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  Ewangelia IV Niedzieli Adwentu 

                           

Mt 1, 18 - 24      18 grudnia  2016 
(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 

sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 

potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie            

i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (21) Porodzi Syna, 

któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów 

. (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane 

przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 

imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef 

uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 
 

Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

 

Mąż sprawiedliwy 

 

Ostatnia niedziela Adwentu skupia się na pierwszym przyjściu Pana; jest już też 

bezpośrednim przygotowaniem do obchodów pamiątki Jego narodzenia. Omawiana perykopa 

znajduje się na początku Ewangelii św. Mateusza; poprzedza ją wyłącznie rodowód Jezusa (Mt 

1,1-17). Tym razem bohaterem perykopy jest Józef, 

co jednak nie umniejsza w niej roli Maryi.  

 Józef jawi się jako kolejny przewodnik adwentowy, uczący człowieka pokory             

i ufności w Boże zamiary, często nawet wbrew samemu sobie. 

Krąg Biblijny  nr 16 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II -  Rzeszów                          

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 
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 Maryja była poślubiona (choć w ścisłym znaczeniu należałoby powiedzieć: zaręczona) 

właśnie Józefowi.  

W żydowskiej tradycji procedura zawarcia małżeństwa składa się z trzech etapów. 

 Oto one: 

1) Obietnica zawarcia małżeństwa - była ona składana przez rodziców lub 

zawodowe swatki często jeszcze wtedy, gdy przyszli małżonkowie byli jeszcze 

dziećmi; małżeństwo traktowano bowiem zbyt poważnie, aby mogły tu decydować 

uczucia. 

2) Zaręczyny - były niejako przypieczętowaniem złożonej wcześniej obietnicy; do tego 

momentu wszystko mogło się jeszcze zmienić, zwłaszcza gdy dziewczyna nie 

wyrażała zgody, jednak po zaręczynach nie było już odwrotu. Okres zaręczyn trwał 

zwykle rok. W tym czasie para była już uważana za męża i żonę, choć oblubieńcom 

nie przysługiwały jeszcze pełne prawa małżeńskie. Związek ten mógł zostać zerwany 

już tylko przez rozwód. Na tym etapie znajdowali się właśnie Maryja z Józefem, stąd 

też uważano ich już za małżeństwo. 

3) Małżeństwo właściwe, kiedy to mąż przyjmował żonę do swojego domu. 

Na tym tle łatwiej zrozumieć dalsze wydarzenia omawianej perykopy, 

zwłaszcza reakcję Józefa na wieść, że jego narzeczona, a niebawem pełnoprawna żona, 

spodziewa się dziecka, które z całą pewnością nie jest jego.  

 Był to niewątpliwie wielki cios dla Józefa, który nigdy nie posądziłby swojej wybranki o 

niewierność. Przy swojej delikatności nie chciał też z pewnością zadawać Jej 

krępujących pytań.  

 Nie rozumiał sytuacji, w jakiej się znalazł, niemniej jednak nie chciał, by Maryję 

spotkało coś złego: nie chciał Jej narazić na zniesławienie (por. Mt 1,19) ani tym bardziej 

na karę za cudzołóstwo, przepisaną przez Prawo.  

 Postanowił więc oddalić Ją potajemnie czy też raczej samemu odsunąć się w cień Bożych 

tajemnic, aby nie stanowić przeszkody dla Bożych planów. 

Podczas snu Józefowi ukazał się anioł Pański, który wyjaśnił mu, że dziecko, 

które nosi Maryja, poczęło się z Ducha Świętego. Trzeba jednak podkreślić, że mamy tu do 

czynienia z żydowską koncepcją Ducha Świętego; tylko ta była Józefowi znana i dla niego 

zrozumiała.  

Duch Święty był zatem bardziej mocą Bożą niż osobą objawiającą 

ludziom prawdy Boże, On też pouczał proroków. 

 Uzdalniał ludzi do przyjmowania Bożej prawdy.  
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 Spełniał też szczególną rolę w akcie stworzenia: 
 

 "Duch Boży unosił się nad wodami" (Rdz 1,2); 

 "Przez słowo Jahwe powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez 

tchnienie ust Jego" (Ps 33,6); 

 "Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha" (Ps 104,30);  

 "I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmogącego i mnie 

uczyniło" (Hi 33,4).  

 

 W Jezusie, który ma się narodzić z dziewicy i Ducha Świętego, pojawi sie na świecie 

właśnie ta stwórcza moc Boga i Jego mądrość.  

 

 Duch Święty także odnawia i ożywia to co umarło.  

Ta moc pojawi się także z Jezusem, gdyż to właśnie On będzie wskrzeszał umarłych na 

duchu i na ciele, aby przy końcu swej publicznej działalności samemu zmartwychwstać.  

