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  Ewangelia     III niedziela Wielkiego Postu  
                           

J 4, 5 - 42,   19 marca  2017 
 

(5) Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w 

pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (6) Było 

tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to 

około szóstej godziny. (7) Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 

wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (8) Jego uczniowie bowiem udali się 

przedtem do miasta dla zakupienia żywności. (9) Na to rzekła do Niego 

Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci 

dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się 

nawzajem. (10) Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży                 

i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś 

Go wówczas, a dałby ci wody żywej. (11) Powiedziała do Niego kobieta: 

Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 

wody żywej? (12) Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał 

nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? (13) W 

odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów 

będzie pragnął. (14) Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 

będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się                 

w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (15) Rzekła 

do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła 

tu czerpać. (16) A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć 

tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: 

Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów,                 

a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie                

z prawdą. (19) Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś 

prorokiem. (20) Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy 

mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.  

Krąg Biblijny  nr 28 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 
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(21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, 

kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 

Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, 

ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. (23) Nadchodzi 

jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 

oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce 

mieć Ojciec. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego 

oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. (25) Rzekła do Niego kobieta: 

Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 

objawi nam wszystko. (26) Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim 

Ja, który z tobą mówię. (27) Na to przyszli Jego uczniowie               

i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego 

od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? (28) Kobieta zaś zostawiła 

swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: (29) Pójdźcie, 

zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On 

nie jest Mesjaszem? (30) Wyszli z miasta i szli do Niego. (31) Tymczasem 

prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! (32) On im rzekł: Ja mam do 

jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. (33) Mówili więc uczniowie 

jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? (34) Powiedział 

im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, 

i wykonać Jego dzieło. (35) Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery 

miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy               

i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. (36) Żniwiarz otrzymuje 

już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 

razem ze żniwiarzem. (37) Tu bowiem okazuje się prawdziwym 

powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. (38) Ja was wysłałem żąć 

to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud 

wyście weszli. (39) Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego 

wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co 

uczyniłam. (40) Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby             

u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. (41) I o wiele więcej ich 

uwierzyło na Jego słowo, (42) a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie 

dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 

przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. 

 
 

dr Beata Urbanek  z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Zamieszkać przy źródle słowa 
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Opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką jest przykładem tego, jak zręcznie 

ewangelista Jan relacjonuje wydarzenia z życia Jezusa. Opisuje je w taki sposób, że 

odpowiadają one kolejnym etapom procesu poznawania Go, a jednocześnie stanowią 

zaproszenie do wejścia z Nim w dialog. Miejsce akcji sprawia trudności w identyfikacji.  

Nazwa "Sychar" pojawia się w Biblii tylko w tym miejscu, podobnie jak wzmianka o 

źródle Jakuba. Miasteczko utożsamia się ze znanym ze Starego Testamentu Sychem. Studnię 

Jakuba można zobaczyć w Nablus (biblijne Sychem).  

Rzecz dzieje się o szóstej godzinie dnia, czyli w południe, co jest nietypową porą jak na 

wyprawę do studni po wodę. Zazwyczaj chodziło się po nią rano lub wieczorem. Bohaterami 

perykopy są Jezus i Jego uczniowie oraz Samarytanka i jej rodacy. W większej części 

wypełniają ją dialogi, przy czym charakterystyczne jest to, że Jezus prowadził rozmowę z 

jednym tylko interlokutorem (w sensie jednostkowym lub zbiorowym): najpierw z kobietą 

podczas nieobecności uczniów, a po jej odejściu - z nimi. O ile jednak uczniowie 

wypowiadają do Mistrza jedynie dwa słowa, o tyle kobieta zwraca się do Jezusa 

sześciokrotnie. Ją zatem można uznać za główną bohaterkę - poza Jezusem - tej perykopy.  

Analiza leksykalna wymiany zdań wykazuje, że jej przewodnim motywem jest 

woda. Słowa z nią związane to: "źródło", "studnia", "wytryskiwać", "czerpak", "czerpać", 

"pić", "pragnąć" i "dzban". Drugim tematem dialogu jest kult - aż dziewięć razy 

pojawia się zwrot "oddawać cześć" (proskyneo), raz rzeczownik "czciciel", a ponadto nazwy 

miejsc kultu: "góra" (Garizim) i "Jerozolima". 

   Kim jest rozmówczyni Jezusa?  

Jej imię nie jest znane, podobnie jak wielu innych postaci, które spotkały Jezusa:  

 nowożeńców w Kanie (J 2,1-11),  

 chromego przy sadzawce Betesda (J 5,1-15) czy  

 niewidomego od urodzenia (J 9).  

 Jezus, wdając się na osobności w rozmowę z nieznajomą kobietą, naruszył ówczesne 

konwencje obyczajowe, z czego zdawali sobie sprawę również uczniowie (J 4,27).  Była 

pięciokrotnie zamężna, a aktualnie żyła z mężczyzną, który nie był jej mężem. To może być 

powód, dla którego do studni przyszła sama, a nie w towarzystwie innych kobiet. Sytuację 

komplikuje fakt, że pochodziła ona z ludu znajdującego się w zadawnionym konflikcie z 

Żydami.  

Nazwanie kogoś "Samarytaninem" było dla nich rodzajem obelgi, synonimem 

heretyka (J 8,48).  
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Samarytanie odmówili Jezusowi gościny, gdy jako pielgrzym znajdował się w drodze 

do Jerozolimy (Łk 10,51-53). Samarytanka nie kryje więc zdziwienia, że Żyd poprosił ją o 

wodę. 

Rozmowa Jezusa z Samarytanką nie jest prostą wymianą zdań. W jej trakcie 

kobieta znacząco zmienia swój stosunek do Niego. Początkowo jej nastawienie cechuje 

duży dystans. Ten mężczyzna to Żyd, ktoś obcy, z definicji niechętny ludowi, z którego 

pochodziła.  

Jezus wykorzystał jej nieco obcesowe pytanie, aby przedstawić ważną prawdę religijną. 

Mówi o darze Boga.  

Tylko w tym miejscu pojawia się to wyrażenie na kartach ewangelii św. Jana. 

Wielokrotnie jednak Bóg występuje jako dawca. Z dalszych słów Jezusa wynika, że 

obdarowanym jest człowiek. W takim znaczeniu zwrot "Bóg dał" napotykamy po raz 

pierwszy w oświadczeniu: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Bóg da 

też prawdziwy chleb z nieba zapewniający życie, którym jest Jezus Chrystus (J 6,32-33).  

