbrny Pan Jezus im nawiał - czy przeciwnie, 

świetnymi? 

Czy nie o to chodzi, żeby młody człowiek przeżył, że najważniejsze jest to, co go 

łączy  z Bogiem - że jest taka relacja, nad którą nic nie ma w życiu? 



O co chodzi w wychowaniu człowieka? Żeby całe życie siedział w domu czy żeby                 

z niego wyszedł, żył w sposób dojrzały, przeżywał wartości sam, osobiście, 

indywidualnie? 

To tak, jakby ktoś chciał zatrzymać dziecko na całe życie w szkole. Jest moment, w 

którym szkoła się kończy i mówi się: człowieku idź, bierz się do roboty. 

Żyj dojrzale. Załóż rodzinę, zostań księdzem, idź do zakonu, wszystko jedno - ale zrób 

to. Sam. 

Oczywiście, jest to moment trudny, nie tylko dla Jezusa - także dla Maryi i Józefa. 

Bardzo trudny. Przerabiamy to na własnej skórze: jakie to trudne dla rodziców, kiedy się 

odchodzi z domu. Wiedzieć, jak to zrobić, to nie byle jaka sztuka. 

I to się wcale nie kłóci z posłuszeństwem - Jezus "poszedł i był im posłuszny" przez 

następne dwadzieścia lat. Ale to była Jego decyzja. 

Jezus pokazał Maryi i Józefowi, że jest im posłuszny, ale nie jest ich własnością.  

 

Jeśli jest czyjąś własnością, to Ojca. I tak samo jest z wami. 

 

 

 

 

 