William Barclay zaznacza: "Mateusz pragnie podkreślić, że w narodzeniu Jezusa ujawnia 

się szczególnie silnie, jak nigdy dotąd, działalność Ducha Bożego. Ten Duch przekazuje 

ludziom Bożą prawdę, umożliwia im jej poznanie i zaakceptowanie. Przez tego Ducha Bóg 

stwarzał świat i przez Niego jedynie może odrodzić ludzką duszę, pozbawioną 

niezbędnego życia Bożego. Jezus ułatwia nam poznanie Boga i przeznaczenie człowieka. 

Jezus otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy zobaczyli przeznaczoną dla nas prawdę Bożą. 

Lecz w Jezusie zjawiła się też wśród ludzi twórcza moc, moc odrodzeńcza, mogąca wyrwać 

duszę z okowów śmierci grzechu". 

Słowa anioła: "Nie bój sie wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki" (Mt 1,20) świadczą o 

tym, że Bóg wpisał Józefa w swój plan zbawienia; nie może go w nim zabraknąć, o czym 

zresztą dowiadujemy się z dalszych słów: "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 

bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,21).  

Józef otrzymuje wyraźny nakaz nadania imienia dziecku, które się narodzi.  

Przywilej ten spoczywał na ojcu, wiec tym samym Bóg uznaje Józefa za prawowitego 

opiekuna - by nie nadużyć słowa "ojciec" - swojego Jednorodzonego Syna. Józef ma więc być 

tym, który dokona obrzezania dziecka, przyjmując do swego rodu, i nada Mu imię; istotny jest 

również fakt, że Józef nazwany zostaje synem Dawida (Mt 1,20 - tylko jeden raz tytuł ten 

dotyczy kogoś innego niż Jezusa) dla podkreślenia, że również mające narodzić się dziecko 

będzie według Prawa pochodziło z królewskiego rodu Dawida.  

Niezmiernie ważny okazuje się być pod tym względem rodowód Jezusa poprzedzający 

omawianą perykopę (Mt 1,1-17), w którym król Dawid odgrywa istotną rolę.  
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Józef pochodził z rodu Dawida i tym samym zapewnił swojemu potomkowi miejsce w 

wywodzącej się od niego linii królewskiej, co po raz kolejny podkreśla jego ogromną rolę w 

Bożym planie zbawienia. Nie tylko jednak o ten fakt tu chodzi. Pochodzenie Jezusa z rodu 

Dawida jest również znakiem, że Bóg nie wzgardził ludzka historią i nie odrzucił ludzkości 

pomimo jej grzeszności.  

W swoim miłosierdziu zesłał ma świat swojego Syna, aby przywrócić człowiekowi 

odebraną przez grzech godność dziecka Bożego, utraconą czystość i niewinność. To Boże 

miłosierdzie przejawiające się w pochyleniu nad grzesznikiem widać w sposób szczególny w 

osobie króla Dawida. Pamiętamy bowiem, że był on nie tylko wielkim grzesznikiem, ale także 

szczerze skruszonym pokutnikiem. 

Józef ma być także tym, który zatroszczy się o byt materialny, 

wykształcenie, a zwłaszcza wychowanie religijne Syna Bożego. 

 W świetle Prawa Józef był prawowitym ojcem Jezusa. Imię wyrażało przeznaczenie 

życiowe osoby, której je nadano. Hebrajskie imię Jehoszua oznaczało " Jahwe jest 

zbawieniem". Było to wówczas dość popularne imię męskie, jednak w przypadku Syna 

Bożego jest wyjątkowo wymowne, dokładnie bowiem określa posłannictwo i przyszłą misję 

Jezusa. 

Imię to pokazuje także, kim Bóg chce być dla nas:                      

Bogiem bliskim człowiekowi  i  miłującym go. 

Bóg odsłania przed Józefem tajemnicę zbawczą - posłannictwo mającego narodzić się 

Mesjasza. Odtąd już nie tylko Maryja dźwigała swoisty ciężar odpowiedzialności za zbawienie 

świata, ale także Jej mąż.  

Św. Jan Paweł II tak komentuje tę scenę z Ewangelii św. Mateusza:  

"Zwiastun Boży wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi. Ta, która zgodnie z 

prawem była mu "poślubiona", pozostając dziewicą, stała się w mocy Ducha Świętego - 

Matką. Gdy przyjdzie na świat Syn, którego Maryja nosi w swym łonie, winien otrzymać imię 

Jezus. Było to imię znane wśród Izraelitów, czasami nadawane synom. W tym wypadku 

jednak chodzi o Syna, który - zgodnie z Bożą obietnicą - wypełni całe znaczenie tego imienia: 

Jezus - Jehoszua znaczy; "Bóg, który zbawia". 

 Ewangelista podkreśla: "A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 

imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami" (Mt 1,22-23).  
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Celowo zwraca naszą uwagę na jedną z zapowiedzi mesjańskich, którą prorok Izajasz 

przedstawił królowi Achazowi (por. Iz 7,14). Obiecany tu "Syn" rozumiany jest jako syn 

Dawida, który przyniesie długo oczekiwane królestwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.  