Dla wierzących darem Ojca będzie Wspomożyciel, Duch Prawdy, wysłany na prośbę 

Jezusa (J 14,16-17), a w końcu wszystko, o co poproszą w imię Syna (J 15,16; 16,23). Zatem 

motyw obdarowywania ludzi przez Boga ma w Ewangelii św. Jana odcień chrystologiczny - 

sam Jezus jest darem lub pośredniczy w Jego przekazaniu. 

Dar ten jest w tym miejscu określony jako "woda". Jezus nigdy nie powiedział o sobie, że 

jest wodą żywą - choć mówił, że jest żywym chlebem (J 6,35).  

Tutaj natomiast stwierdza, że ma moc obdarzania żywą wodą. Wyrażenie to dosłownie 

oznacza wodę źródlaną, a przynajmniej pochodzącą bezpośrednio ze strumienia czy rzeki, 

bardziej cenioną od wody stojącej w zamkniętych zbiornikach (np. deszczówki                                

w cysternach). Samarytanka odnosi słowa Jezusa do rzeczywistości naturalnej i zestawia 

Go z patriarchą Jakubem, co jest punktem wyjścia dla uświadomienia sobie przez nią Jego 

wyjątkowości. Podstawowa symbolika wody koncentruje sie wokół życia.  

Bóg sam siebie, za pośrednictwem proroka Jeremiasza, nazywa źródłem żywej 

wody. Odczuwa ból, że ludzie odeszli od Niego i budują popękane cysterny (Jr 2,13; 17,13).  

Dzisiejsze pierwsze czytanie zapowiada, że najpierw Bóg się objawi: "Ja stanę przed 

tobą na skale", a dopiero potem woda wypłynie (Wj 17,6). Pragnienie ludu nie zostanie 

zaspokojone samym działaniem człowieka, nawet takim, które jest wypełnieniem Bożego 

rozkazu. Autor biblijny podkreśla, że 

najważniejsza jest obecność Pana. 
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 Jej skutki są ukazane poprzez metaforę wody w Księdze Psalmów. Przez Jerozolimę nie 

przepływa żadna rzeka, a mimo to psalmista ogłasza, że "odnogi rzeki rozweselają miasto 

Boże", a dzieje się tak dlatego, że jest w nim, w swojej świątyni, obecny Najwyższy                      

(Ps 46,5).  

Woda, która w Ezechielowej wizji wypływa ze świątyni, ma właściwości przemieniające 

i uzdrawiające (Ez 47,8). Jest ona obrazem zbawczego działania Boga na rzecz narodu 

wybranego. Korzystając z tej metaforyki, prorok Izajasz budził nadzieję w Izraelitach 

przebywających na wygnaniu w Babilonii. Bóg za jego pośrednictwem przypomniał troskę, 

jaką darzył lud wyprowadzony z Egiptu w czasie wędrówki przez pustynię. I tym razem 

może on liczyć na Jego błogosławieństwo. Pan mówi: "Rozleję wody po spragnionej 

glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię                            

i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, 

jak topole nad bieżącymi wodami" (Iz 44,3-4). Boża łaska przemieni życie ludu.  

Nowy Testament przejmuje motyw wody na oznaczenie nadprzyrodzonego charakteru 

rzeczywistości ofiarowanej wierzącym w nowym Jeruzalem - z tronu Boga i Baranka 

wypływa rzeka wody życia, lśniąca jak kryształ (Ap 22,1). 

Woda jest także biblijną metaforą Bożego słowa, którego 

skuteczność dobrze obrazuje zjawisko nawodnienia ziemi przez opady atmosferyczne                   

(Iz 55,10-11). Słowo Pana jest konieczne do życia jak woda, a ofiarowane jest za darmo 

(Iz 55,1-3). Psalm responsoryjny napomina, że zamiast narzekać na brak wody, a więc 

poddawać w wątpliwość Bożą obecność, należy słuchać Bożego głosu (Ps 95). Mądrość, 

utożsamiana z Prawem Mojżeszowym, czyli spisanym słowem Boga, porównana jest do 

wielkich rzek, do Eufratu, Tygrysu, Nilu, a także Jordanu. Obfity wylew rzek to obraz 

wypełniania rozumu nauką Bożą (Syr 24,25-27).  

Zestawiając słowa Jezusa wypowiedziane przy studni Jakuba ze starotestamentalnym 

nauczaniem mądrości Bożej, wyraźnie można dostrzec wyższość Syna Bożego.  

 Mądrość starotestamentalna mówi o sobie: "Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć 

będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć" (Syr 24,21). 

  Jezus natomiast oferuje taką wodę, która całkowicie i raz na zawsze zaspokoi 

pragnienie człowieka. Jego słowo sprawia oczyszczenie człowieka (J 15,3) podobnie 

jak mycie wodą (J 13,10). Również wspólnota z Qumran - jak wynika  z ich pisma 

zwanego Dokumentem damasceńskim - widziała w wodzie żywej symbol Tory. 

W Ewangelii św. Jana woda symbolizuje również Ducha Świętego. 
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Przebywając w Jerozolimie podczas Święta Namiotów, Jezus wystosował zaproszenie, 

dobrze korespondujące ze słowami skierowanymi do Samarytanki: "Jeśli ktoś jest 

spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!" (J 7,37).  

On jest Dawcą wody, wody żywej. "Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej 

popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w 

Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony" (J 7,38-39).  

Duch Święty będzie zesłany na uczniów, a po raz pierwszy stanie się to tuż po śmierci 

Jezusa, który skłoniwszy głowę, przekaże Ducha swoim bliskim stojącym pod krzyżem                  

(J 19,30), a następnie, po zmartwychwstaniu, poprzez tchnienie zebranym apostołom                        

(J  20,22).  

Tak przedstawia się chrystologiczna interpretacja słów zawartych w rozdziale siódmym 

Ewangelii św. Jana.  

A człowiek, który uwierzy, będzie miał w sobie - jako Boży dar - wypływające 

strumienie wody żywej. Jezus da mu wodę, która "stanie się w nim źródłem wody 

wytryskującej ku życiu wiecznemu" (J 4,14b). 

Temat Ducha Świętego pojawia się w dalszej części dialogu, gdy Samarytanka 

rozpoznaje w Jezusie proroka i zaczyna mówić o oddawaniu czci Bogu. Punktem spornym 

między Żydami a Samarytanami jest miejsce sprawowania kultu.  

Odpowiedź Jezusa zmienia zupełnie perspektywę. "Gdy nadejdzie godzina"                      

(J 3,23), czyli w czasie mesjańskim, istotny jest nie konkretny punkt w przestrzeni, ale 

sposób wielbienia Boga. Bedzie on zgodny z Bożą naturą i Bożą wolą (J 4,23-24). Osobą, 

która jest przedmiotem czci, jest Ojciec, a wierzący ma działać w Duchu i prawdzie.  