Stąd też pogląd, że obiecany Mesjasz ma być wyzwolicielem politycznym, w czasach 

Jezusa zyskał jeszcze na aktualności przez fakt, iż Izrael znajdował sie pod rzymska okupacją.  

Jezus jako "Bóg z nami" to jedna z idei przewijających się przez całą Ewangelię św. Mateusza  

(np. Mt 17,17; 18,20; 26,29), jednak najwymowniejsze w tej kwestii jest jej zakończenie: 

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"                  

(Mt 28,20). 

Ostatni werset mówi nam, że Józef po przebudzeniu wykonał polecenie anioła Pańskiego - 

wziął Maryję do siebie.  

Jan Paweł II dodaje: "Wziął Ją z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z 

Synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób podobną 

jak Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna". 

 Fakt ten po raz kolejny świadczy o wielkim zaufaniu Józefa do Boga, o jego bogobojności, 

pokorze i sprawiedliwości. 

 Józef jest wrażliwy na słowo Boga i posłuszny temu słowu; 

 nie zastanawia się, ani nie rozważa tego, co Bóg mu powiedział, ale natychmiast 

wprowadza to w czyn. 

 

AKTUALIZACJA 

Józef uważany jest za męża sprawiedliwego, za wzór zawierzenia Bogu 

i otwartości na Jego znaki. 

 Omawiana perykopa ten fakt potwierdza. O ofierze i posłudze Józefa pięknie mówi św. Jan 

Paweł II w adhortacji poświęconej opiekunowi Pana Jezusa:  

"Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez 

sprawowanie swojego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów 

w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia.  

Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że uczynił ze swego życia służbę, 

złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji;  
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posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w Świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity 

dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej 

miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość 

oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu [...].  

Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał 

wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja [...]. 

 Milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to 

milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie 

"mąż sprawiedliwy" ( por. Mt 1,19). [...]. Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego 

istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie w 

niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem 

szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę - właściwą duszom prostym i 

jasnym - dla swych wielkich decyzji, jak wtedy, gdy bez wahania podporządkował Bożym 

zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, 

godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale 

rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która 

tworzy rodzinę i ją podtrzymuje". 

 Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest dla nas wzorem słuchania             

i wypełniania słowa Bożego. On nie wypowiada żadnego słowa, ale jego milczenie 

wyraża przyzwolenie na wolę Bożą, która ma się zrealizować w jego życiu.  

Do takiego postępowania uzdalnia go miłość - przede wszystkim do Boga, ale również do 

poślubionej mu Maryi. Ta miłość między małżonkami skoncentrowana jest także na Bogu, 

dlatego powinniśmy ich naśladować również pod tym względem.  

Prawdziwa miłość małżeńska ma być bowiem miłością owocującą nieustanną                

i bezwarunkową otwartością na przyjęcie Boga w rodzinie.                                        

To On ma być centrum naszego życia. 

 

Małżeństwo i rodzina są również uprzywilejowanym miejscem przyjęcia nowego życia, 

co także podkreśla Jan Paweł II w adhortacji o św. Józefie: "Jak wynika z tekstów 

ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. Bóg wybrał 

Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika 

stąd, że ojcostwo Józefa - więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego 

wybrania i przeznaczenia (por. Rz 8,28-29) - dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to 

znaczy przez rodzinę". 
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 Jednym z cieni egzystencji człowieka jest brak zrozumienia tego, 

co się dzieje i co go spotyka.  

Również Józef - jak widzieliśmy to w omawianej perykopie - nie był wolny od tego rodzaju 

wątpliwości. Mimo niezrozumienia tego, co działo się w jego życiu, potrafił jednak całkowicie 

zaufać Bogu - bez zadawania pytań czy stawiania warunków. Wystarczyło mu słowo Boga, 

aby całkowicie oddać się do Jego dyspozycji.  

Dla nas często takie zachowanie jest trudne, fides nie zawsze idzie                

w parze z ratio, chcemy na siłę zrozumieć, co się dzieje, chcemy poznać przyczynę i cel; 

w skrajnych przypadkach nawet zaczynamy wątpić w Bożą opatrzność, bo "gdyby troszczył 

się o świat, to by się nie stało".  

A wystarczy ... 

 w takiej sytuacji po prostu zamilknąć, by nie zagłuszać Boga i wsłuchać się w to, 

co On ma nam do powiedzenia.  

 otworzyć Pismo Święte i wczytać się w słowo Boże lub  

 zwrócić się do Niego w ufnej modlitwie o wypełnienie Jego woli względem nas. 

 Jeśli i to jednak będzie dla nas za trudne, warto zwrócić się o pomoc 

do św. Józefa, któremu wszystkie nasze ludzkie trudności są doskonale znane. 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Efrem. Pisarz syryjski. Do końca życia pozostawał diakonem. Największy 

poeta syryjski, diakon w Edessie, który pozostawił liczne hymny, pieśni, komentarze poetyckie 

do Pisma św., pisma poetyckie i polemiczne. Jego dzieła odznaczają się wyjątkowym 

bogactwem poetyckim. 
 

 

Maryja, nowa Ewa 
 

I tak Maryja porodziła bez udziału mężczyzny. Podobnie i na początku Ewa została 

zrodzona z Adama bez spotkania cielesnego; tak też rzecz się miała z Józefem i Maryją-

Dziewicą, jego małżonką. Ewa wydała na świat mordercę, Kaina, Maryja – Ożywiciela.  
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Tamta wydała na świat tego, który wylał krew swojego brata, ta natomiast Tego, którego 

krew została wylana przez jego braci. Tamta oglądała tego, który drżał i uciekał z powodu 

przekleństwa ziemi (por. Rdz 4, 10–14), ta natomiast Tego, który przyjąwszy przekleństwo, 

przybił je do krzyża (Kol 2, 14).  

Dziewicze poczęcie poucza nas, że Ten, który bez związków cielesnych wydał na świat 

Adama sprawiwszy, że wyszedł on z ziemi dziewiczej, ukształtował również bez związków 

cielesnych drugiego Adama w łonie Dziewicy. Pierwszy Adam wrócił do łona swej matki [tj. 

ziemi]; przez drugiego natomiast Adama, który do niej nie powrócił, ten, który był pogrzebany 

w łonie matki, został z niej wyprowadzony.   

Maryja starała się przekonać Józefa, że jej poczęcie było dziełem Ducha Świętego, ale on 

jej nie wierzył, bo byłaby to rzecz nadzwyczajna. Widząc jednak jej pogodę w tym stanie, nie 

chciał jej publicznie oskarżać, ale nie mógł również przyjąć jej za małżonkę, jako że 

przypuszczał, iż była związana z innym. Postanowił więc w swej sprawiedliwości, że nie 

weźmie jej za małżonkę, ale również, że jej nie zniesławi. 

 Wtedy to „Anioł mu się objawił i rzekł: «Józefie, synu Dawida»”. Rzecz godna 

podziwu: jego również nazywa synem Dawida, przypominając mu pierwszego z jego 

przodków, któremu przyrzekł Bóg, że z owoców jego wnętrzności (Ps 132[131], 11) wskrzesi 

Mesjasza według ciała. „Nie lękaj się wziąć Maryi, twojej małżonki, bowiem to, co w 

niej jest, pochodzi z Ducha Świętego”.  

A jeśli wątpisz w poczęcie Dziewicy bez związków cielesnych, posłuchaj słów Izajasza: 

„Oto Dziewica pocznie” (Iz 7, 14). I słów Daniela: „Kamień odłączył się bez pomocy rąk” 

(Dn 2, 34)... Podobnie jak względem Ewy Adam spełnił rolę ojca i matki, tak było i z Maryją 

względem naszego Pana. 

 
 

Miłujący Opiekun 
- Jezus jako Odwieczny Ojciec 

 

Wiemy, że Jezus nauczał i doradzał jak nikt inny na świecie. Wiemy, że dokonał 

wielu potężnych cudów. Wiemy też, że przyniósł pokój, jakiego świat dać nie może. Ale jak 

mamy wyobrazić sobie Jezusa jako Odwiecznego Ojca z proroctwa Izajasza? Na pierwszy rzut 

oka coś tu się nam nie zgadza. Jezus jest drugą Osobą Trójcy Świętej, jest Synem Bożym.               

Nie jest Bogiem Ojcem. To do Boga Ojca polecił nam mówić: „Ojcze nasz”. 

 

  Jak więc sam Jezus może być Odwiecznym Ojcem? 
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Pytanie to ukazuje dylemat, z którym często mamy do czynienia, gdy  starotestamentalne 

proroctwa stosujemy do Jezusa. W naszym fragmencie z Księgi Izajasza prorok 

najprawdopodobniej nawiązuje do odbywającej się w Jerozolimie koronacji nowego króla 

imieniem Ezechiasz. Według Izajasza ten nowy król, syn niegodziwego króla Achaza, 

wyprowadzi swój lud z ciemności, zapoczątkowując erę pokoju i bezpieczeństwa. Będzie 

ojcem dla swojego ludu, prowadząc go z dobrocią, sprawiedliwością i mądrością.  

A to już kojarzy się z Jezusem, który powiedział Tomaszowi: „Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca" (J 14,9). 

 

 Zastanówmy się więc, w jaki sposób Jezus, Syn Boży, może być dla nas jak ojciec. 

 

▌ Ojciec nowego życia 

 

Hipokrates nazywany jest ojcem medycyny zachodniej. Kopernik ojcem współczesnej 

astronomii. Henry Roberts ojcem osobistego komputera. Z kolei Abraham nazywany jest 

„ojcem mnóstwa narodów” (Rdz 17,5). Wszyscy ci ludzie byli innowatorami stojącymi          

u początków nowej ery w dziejach ludzkości.  
 