Oznacza to, że motorem wszelkiej modlitwy ma być natchnienie Ducha Świętego. 

Prawda zaś w Ewangelii św. Jana oznacza objawienie i jest tożsama z samym Jezusem jako 

Objawicielem (J 14,6). Kult w prawdzie odbywa się więc zgodnie z głoszoną przez Jezusa 

Chrystusa nauką. 

Zatem woda oznaczać może objawienie dane zarówno przez Jezusa, jak i Ducha 

Świętego. Dwojakie rozumienie tej metafory nie wyklucza się, wprost przeciwnie - ściśle się 

ze sobą łączy. Duch jest związany ze słowem Jezusa, z objawieniem. Wszak jest on Duchem 

prawdy, którego misją będzie doprowadzenie uczniów do przyjęcia objawienia w pełni                    

(J 16,13). Wylanie Ducha wiąże sie bezpośrednio z wygłaszaniem przez Chrystusa słów 

Bożych (J 3,34), które są Duchem i życiem (J 6,63). 
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W końcu warto jeszcze raz spojrzeć na  obraz Jezusa Chrystusa                                    

z dzisiejszej Ewangelii. 

 

 

 

 Z jednej strony ewangelista podkreśla w nim człowieczeństwo Syna 

Bożego: Jego zmęczenie, pragnienie to stany czysto ludzkie, wręcz 

fizjologiczne.  

 

 Z drugiej strony Jezus w tym obrazie zaspokaja nie swoje 

pragnienie, ale pragnienie człowieka.  

 

 Występuje w nim jako jej dawca. Jezus objawia prawdę o sobie, 

odwołując się do realiów dnia powszedniego. 

 

  Jego słowo może być zrozumiałe dla każdego. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Efrem 
 

Rozmowa z Samarytanką 
 

Pan nasz przybył do źródła jak łowca; prosił o wodę, aby móc ją dawać; prosił, by mu 

dano pić jak ktoś, kto odczuwa pragnienie, aby spowodować okazję ugaszenia pragnienia.  

Zadaje Samarytance pytanie, by móc ją pouczyć, a wtedy ona ze swej strony zadaje mu 

pytania. Choć jest bogaty, Pan nasz nie wstydzi się żebrać jak potrzebujący, aby nauczyć 

proszenia potrzebujących. I panując nad wstydliwością, nie lęka się rozmawiać z samotną 

kobietą, aby mnie pouczyć, że ten, kto trzyma się prawdy, nie może zostać zaniepokojony.  

„Dziwili się, że rozmawiał z kobietą”. Oddalił swoich uczniów, aby nie odpędzali mu 

łupu; rzucił przynętę na gołąbkę, mając nadzieję schwytać całe stado.  
 

Rozpoczął rozmowę pytaniem, aby spowodować szczere wyznanie: „Daj mi wody,                

a napiję się”. Prosił o wodę, następnie obiecał wodę życia; prosił, a potem przestał pytać, 

jak kobieta, która porzuciła dzbanek. Pretekst ustał, bo prawda, którą chciał przygotować, 

była już obecna. „Daj mi wody, a napiję się”. Ona rzekła do Niego: „Przecież jesteś Żydem”.  

 

Powiedział do niej: „Gdybyś znała”. Przez te słowa pokazał jej, że nie wiedziała i że 

niewiedza wyjaśniła jej błąd. Uczył prawdy, chciał pomału zdjąć zasłonę, która była w jej 

sercu. Gdyby jej powiedział od początku: „Ja jestem Chrystus”, ona by się Go przelękła i nie 

weszłaby do Jego szkoły.  
 

„Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który ci powiedział: „Daj mi i napiję się”, to 

byś Go prosiła". Kobieta rzekła: „Nie masz wiadra, abyś zaczerpnął, a studnia jest 

głęboka”.  

On rzekł do niej: „Moje wody zstępują z nieba. Ta nauka przychodzi z wysoka, a mój 

napój jest niebiański; ci, którzy piją, nie zaznają już więcej pragnienia, bo jest tylko jeden 

chrzest dla wierzących. Ktokolwiek pije z wody, którą Ja mu dam, nie będzie już więcej 

pragnął”. Rzekła doń: „Daj mi tej wody, abym nie pragnęła więcej i abym nie musiała 

czerpać z tej studni”. Rzekł do niej: „Idź, zawołaj twego męża”. „Nie mam męża” 

powiedziała, aby wypróbować, czy zna On rzeczy ukryte.  

Pokazał jej wtedy dwie rzeczy: to, czym ona była, i to, czym nie była; to, czym 

była z imienia, ale nie w prawdzie. 

 „Ty ich miałaś pięciu, a ten [ostatni] nie jest twoim mężem”. Ona rzekła doń: „Mój 

Panie, widzę, że jesteś prorokiem”. Tu wznosi ją na stopień wyżej: „Nasi ojcowie oddawali 

cześć [Bogu] na tej górze”. On jej rzekł: „To nie będzie miało miejsca już więcej ani na tej 

górze, ani w Jerozolimie; prawdziwi czciciele oddadzą cześć w Duchu i w prawdzie”.  
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Ćwiczył ją w doskonałości, a pouczał o powołaniu pogan. I aby wykazać, że nie była ona 

ziemią jałową, dała Mu wody, świadcząc tym samym, że ziarno wydało stokrotny owoc: 

„Oto gdy Mesjasz przyjdzie, da nam wszystko”. 

 Rzekł do niej: „Ja nim jestem, który z tobą rozmawiam”. „Ale jeśli Ty jesteś królem, 

dlaczego mnie prosisz o wodę?”  

Stopniowo objawia się jej: 

                                -   najpierw jako Żyd,  

                                    -  następnie jako prorok, 

                                            -  a w końcu jako Chrystus. 

 

 Prowadzi ją ze stopnia na stopień aż do stopni najwyższych. Ona widzi w Nim najpierw 

kogoś, kto ma pragnienie, następnie Żyda, później proroka, w końcu Boga. Przekonywała 

tego, który miał pragnienie, miała wstręt do Żyda, zapytywała mędrca, była poprawiana przez 

proroka, uczciła Chrystusa. 

 

 

Jezus mocny i słaby  -  św. Augustyn 

 

„Jezus więc, znużony podróżą, siedział przy studni. Godzina była prawie szósta”. Już się 

zaczynają tajemnice. Albowiem niedaremnie Jezus jest znużony, nie na próżno jest męczona 

moc Boża. Nie na próżno nuży się Ten, w którego nieobecności słabniemy, a wzmacniamy 

się, gdy jest obecny. Zmęczony więc jest Jezus, znużony podróżą, siada koło studni; siada                

i siedzi zmęczony o szóstej godzinie.  
 