W podobnym sensie Jezus jest ojcem nowego przymierza 

pomiędzy Bogiem a ludzkością. 
 

Jest największym ze wszystkich innowatorów. Staje u początków całkowicie nowej ery – 

epoki Kościoła. Jezus jest także ojcem nowego życia. To on uczynił je możliwym. On je 

zapoczątkował i przeżył w najdoskonalszy sposób.  

 

List do Hebrajczyków nazywa Go Tym, „który nam w wierze przewodzi” (Hbr 12,2). 

Św. Paweł pisał, że każdy, kto „pozostaje w Chrystusie”, jest „nowym stworzeniem”             

(2 Kor 5,17). Także sam Jezus nawiązuje do swojej ojcowskiej funkcji, nazywając uczniów 

swoimi dziećmi (Mk 10,24; J 13,33). Wciąż dowiadujemy się o tym, jak Jezus łaskawie 

udziela nowego życia młodym, którzy Go szukają, ale także przestępcom, którzy się zagubili, 

ateistom, którzy odmawiali Mu wiary, członkom gangów, którzy żyli w buncie i przemocy, 

wyznawcom innych religii i tym, którzy sądzili, że mają wszystko, co można w życiu mieć. 

 

▌ Ojciec, który się troszczy 

 

Od tysięcy lat rolą ojców była, i dalej jest, troska o utrzymanie rodziny. Każdy ojciec 

pragnie zarobić tyle pieniędzy, by zapewnić rodzinie dostatni byt. Pragnie też dać swoim 

dzieciom szanse zdobycia odpowiedniego wykształcenia, by mogły żyć szczęśliwie i wyrosnąć 

na pożytecznych członków społeczeństwa.  
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Gotów jest ponosić wyrzeczenia dla swoich dzieci i stawać w ich obronie.  Robi 

wszystko, by zapewnić swojej rodzinie odpowiedni, stabilny dom. I wreszcie jest świadom, że 

bywają sytuacje, w których, choć niechętnie, ma obowiązek karcić swoje dzieci. 

 

 Także w tym sensie możemy mówić o Jezusie jako o Odwiecznym Ojcu, Tym, 

który nieustannie troszczy się o nas. Udziela swemu ludowi potrzebnych łask i prowadzi 

go z miłością. Jego zasoby i bogactwa są niewyczerpane!  

 

Pismo Święte mówi nam, że w Chrystusie mamy „odkupienie”, czyli „odpuszczenie 

występków”, który to dar otrzymujemy „według bogactwa Jego łaski” (Ef 1,7-8). Widząc tę 

obfitość łaski, Paweł zapewniał swoich czytelników: „A Bóg mój według swego bogactwa 

zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę” (Flp 4,19).  

 

 Jeśli więc jesteś w potrzebie, idź do Jezusa i śmiało proś Go, aby cię wysłuchał. 

Uwierz, że znajdziesz u Niego niewyczerpane zdroje łask. 

 

▌ Ojciec, który prowadzi 

 

Ojcowie są w stanie uczynić niemal wszystko, by ich dziecko było szczęśliwe, zaradne             

i odniosło w życiu sukces.  

 

Jezus, jak każdy ojciec, chce nas nauczyć, gdzie możemy znaleźć pokój i szczęście.  

 

Przyszedł przed wiekami na ziemię, by poprowadzić nas właściwą drogą. Słowami                     

i własnym przykładem  wciąż nie przestaje nas zachęcać: „Czyńcie to, co wam mówię i co 

sam czynię”. Tak więc Jezus uczy nas miłować się wzajemnie, jak On nas umiłował. 

Oczekuje, że będziemy przebaczać innym, tak jak On przebacza nam. Wzywa nas do 

braterskiej jedności zarówno w dobrych, jak i w złych czasach.  

 

I co chyba najważniejsze, prosi, abyśmy troszczyli się o tych spośród naszych 

braci i sióstr, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zatroszczyć się sami                   

o siebie. 

 

▌ Ojciec, którego miłość jest pewna 

 

Nie zapominajmy, że w proroctwie Izajasza ze słowem „Ojciec” wiąże się przymiotnik 

„Odwieczny”. Dla Izajasza oznaczało to, że nowy król poprowadzi swój lud ku świetlanej 

przyszłości, która nigdy się nie zaćmi.  
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Dla nas oznacza to, że Jezus – Słowo, przez które wszystko się stało (J 1,3) – 

nigdy nie przestanie otaczać nas troską i miłością, zawsze będzie nas prowadził.  

 

Zgodnie z zapowiedzią anioła Gabriela: „Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,33). Dobry ojciec zawsze będzie kochał 

swoje dzieci, niezależnie od tego, co zrobią. Nawet gdyby doszło między nimi do otwartego 

konfliktu, w sercu ojca nie zagaśnie iskra miłości. Ojcowie cieszą się sukcesami swoich dzieci 

i cierpią, gdy dotykają je nieszczęścia – niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat. 