To wszystko coś oznacza, chce nam coś wskazać; zwraca naszą 

uwagę i zachęca nas, abyśmy pukali. 
 

On sam, który raczył nas do tego zachęcić, mówiąc: „Pukajcie, a będzie wam 

otworzone” (Mt 7, 7), i nam, i wam otworzy. Dla ciebie Jezus zmęczył się w drodze. 

Znajdujemy Jezusa mocnym, lecz znajdujemy też Jezusa i słabym. Mocnego, bo na początku 

było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo; to było na początku u Boga (J 1, 1). 

Chcesz wiedzieć, jak mocny jest ten Syn Boga? „Wszystko przez Niego się stało, a bez 

Niego nic się nie stało”. Bez pracy to się stało. Cóż więc mocniejszego od Tego, który bez 

pracy wszystko uczynił? Chcesz poznać słabego? „Słowo ciałem się stało i mieszkało między 

nami”.  
 

Moc Chrystusowa cię stworzyła, słabość Chrystusa przywróciła cię do życia.  
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Moc Chrystusa sprawiła, iż stało się to, czego nie było; słabość Chrystusa dokonała, iż 

nie zginęło to, co istniało. Stworzył nas mocą swoją, szukał nas swą słabością. Żywi więc 

chorych, sam będąc słabym... Skoro więc raczył do nas przybyć, ukazał się nam po przyjęciu 

ciała w kształtach sługi – samo więc Jego ciało jest Jedną drogą. A więc zmęczony drogą, czy 

co innego oznacza, niż zmęczony w ciele? Jezus jest zmęczony w ciele, ale ty nie słabnij!        

Ty bądź mocny Jego słabością; bo co jest słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi (1 Kor 1, 

25). 

 

 

Kołaczmy do raju Ksiąg Świętych - św. Jan Damasceński 

 

Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest też oczywiście i wielce pożyteczne              

(2 Tm 3, 16). 
 

Dlatego rzeczą ze wszech miar chwalebną i dającą najwyższe 

duchowe korzyści będzie zgłębienie Ksiąg Świętych. 

 

Bo jak drzewo zasadzone u zbiegu wód (Ps 1, 3), tak wzrasta dusza nawadniana Boskim 

Pismem i przynosi dojrzały owoc prawdziwej wiary, zdobiąc się wiecznie zielonym 

listowiem miłych Bogu uczynków. Albowiem Pismo Święte nakłania nas do zgodnego                  

z cnotą postępowania, jak również do niezmąconej kontemplacji. W nim znajdziemy zachętę 

do wszelkiego dobra, jak też ostrzeżenie przed wszelkim złem. A jeślibyśmy pragnęli nabyć 

wiedzę, to wiele się nauczymy. Przez pilność, trud oraz łaskę, którą Bóg daje, można 

wszystko osiągnąć. „Bo kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdzie, i kto kołacze, temu 

otworzą” (Łk 11, 10). 

 Kołaczmy więc do tego wspaniałego raju Ksiąg Świętych, pełnych wonności, słodyczy                       

i przepychu. Tu słuch nasz zachwycą różnorodne głosy mistyczne przez Boga ożywionego 

ptactwa, tu wzruszy się nasze serce; jeśli było smutne – znajdzie pociechę, jeśli wzburzone – 

uciszenie, i napełni się wiekuistym weselem. Tu myśl nasza dosięgnie mieniącego się złotem 

grzbietu Boskiej Gołębicy (Ducha Świętego – por. Ps 68[67], 14), a Ta na swych 

promiennych skrzydłach wzniesie ją do jednorodzonego Syna, właściciela mistycznej 

winnicy, będącego dziedzicem (Mt 21, 38), a przez Syna przedstawi samemu Ojcu światłości 

(Jk 1, 17). Tylko kołaczmy nie opieszale, lecz wytrwale i usilnie. Kołaczmy bez 

zniechęcenia, bo jedynie wówczas nam otworzą.  

 

Gdy czytamy raz i drugi, nie rozumiejąc tego, co czytamy, nie popadajmy              

w zwątpienie, lecz wytrwajmy, zastanawiajmy się i zapytujmy według owych 

słów:  
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„Pytaj swego ojca, a on ci oznajmi, i swoich starszych, a odpowiedzą ci”                

(Pwt 32, 7). Albowiem „nie wszystkim dana jest wiedza” (1 Kor 8, 7).  

Czerpiemy z rajskiego źródła niewysychającego, najczystsze wody, które wytryskują ku 

życiu wiecznemu (J 4, 14). Rozkoszujmy się nimi, napełniajmy się bez miary ich rozkoszą, 

bo one kryją w sobie łaskę, która jest nam dana bez zapłaty. 

 

 

 

Radość i zbawienie - św. Roman Melodos 

 

Chrystus, z którego wytryska źródło życia dla ludzi, zmęczony drogą usiadł 

przy studni w Samarii.  
 

Była godzina skwaru, około szóstej, jak napisano, środek dnia, gdy Mesjasz przyszedł 

oświecić tych, którzy byli w nocy. Źródło nawiedziło źródło, aby obmyć, a nie aby 

pić; Źródło nieśmiertelności koło strumienia miłosierdzia stanęło jako potrzebujące. Zmęczył 

się drogą Ten, który morze przeszedł niezmęczony: On daje radość i zbawienie.  

A gdy Miłosierny stanął koło studni – jak już rzekłem – wtedy kobieta, Samarytanka, 

wzięła hydrię na ramiona i ruszyła w drogę: wyszła z Sychar, swojego miasta. Kto nie będzie 

błogosławił jej wyjścia i jej powrotu? Wyszła zbrudzona, wróciła jako typ Kościoła 

nieskalanego. Wyszła i zaczerpnęła życia jak gołąbka; wyszła niosąc hydrię, wróciła niosąc 

Boga.  

Któż nie będzie błogosławił tej niewiasty, a raczej czcił Kościoła, 

który wyszedł spośród pogan i wziął radość i zbawienie? 

 

 

 

Źródło Życia - Nerses Sznorhali 

 

O Źródło Życia,  

Ty prosiłeś o wodę Samarytankę, gdy byłeś spragniony,  

i Ty obiecałeś wodę żywą w zamian za przemijającą;  

udziel i mnie, o Źródło Życia, świętego Napoju duchowego;  

tego, który płynie z łona jak rzeka:  

Ducha, z którego tryska w obfitości. 
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Pozwól napełnić  się łaską!  
 

Jezus wciąż wychodzi nam naprzeciw 
 

W Ewangelii według św. Jana znajdujemy trzy długie, przepiękne 

historie o ludziach, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Jezusem.  