 

▌ Ojciec, który przebacza 

 

Joannę, trzydziestodwuletnią kobietę, która przeszła dwie aborcje, wciąż prześladowało 

poczucie winy i wstydu. Czuła się niegodna miłości i miłosierdzia Boga. Przychodziła na 

Mszę świętą, ale nie przystępowała do Komunii. Pewnej niedzieli, podczas homilii proboszcz 

mówił o tym, że Jezus troszczy się o nas i zaspokaja nasze potrzeby jak najlepszy ojciec. 

Następnie zaczął mówić o miłosierdziu Jezusa. 
 

 „Żaden grzech nie jest tak wielki, by Jezus nie mógł go 

przebaczyć” – powiedział.  
 

W tym momencie w Joannie coś pękło i zaczęła płakać. Po Mszy zdobyła się na odwagę, 

by pójść do księdza i poprosić o spowiedź. Reszty można się domyślić. Doświadczyła ogromu 

miłosierdzia, uzdrowienia i miłości Jezusa – nie tylko jednorazowo w konfesjonale, ale także 

później, trwając na modlitwie i szukaniu bliskości Pana. 

 

▌ Ojciec, który jest zawsze z nami 

 

Jezusowi nie zawsze podobają się nasze decyzje, podobnie jak ziemscy ojcowie 

nie zawsze aprobują decyzje swoich dzieci.  

 

 Mimo to wciąż staje On po naszej stronie.  

 Nigdy nie przestaje nas kochać. Ważniejsi jesteśmy dla Niego my sami niż to, co robimy.  

 Koncentruje się na tym, kim możemy się stać, a nie na tym, jak bardzo w swojej opinii 

jesteśmy niegodni Jego miłości.  
 

Patrząc więc na Dzieciątko w żłóbku, zobacz w Nim także Tego, który zawsze 

jest przy tobie, by cię prowadzić, uczyć i troszczyć się o ciebie.  
    

  To Jezus, Odwieczny Ojciec, który kocha cię jak własne dziecko. ▐ 
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Rozdział  XIV  - Radość w wierze 

- "Józef z Nazaretu" Bernarda Marteleta, Uwierzyć miłości (Wyd. WAM, Kraków 1998) 

 

 

(Powyżej: Obraz przedstawiający św. Józefa z Jezusem, w kaplicy szkoły                          

Sióstr Prezentek w Rzeszowie) 

 

O tym, co dotyczy jego ludzkiej aktywności, relacji z ludźmi, zawodu, naturalnych 

uzdolnień i całej materialnej strony jego życia, Ewangelia nie wspomina ani słowem.        

Znaczy to, że w swoim postępowaniu zachowywał on, wszędzie i we wszystkim, wewnętrzną 

niezależność, a zarazem absolutną lojalność. Józef umiał przejmować inicjatywę i brać na 

siebie odpowiedzialność. Był sprawiedliwy, więc jego postępowanie było prawe i 

nieskazitelne. 

Józef, ponieważ było to jego obowiązkiem, dbał o swoją przyszłość, tak jakby wszystko 

zależało wyłącznie od niego samego. Nie ingerował w tajemnicę Wcielonego Słowa. Chętnie 

związał swe życie z życiem Dziewicy Maryi i obydwoje marzyli o wspólnej przyszłości, jak 

wszystkie młode rodziny w Izraelu; ich marzenia były jeszcze piękniejsze od marzeń innych 

młodych ludzi. Kiedy Pan przyszedł, by wziąć w posiadanie Tę, którą On wybrał, Józef 

zawahał się, czy iść z Nią dalej wspólną drogą. Nie chciał, jak powie to później św. Wincenty 

a Paulo, narzucać się Opatrzności. 

 

Jedną z cech 

świętego Józefa, 

odkrytą przed nami 

przez Ewangelię św. 

Mateusza, jest jego 

całkowita i pełna 

pokory gotowość do 

wykonywania poleceń 

z nieba. 
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Kiedy anioł przyszedł oznajmić mu jasno wolę Boga, zaangażował całe serce i wszystkie 

siły, by ją wypełnić. Według dobitnego zdania z Ewangelii wziął Maryję, swą Małżonkę.  

Do tej pory uważał, że jest "panem i władcą" Maryi, odtąd będzie sługą swej Pani, Matki 

swego Pana, jak mówi św. Bernard. I oto służy na rzecz wielkiej sprawy, na rzecz zbawienia 

rodzaju ludzkiego. Anioł powiedział mu: nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój 

lud od jego grzechów. 