 

Są one tak porywające, że od najdawniejszych czasów stały się częścią wielkopostnej 

tradycji Kościoła. Katechumeni słuchali ich, by przygotować się do chrztu, a wszyscy inni, 

by móc na nowo potwierdzić swoją decyzję życia dla Jezusa.  

Te trzy historie to: 

 spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4),  

 uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia (J 9) oraz 

 wskrzeszenie Łazarza (J 11). 

 

W bieżącym roku usłyszymy te perykopy ewangeliczne kolejno w trzecią, czwartą i piątą 

niedzielę Wielkiego Postu. 

Zawierają one w sobie bardzo wiele treści, my jednak spróbujemy skoncentrować się 

na dwóch istotnych punktach –  
 

 na pragnieniu Jezusa, by wychodzić nam naprzeciw, oraz  

 na działaniu Ducha Świętego, który wciąż na nowo napełnia nas swoją 

łaską. 
 

▌ Bóg spotyka człowieka 
 

Historie Samarytanki (J 4) oraz niewidomego od urodzenia (J 9) w poruszający sposób 

ukazują Jezusa, który wychodzi nam na spotkanie. Nie czekając, aż do Niego przyjdziemy, 

sam wykazuje inicjatywę, gdy jest ku temu sprzyjający czas. 
 

Oba teksty podkreślają, że były to spotkania przypadkowe. Jezus był akurat przy 

studni, gdy przyszła tam kobieta zaczerpnąć wody – w porze, gdy większość ludzi dawno 

miała już jej zapas na cały dzień. Pojawiła się, gdy  Jezus usiadł tam, aby chwilę odpocząć. 

Mógł nie odezwać się do niej ani słowem. Mogli wymienić zdawkowe pozdrowienie. Jezus 

mógł też odejść na jej widok, gdyż Żydzi i Samarytanie od wieków żyli w nieprzyjaźni.  

 

Jednak Jezus rozpoczął z nią rozmowę, by przekazać jej Dobrą Nowinę. 
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 Podobnie spotkanie Jezusa z niewidomym wydaje się czystym przypadkiem. 

Jezus szedł wraz ze swymi uczniami dobrze sobie znaną drogą. Mijając niewidomego, 

uczniowie zapytali, czy ta ślepota jest karą za jego własne grzechy, czy też za grzechy 

jego rodziców.    W odpowiedzi na ich pytanie Jezus zatrzymał się przy niewidomym i 

uzdrowił go. 

 

 Z kolei wskrzeszenie Łazarza nie było spotkaniem przypadkowym. Marta i Maria, 

siostry Łazarza, posłały do Jezusa wiadomość, prosząc Go, by przyszedł i uzdrowił ich 

ciężko chorego brata. I Jezus odpowiedział na ich prośbę, decydując się na przyjście do 

Betanii. 

 

▌ Nikt nie jest wykluczony 

 

 Historie te ukazują nam Jezusa wychodzącego do ludzi, którzy czują się 

odrzuceni i samotni.  

 

Żaden grzech nie jest tak wielki, aby mógł Mu w tym przeszkodzić. W Jego oczach nikt 

nie jest kompletnym nieudacznikiem ani beznadziejnym przypadkiem. Zawsze i dla każdego 

jest nadzieja. Każdy, kto czuje się zażenowany i zawstydzony swoim grzechem i patrzy na 

siebie jedynie przez jego pryzmat, może czerpać pociechę z faktu, że Jezus patrzy na niego 

zupełnie inaczej. Widzi On w każdym z nas – także w tobie – umiłowane dziecko swego 

Ojca, brata lub siostrę, na których bardzo Mu zależy. Niezależnie od tego, kim jesteś i co 

myślisz sam o sobie, Jezus w tej chwili wychodzi ci na spotkanie. Chce dotykać cię swoją 

miłością i mówić ci, jak bardzo jesteś dla Niego ważny.  
 

Jezus pragnie spotkać także tych, którzy bez własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji     

i z tego powodu czują się wyrzuceni poza margines. On, który miał tak wiele współczucia dla 

niewidomego, współczuje także tym, którzy znajdują się w potrzebie.  
 

 Gdy cierpisz na poważną chorobę, gdy borykasz się z niepełnosprawnością, On jest 

przy tobie.  

 Gdy czujesz się samotny i opuszczony, On jest blisko ciebie. Jest to naprawdę 

pocieszająca wiadomość!  

 

Pamiętajmy, że dotyczy ona wszystkich bez wyjątku. Historia Łazarza pokazuje, że 

Jezusowi nie zależy tylko na tych, którzy są w potrzebie lub żyją w ciągłym 

poczuciu winy. On przychodzi do każdego. Łazarz i jego siostry byli przyjaciółmi 

Jezusa, a nie spotkanymi przypadkowo nieznajomymi. Należeli już do grona Jego uczniów. 

Możemy powiedzieć, że nie potrzebowali oni tak bardzo cudu Jezusa, ponieważ już wierzyli.  
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Marta wiedziała, że jej brat powstanie z martwych w dniu ostatecznym. Wiara pozwoliła 

jej zaufać Bożej obietnicy zmartwychwstania. Gdyby Jezus nie wskrzesił Łazarza, Marta 

prawdopodobnie pogodziłaby się z jego śmiercią, tak jak wielu z nas godzi się ze śmiercią 

swoich bliskich. W końcu śmierć jest normalną częścią życia. Jednak Jezus, współczując 

zrozpaczonym siostrom, wskrzesił ich brata.  
 

To samo odnosi się do ciebie. Jezus czuje do ciebie to samo, co czuł do Marty i Marii. 

Płacze z tobą, gdy cierpisz z powodu zwyczajnych życiowych nieszczęść. Cieszy się wraz                 

z tobą z dobrze wykonanej pracy lub sukcesu dziecka. Z radością obdarza cię swoją łaską               

w dobrych i złych chwilach. Po prostu cię kocha. 

 

▌ Wiatr w żagle 

 

  Drugi wątek przewijający się w tych trzech opowieściach to 

pragnienie Jezusa, by napełniać nas wszelkim 

błogosławieństwem.  

 

Nie ma dla Niego znaczenia to, czy jesteś podobny do Samarytanki, do niewidomego 

człowieka, który Go nie znał, czy do wierzących w Niego Łazarza, Marty i Marii.  
 

Liczy się tylko to, czy uwierzysz, że Jezus chce obdarzać cię swoją 

łaską, miłością i mocą. 

 

Co to znaczy zostać napełnionym błogosławieństwem? Przede wszystkim pamiętajmy, że 

nie jest to doświadczenie jednorazowe. Jezus pragnie napełniać nas wciąż na nowo.  
 

 Niewidomy mężczyzna na początku został „napełniony” łaską przejrzenia.               

W  dalszym ciągu historii widzimy go napełnionego coraz większą odwagą i wiarą.  

 Samarytanka coraz bardziej napełniała się wodą żywą, dochodząc stopniowo do 

wiary w Jezusa.  

 Marta napełniała się coraz większą wiarą, uświadamiając sobie, że Jezus naprawdę 

jest zmartwychwstaniem i życiem.  

 

Idea „bycia napełnionym” nie jest łatwa do zrozumienia, posłużmy się więc 

pewną analogią. Kiedy napełnia nas Duch Święty, dzieje się tak, jakby wiatr wiał w żagle. 

Wiatr wieje i sprawia, że łódź zmierza do miejsca przeznaczenia. Podobnie wiatr Ducha 

Świętego wciąż popycha nas ku Bogu, ku dokonywaniu pozytywnych zmian w naszym 

życiu, ku ludziom, których mamy wokół siebie.  



15 
 

Nie jest tak, że Duch Święty napełnia nas na chrzcie, a następnie zostawia i musimy już 

radzić sobie sami. Zawsze możemy liczyć na Jego łaskę i prowadzenie. 

 

▌ Codzienna łaska 

 

Pewnego wieczoru, kiedy Adam oglądał film w telewizji, pewna scena bardzo go 

poruszyła. Grupka ludzi zebrała się wokół ubogiego mężczyzny, który przed chwilą został 

obrabowany i pobity. Ich troska i życzliwość dla tego człowieka chwyciły Adama za serce                

i poczuł, jak Duch Święty przynagla go do przyłączenia się do parafian odwiedzających 

ubogie dzielnice miasta, aby spotykać się z ich mieszkańcami. Dziś, po dziesięciu latach, 

Adam wciąż z wdzięcznością wspomina tamten film. Jest przekonany, że Duch Święty 

posłużył się nim, aby delikatnie popchnąć go w zupełnie nowym kierunku. Historia Adama 

ukazuje, jak Duch Święty wykorzystuje zwyczajne, codzienne wydarzenia, aby nas napełniać 

i prowadzić. Nie dziwi nas raczej to, że działa On, kiedy się modlimy, uczestniczymy we 

Mszy świętej czy rozważamy Biblię.  

 

Jezus wychodzi naprzeciw każdemu z nas. Nikt nie jest wykluczony! 

 

Jednak działanie Ducha Świętego nie ogranicza się do tych kanałów łaski. Takim 

kanałem Jego błogosławieństwa mogą być rozmowy telefoniczne, konflikty w pracy, 

pogawędki z sąsiadami, choroba w rodzinie, a nawet program telewizyjny czy filmik na You 

Tube! Skąd wiadomo, że codziennie napełnia nas Duch Święty? Poznajemy to po owocach! 

Parafrazując św. Pawła, możemy powiedzieć: „Kiedy wiatr Ducha Świętego wypełnia moje 

żagle, staję się bardziej kochający, spokojniejszy, cierpliwszy, bardziej opanowany”                    

(por. Ga 5,22-25). 

 

▌ Czas łaski 

 

Zatrzymaj się w obecnym Wielkim Poście  nad tymi trzema historiami.  

 

Uświadom sobie, że Jezus zawsze wychodzi naprzeciw tobie i całej twojej rodzinie. Jeśli 

ktoś z twoich bliskich odszedł z Kościoła lub zaniedbuje praktykowanie wiary, wiedz, że 

Jezus Go szuka.  

Gdy czujesz wewnętrzną pustkę, lub przeciwnie, wszystko układa się po twojej myśli, 

pamiętaj, że wiatr Ducha Świętego nigdy nie przestaje wiać. Proś Go, by pomógł ci 

właściwie ustawić żagle.  

 

Wielki Post jest czasem łaski, który szkoda byłoby zmarnować! ▐ 
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Misteria ukrytego życia Jezusa                                                                  

z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

531.  Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to 

codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane 

Prawu Bożemu, życie we wspólnocie. O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był 

„poddany" swoim rodzicom oraz że „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u 

Boga i u ludzi" (Łk 2, 51-52). 

 532.  Przez poddanie swojej Matce i swemu prawnemu ojcu Jezus doskonale wypełnia czwarte 

przykazanie. Poddanie to jest ziemskim obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu 

niebieskiemu. Codzienne poddanie Jezusa Józefowi i Maryi zapowiadało i uprzedzało Jego 

poddanie z Wielkiego Czwartku: „Nie moja wola..." (Łk 22, 42). Posłuszeństwo Chrystusa w 

codzienności życia ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło 

nieposłuszeństwo Adama.  

533.  Życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na 

najbardziej zwyczajnych drogach życia:  

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa:                    

jest to szkoła Ewangelii... 

        Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej                 

i niezastąpionej postawy ducha...  

         Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota 

miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter...  

        Przykład pracy. O Nazaret, domu Syna cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić 

surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy... Jakże byśmy chcieli pozdrowić 

stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata.  

534.  Odnalezienie Jezusa w świątyni jest jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie 

Ewangelii o ukrytych latach Jezusa. Jezus pozwala tu dostrzec tajemnicę swego całkowitego 

poświęcenia się posłaniu wypływającemu z Jego Bożego synostwa: „Czy nie wiedzieliście, 

że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (Łk 2, 49). Maryja i Józef „nie 

rozumieli" tych słów, ale przyjęli je w wierze, a Maryja „chowała wiernie wszystkie te 

wspomnienia w swym sercu" (Łk 2, 51) przez wszystkie lata, gdy Jezus pozostawał ukryty 

w milczeniu zwyczajnego życia. 
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Rozdział  II  - Józef, oblubieniec Maryi 

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

 

Pewien mówca, mając wygłosić panegiryk na cześć króla Macedonii, zaczął od słów:  

Filip? ... To ojciec Aleksandra!  Całe zgromadzenie biło brawo na stojąco. Rzeczywiście, 

niewiele wiadomo o tym lokalnym władcy, a jego imię przeszło do historii z powodu jego 

syna, Aleksandra Wielkiego. 

Tak samo święty Józef. Chwały nie zawdzięcza on ani przodkom, ani swej działalności, 

ani układom, ani nawet swym cnotom, tylko tytułowi męża Maryi, z której narodził się 

Jezus. 