W spokoju nocy otrzymuje on światło. Nocą serce i umysł są spokojne, są bardziej gotowe, 

bardziej otwarte na argumenty Ducha Świętego. To pod wpływem Ducha Świętego Józef 

wyjechał do Egiptu; pod jego też wpływem wrócił do ziemi Izraela. Teraz oczekuje na 

wskazówki co do woli Pana, ponieważ piętrzą się przed nim przeszkody. Nie może on 

postępować inaczej, jak zgodnie z tym, co postanowił Ojciec. 

Pojawienie się anioła po przybyciu Józefa do Judei jest ostatnim, które wspomina 

Ewangelia, ale jego treść nie jest ujawniona. Anioł odpowiedział na pytania, jakie zadał Józef; 

to w Galilei, w Nazarecie Zbawiciel spędzi swoje dzieciństwo. Anioł nie mówi: weź Dziecko i 

Jego Matkę i nie napisano, że Józef wziął Dziecko i Jego Matkę.  

Ta podróż minęła pod znakiem radości i wolności. Józef i Maryja wracają do Nazaretu, do 

miejsca, które przypomina im tyle wspaniałych i ważnych wydarzeń. 

Z Gazy udali się więc na północ, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Ponieważ nie 

spieszyli się tak jak wtedy, gdy wyjeżdżali, i nie czekano na nich w Nazarecie, w wolnych 

chwilach rozmyślali nad scenami z Biblii, które przypominały im mijane miejsca. Gaza była 

sławna z powodu wyczynów Samsona w walce z Filistynami; Aszdod przypominało o wzięciu 

do niewoli Arki Przymierza i o niepowodzeniach bożka Dagona; równiny Szefela i Szaron 

śpiewały o swej płodności, o łanach zbóż i o sadach. Szlak podróżnych wiódł przez Jaffę, 

dawne Joppe, gdzie Jonasz wsiadł  na okręt; omijał natomiast Cezareę, siedzibę królów 

idumejskich i rzymskich prokuratorów. Tak biegła droga karawan i wojsk. 

I wreszcie pojawia się cypel Góry Karmel, świętej góry, z której Eliasz, mąż Boży, 

zauważył malutki obłoczek, unoszący się z morza i szybko rosnący, po to by wylać obfite 

wody na spalone przez trzyletnią suszę pola.  

Józef w głębi serca myślał, że mały obłoczek, nie większy od ludzkiej stopy, był 

profetycznym symbolem jego Małżonki, która przyniosła na świat nie zwykły deszcz, lecz 

strumienie Żywej Wody. 

 Musiał zanucić półgłosem kilka wersów Pieśni nad Pieśniami: Głowa twa wznosi się nad 

tobą jak Karmel, włosy głowy twej jak królewska purpura, splecione w warkocze (Pnp 7,6).                          

I tak samo słowa Izajasza: Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu (Iz 35,2). 

Te teksty tak bardzo pasowały do Matki i do Dziecka. (...) 



14 
 

Zbliżając się do Nazaretu, Józef i Maryja musieli się zastanawiać, jak zostaną przyjęci i w 

jakim stanie znajdą dom. Ewangelia nic nie mówi na ten temat i tak jest lepiej: święta Rodzina 

jest nam przez to bliższa. Na pewno byli przyjaciele i wielkie szczęście z powodu ponownego 

spotkania; byli ciekawscy, żądni sensacji, które wyjaśniałyby tę długą nieobecność, były 

podejrzenia i plotki - to było nieuniknione. W miasteczkach chce się wiedzieć wszystko i 

uważa się, że się wszystko wie. Dom i warsztat Józefa były zamieszkane przez kogoś innego 

albo były zapuszczone. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku trzeba było rozwiązać 

jakieś problemy. Jeżeli pozostawał nie zamieszkany, z pewnością odwiedzili go złodzieje. 

Józef i Maryja musieli zachować całkowite milczenie na temat większości wydarzeń, które 

przyszło im przeżyć. Jeszcze nie nadszedł moment objawienia światu Zbawiciela. Zresztą, czy 

ludzie z Nazaretu potraktowaliby poważnie słowa Józefa i Maryi, skoro nie uwierzyli samemu 

Chrystusowi, gdy udowodnił swoją misję wieloma cudami? Na temat pierwszych lat życia 

Jezusa w Nazarecie Mateusz nie mówi nic, zaś Łukasz podsumowuje je jednym zdaniem:     

 

 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim       (Łk 2, 40). 

 

Jezus rozwijał się jak każde inne dziecko, Jego ciało nabierało sił; wkrótce wymówił 

pierwsze słowa i odważył się postawić pierwsze kroki. 

 Łatwo jest wyobrazić sobie radość Józefa i Maryi w pierwszych latach życia Jezusa.         

W młodej rodzinie wszystko zmienia się w światłość, gdy pojawia się pierwsze dziecko. Kto 

nazwie radość, z jaką Józef i Maryja odkrywali dzień po dniu postępy tego Dziecka, które 

zesłało im niebo.  

Kto określi głębokość wzruszenia wobec pierwszych świadomych gestów czułości? I wobec 

dźwięku, tak długo oczekiwanych słów: abba! Tato! i amma! Mamo! 

Dobrze jest rozmyślać nad dzieciństwem Jezusa i uczestniczyć w radości Maryi i Józefa. 

Ale podobne rozważanie może się okazać jałowe, jeśli nie wykroczy poza ramy poetyckie, 

które wyobraźnia może upiększać do woli. nie wystarczą przeżycia estetyczne, podziwianie 

urody Matki i Dziecka, użalanie się nad panującą w domu biedą i ciężką pracą świętego 

Józefa.  

Jezus nie przybył do Nazaretu po to, by budzić zachwyt,              

lecz aby przybliżyć Królestwo Boże. 
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 Aby odkryć drogę Jezusa w tych wydarzeniach, konieczne jest rozbudzenie 

naszej wiary.  

Wrażliwość i wyobraźnia są przydatne, a nawet potrzebne, ale nie wystarczą, aby odkryć 

tajemnicę Józefa i Maryi. My, którzy wiemy, co stało się później - znamy nauczanie, cuda, 

Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa, Jego Kościół wraz z tym, co przekazują nam Ewangelie i 

Listy - bez trudu uznajemy, że to Dziecko, z pozoru takie samo jak wszystkie inne dzieci, 

posiadało transcendentną naturę. Józef i Maryja widzieli w Nim jedynie dziecko, niezdolne do 

tego, aby sobie radzić samemu; dziecko, któremu chciało się jeść, któremu było zimno, które 

krzyczało, płakało, cierpiało i było całkowicie uzależnione od innych. 

Ten stan całkowitej zależności i podporządkowania potrzebom naturalnym wystawił wiarę 

Józefa i Maryi na poważną próbę. Dzień po dniu musieli sobie powtarzać, że to kwilące 

dziecko jest Synem Najwyższego, który króluje we wszechświecie i przez którego wszystko 

zostało stworzone. Św. Łukasz dwukrotnie mówi, że Dziewica zachowywała i rozważała to 

wszystko w swym sercu. 

 Należy to samo powiedzieć o Józefie. 

 

Niewątpliwie Józef zachowywał w swym sercu wszystko, co widział i słyszał, aby 

rozważyć, co Pan chciał mu objawić poprzez te wszystkie wydarzenia. Gesty i czyny 

Zbawiciela stanowią niewyczerpane źródło tematów do rozważania dla tych, którzy nie 

zatrzymują się na pozorach, lecz przekraczają je, aby spotkać osobę Chrystusa, Syna Bożego. 

 

Jezus powie później: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał 

mój dzień - ujrzał go i ucieszył się   (J 8, 56). 

 

 I jeszcze:  Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że 

słyszą.  Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych 

pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy 

słyszycie, a nie usłyszeli.   (Mt 13, 16-17) 

 

Słuchający Jezusa nie zdawali sobie sprawy ze swego szczęścia.  

 

    Mieszkańcy Nazaretu, wszyscy bez wyjątku, nie wiedzieli o skarbie 

wiedzy, potęgi i miłości, jaki ukrywał się w ich mieście. 
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    Jacyż szczęśliwi byli Józef i Maryja!  

    Widzieli, słyszeli, dotykali Żywego Słowa. 

Św. Bernard lubi wyobrażać sobie Józefa niosącego Jezusa na plecach podczas ucieczki i 

podczas powrotu z Egiptu. Mówi on, że w Nazarecie Józef musiał często brać Jezusa na kolana 

i uśmiechać się do Niego.  

Jest poprzez to wzorem dla wszystkich serc szukających Boga. 

Ojciec z Clairvaux zazdrości Józefowi szczęścia przebywania z Jezusem w domowym 

zaciszu. Stwierdziwszy, że Bóg objawił Józefowi tajemnice, jakich żaden książę tego świata 

nie poznał, św. Bernard dodaje:  

Jednym słowem, Ten, którego liczni królowie i prorocy pragnęli zobaczyć i nie 

widzieli, którego pragnęli słyszeć i nie usłyszeli, został dany Józefowi nie tylko po to, 

by Go zobaczył i usłyszał, ale aby Go nosił, kierował Jego krokami, tulił Go w 

ramionach, zasypywał pocałunkami, żywił Go i czuwał nad Nim. 

 

Informacje dla Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej  
 

Tematyka wykładów w dniu 17 grudnia 2016 r.: 

 

 9.00 – s. dr Joanna Nowińska SM:  

„Ezechiel – obrazowość biblijną, mentalność semity 

uwidaczniając się w sposobie przekazu treści głębokie 

doświadczenie Boga i przeżycie Jego Bliskości ujęte w języku 

ludzkim”; 

 

 11.30 – ks. dr Adam Kubiś: 

 „Spotkania kobiet z Jezusem w Ewangelii Marka.                            

Uboga wdowa i kobieta namaszczająca Jezusa”. 

  

Spotkania odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. 

św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11 a. Zajęcia 

rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 13.00. 
 