Na pytanie: Kim jest Józef? trzeba odpowiedzieć: Mężem Maryi!, a jeżeli zapytają nas, 

kim jest ta Maryja, odpowiedzi nie musimy długo szukać: To Niepokalana Dziewica, 

która wydała na świat Chrystusa, Zbawiciela, Syna Bożego. Józef to małżonek Matki 

Boga, małżonek Królowej Nieba, Matki Kościoła, Matki nas wszystkich. 

Nigdy nie uda się zgłębić treści zdania:  

Józef, mąż Maryi, z której narodził się Jezus,                        

zwany Chrystusem (Mt 1, 16). 

Każde jego słowo ma znaczenie głęboko ludzkie i równocześnie pozostaje w bliskim 

związku z tajemnicą Wcielonego Słowa. 

Józef  to nie jest fikcyjna postać; to żywy człowiek, który nosi nadane mu przez 

rodziców imię; jest on ostatnim ogniwem w długim łańcuchu, sięgającym aż do 

Abrahama; mimo iż pozbawiony swej królewskości, jest gwarancją spełnienia obietnic, 

przekraczających przestrzeń i czas. 

Mąż Maryi. Nie jest to jakiś tam Józef, lecz ten, który ma za żonę Maryję. 

Tajemnica Wcielonego Słowa tkwi od samego początku w tej wielkiej i pięknej ludzkiej 

rzeczywistości, jaką jest małżeństwo. To sugeruje, że dwoje młodych ludzi, Józef                         

i Maryja, patrzyło na siebie, kochało się, przyrzekło sobie wierność do końca życia, aby 

móc wypełnić to, o co Pan ich poprosił. Tajemnica miłości, ale jeszcze bardziej zaufania. 

Józef ufa Maryi, a Maryja ufa Józefowi. Co więcej, to sam Bóg pokłada pełnię ufności             

w swoich stworzeniach. 
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... Maryi, z której narodził się Jezus  . Chodzi tu o prawdziwe 

macierzyństwo. Maryja jest naprawdę matką, mimo iż Jej małżeństwo nie zostało 

skonsumowane. Bóg okazał Jej ufność bez granic, powierzając Jej ukształtowanie 

człowieczeństwa swego Jedynego Syna. To zaufanie objęło również Józefa, ponieważ 

Jemu Bóg powierzył jednocześnie i Matkę, i Dziecko. Nikt inny nie kochał Matki swego 

Boga miłością małżeńską, nikt inny nie miał przez wiele lat pod swoim dachem i w swej 

rodzinie Zbawiciela świata i Tej, która Go na ten świat wydała. 

Jezus, zwany Chrystusem . Z kolei te słowa ukazują misję Jezusa. Jest On 

obiecanym przez proroków Mesjaszem. Jezus, syn żony Józefa jest Chrystusem, 

Mesjaszem, Bożym Pomazańcem; jest Zbawicielem swego ludu, Zwycięzcą szatana, 

Oswobodzicielem świata. Całe to posłannictwo Jezusa złożone zostało w ręce Józefa. 

Wiele osób żałuje, że w Ewangelii nie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących 

Maryi i Józefa. Wydaje im się, że więcej wiadomości o rodzinach, zajęciach i cechach 

charakterów owocnie wzbogaciłoby rozważania. Rzeczywiście, nic nie wiadomo na temat 

ich wieku ani okoliczności ślubu, nic o powodach, dla których syn Dawida zamieszkał               

w Nazarecie. Na podobne zarzuty odpowiem: Gdyby Bóg uznał, że potrzebujemy 

obfitości takich szczegółów, to by je nam dał. 

Gdy zastanowimy się głębiej nad opowiadaniami z dzieciństwa Chrystusa, które 

przedstawiają nam św. Łukasz i św. Mateusz, dziękujemy Opatrzności za cechującą 

Ewangelistów trzeźwość. Jest ona niepodważalnym dowodem autentyczności.  

Historyk, pisarz czy nowelista podkreśliłby z pewnością kilka patetycznych epizodów, 

mogących podnieść znaczenie bohaterów tego dzieła. Żaden z Ewangelistów nie stosuje 

podobnych środków literackich do przedstawienia Józefa i Maryi. 

 Św. Mateusz pisze: Józef, mąż Maryi, z której narodził się Jezus  (Mt 1, 16). 

 Św. Łukasz podaje: posłał Bóg anioła Gabriela ... do Dziewicy poślubionej 

mężowi, imieniem Józef, z rodu Józefa, a Dziewicy było na imię Maryja                           

(Łk 1, 26). 

 Św. Jan nie wymienia nawet imienia Maryi. 

 Św. Marek nie przedstawia Jej, przypomina po prostu uwagi ludzi z Nazaretu:   

Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi? (Mk 6, 3). 

Jakaż różnica w porównaniu z bohaterkami Starego Testamentu, jak na przykład                  

z Judytą czy Esterą! Źródła pochwały ich piękności są niewyczerpane. Judyta była 

piękna i na wejrzenie bardzo miła (Jdt 8, 7). Estera była panną o pięknej postaci                     

i miłym wyglądzie (Est 2, 7). Podobnych pochwał nie znajdujemy w przypadku Maryi. 



19 
 

Szczególnie znamienne jest to, że św. Jan, który towarzyszył Maryi wiele lat i któremu 

niewątpliwie się zwierzała, nie mówi absolutnie nic na temat okoliczności Wcielenia.               

Nie mówi o wizycie anioła i nie wtrąca żadnej aluzji odnośnie narodzenia Chrystusa                    

w Betlejem. A przecież mógłby powiedzieć nam tyle wspaniałych rzeczy! Najbardziej 

niezwykłe jest to, że w całej czwartej Ewangelii ani raz nie pada imię Maryi! 

Jan podsumowuje tajemnicę Maryi słowami: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas (J 1, 14). Św. Paweł wyjaśnia: zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego                          

z niewiasty (Ga 4, 4). 

Całe piękno Maryi zawarte jest w tych kilku zaledwie słowach. 

To Ona jest kobietą, która pozwoliła Synowi Boga zamieszkać wśród nas, dając Mu 

swoje ciało. Słowo, Światłość nie stworzona, niewidzialna, wieczna zamieszkała wśród 

nas. To Maryja przyjęła Je, to Ona dała ciało tej nie stworzonej Światłości, aby uczynić 

Ją widzialną dla naszych oczu. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy (J 1, 14). 

Dla św. Jana ważne jest nie imię Maryi, lecz Jej rola, Jej czyny, Jej powołanie. Pojawia 

się Ona na scenie w bardzo ważnych momentach: na weselu w Kanie i na Kalwarii. 

Za każdym razem Jan przedstawia Ją nie z imienia, lecz poprzez rolę Matki.                        

To Matka interweniuje podczas wesela w Kanie, to Matka jest obecna u stóp krzyża, to 

do swej Matki zwraca się Jezus.  

Na początku i na końcu działalności Jezusa                                

jest przy Nim Jego Matka - obecna i pomocna. 

Za każdym razem, gdy Jezus zwraca się do Niej, nie nazywa Jej Maryją, lecz 

niewiastą. Ona jest kobietą w pełnym tego słowa znaczeniu, reprezentującą wszystkie 

inne kobiety. Maryja jest niewiastą tak samo, jak Jezus jest Synem Człowieczym;                 

Ona jest nową Ewą tak samo jak Jezus jest nowym Adamem. 

Mnogość wtrąconych szczegółów, dotyczących postaci Maryi i Józefa, ich zalet, 

związków i drobiazgów z ich życia, odciągnęłaby naszą uwagę od tego, co najważniejsze, 

czyli od celu, w jakim Ewangelie zostały napisane. Powiedziano, że Ewangelia jest 

najpiękniejszą  z prawdziwych historii. Tak właśnie jest, jeśli przyjmiemy, że wszystko, 

co opowiedziano w Ewangelii, jest prawdą historyczną. Ale nie wystarczy patrzeć na 

Ewangelię jedynie jak na ciąg minionych wydarzeń. 
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Czytając o bulwersujących wydarzeniach historycznych, o wspaniałych odkryciach 

naukowców czy o pięknych aktach cnoty w przestrzeni dziejów, możemy być nimi 

zainteresowani, a nawet poruszeni. Nie zmienia to jednak niczego w naszym życiu.  

 Z Ewangelią jest inaczej. Nie jest to tylko jakaś dobra wiadomość.  

 

   To Ewangelia Jezusa Chrystusa. A to znaczy, że sam  

   Jezus Chrystus jest Ewangelią,                    

Dobrą i Wielką Nowiną, która powinna rozweselać i odmładzać 

cały świat.  

   Ta Dobra Nowina jest przeznaczona dla nas wszystkich, stawia 

nas twarzą w twarz z Bogiem. 

Ewangelia to Bóg, wzywający i zobowiązujący nas do zajęcia postawy wobec Niego                  

i wobec Jego stworzenia. Zadaje On pytanie, czy wierzymy w Jego wielki plan miłości, 

który św. Jan wyraził słowami: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne 

(J 3, 16).  

Przyjąć Ewangelię to pozwolić Żywej Prawdzie - Płomieniowi, który zstąpił 

z nieba i który ma objąć wszystko - przeniknąć do własnej duszy. 

Pierwszą osobą, która przyjęła tę Żywą Prawdę, Ogień, który zstąpił z nieba, była 

Maryja. Ale w tym czasie była już Ona zaręczona z Józefem. Tak więc ich obojga dotyczy 

to wielkie wydarzenie. Wszelkie rozważania na temat Józefa i Maryi powinny 

rozpoczynać się od kontemplacji Tego, który przybył, aby zamieszkać w ich rodzinie. 

Całe światło pochodzi od Chrystusa. Maryi nie można oddzielić od Jezusa, a Józefa od 

jego Małżonki. Bez Chrystusa Józef i Maryja nie zainteresowaliby nas. Wiele rodzin ma 

biedniejsze, cięższe i równie wartościowe życie. Wiele osób więcej niż oni wycierpiało                   

z powodu niechęci, wyobcowania czy wygnania. 

To, co w życiu Maryi i Józefa ma prawdziwą wartość i budzi nasze zainteresowanie, 

nie wiąże się z tym, co wycierpieli albo co zrobili, ale z tym, co Pan uczynił w nich i przez 

nich. Nikt nie otrzymał tyle co oni, nikt też nie był tak otwarty na dary Pana. 

Każdy człowiek - ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga - zdolny 

jest przyjąć Jego obecność w swym umyśle jako Prawdę i  w sercu jako Miłość. Osoba 

ochrzczona dostrzega obecność Boga w wyjątkowy sposób poprzez łaskę uświęcającą, 

zaszczepione cnoty i dary Ducha Świętego. Zasługą człowieka jest przyjęcie tej 

Obecności, tej Mocy i tej Miłości po to, by z nimi współpracować. 
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Józef i Maryja oczywiście doświadczali tej obecności Boga. Co więcej, dana im była 

łaska szczególnej obecności i działania Bożego. Maryja poprzez swoje Boskie 

macierzyństwo, a Józef poprzez szczególne dary w związku z rolą, jaką otrzymał przy 

boku Jezusa i Maryi. 

Całe piękno tych dwojga ludzi bierze się nie z tego, kim są, lecz ze światła, które 

odbijają, tak jak całe piękno świtu pochodzi od wschodzącego słońca. Nie są światłem, 

lecz świadkami istnienia tego Światła i jego Boskiego pochodzenia. 

Światłem,  czystym Światłem jest Słowo Boże, które przyjęło ciało od Maryi. 

Tuż obok tego Świetlistego Źródła znajduje się Dziewica; jest Ona przeczystym 

kryształem, diamentem bez skazy, odbijającym całe światło, które otrzymuje, nie 

ściemniając nigdy jego blasku. Obok Maryi, bardzo blisko Niej, ponieważ to jego żona, 

znajduje się Józef. Korzysta on w sposób jedyny i niezrównany z obecności Chrystusa, 

Życia i Światła, ukrytego w łonie jego Małżonki. 

W normalnych okolicznościach dziecko nie wybiera sobie rodziców. Jest ono owocem 

ich wzajemnej miłości. Nie jest ono nigdy pierwsze, nie wybiera miejsca ni czasu swych 

narodzin. 

W tym przypadku jest inaczej, ponieważ Ten, który narodzi się jako małe 

dziecko w Betlejem, jest Synem Boga. To On kieruje wszystkim z mocą i mądrością; jest 

Opatrznością i nieskończoną Miłością. Jest wolny i chce, aby Jego stworzenia 

postępowały w sposób wolny. To On wybrał tych, których chciał mieć przy swej kołysce. 

 

W każdym dziele Boga można rozpoznać Jego moc, mądrość, dobroć                              

i roztropność, ale szczególnie widoczne są one w Jego największym arcydziele, we 

Wcieleniu. 

 

Nie powierzył On swego Syna przypadkowej kobiecie; nie pozostawił On swego Syna              

i Jego Matki w rękach byle jakiego człowieka. Wybrał i przygotował Józefa i Maryję do 

misji, którą mieli wypełnić.  

Równocześnie jednak należy podkreślić całkowitą swobodę tych dwojga. Mogli 

dokonać w pełni wolnego wyboru - tak jedno, jak i drugie; ich miłość była całkowicie 

spontaniczna, ale Bóg posłużył się nią, aby ofiarować światu swego Syna. 


