
     

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego  6   I   2019 
 

(J 1, 1 - 18  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na 

początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało. (4) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5) a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 

imię. (7)Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. (8) Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o 

światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 

narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (15) Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie 

idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (16) Z Jego pełności 

wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. (17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 

Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział, 

Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Bazyli Wielki 
 

Radosna tajemnica Bożego wcielenia 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 19 

 



Trzeba sobie zdać sprawę, jak daleko jest od prawdy do mowy. Jeśli nawet rozum nie 

zdoła dotrzeć do natury rzeczy niepojętych, to i żadna mowa nie potrafi wyrazić każdej 

myśli.  

 Bóg na ziemi, Bóg między ludźmi, nie w ogniu przy odgłosie trąb i wśród chmur 

na górze lub w ciemności przy straszliwym wichrze dający Prawo, lecz w ciele, 

łagodny i dobry rozmawia z tymi, którzy mają tę samą co On naturę.  

 Bóg w ciele, nie z daleka działający jak u proroków, lecz w ludzkiej naturze, by 

przez swe z nimi spokrewnienie ciała znów przywieść do siebie całą ludzkość.  

Jak – zapyta ktoś – przeszła chwała z jednego na wszystkich? W jaki sposób znalazła się 

Boskość w ciele? Jak ogień nie przeszedł w żelazo, lecz je ogarnął? Ogień bowiem nie 

zmienia się w żelazo, lecz mu tylko udziela mocy, zachowując swoje właściwości; nie 

zmniejsza się, choć napełnia żarem to, co ogarnia płomieniem.  

Tak też Słowo Boże nie opuściło siebie, choć „zamieszkało między nami” – nie 

zmieniając się: „stało się ciałem” (J 1, 14). Nie traciło niebo Tego, który je ogarnia, a jednak 

ziemia wzięła Niebieskiego do swego łona.  

Nie myśl przy tym, że Boskość upadła, bo nie przechodzi ona jak ciała z jednego miejsca 

na drugie. Nie sądź też, że oskość przemieniła się w ciało i uczyniła się inną. To bowiem, co 

jest nieśmiertelne, jest także niezmienne.  

Jak – zapytasz – Słowo Boże nie napełniło się cielesną słabością? Odpowiadamy: Tak jak 

ogień nie przyjmuje właściwości żelaza. Żelazo jest ciemne i zimne, lecz przez ogień 

rozpalone przybiera wygląd ognia, rozpala się, choć nie czyni ognia czarnym, płonie, choć 

nie czyni płomienia zimniejszym. Podobnie ludzkie ciało Pana uczestniczy w Bóstwie, nie 

osłabiając przez to Boskości.  

Czyż nie przyznasz, że Boskość działa podobnie jak ogień? W swej ludzkiej słabości 

myślisz może o cierpieniu Tego, który jest poza wszelkim cierpieniem, a nie wiesz, jak 

zepsuta natura przez swe zjednoczenie z Bogiem zdobyła nieskazitelność? Poznaj więc 

tajemnicę!  

 Bóg jest w ciele, by zabić śmierć w nim ukrytą. 

Jak lekarstwo usuwa zepsucie, gdy łączy się z ciałem, i jak ciemność pierzcha po 

wniesieniu światła, tak i panująca w ludzkiej naturze śmierć musiała ustąpić przez obecność 

Boskości. I jak lód w wodzie, dopóki panuje noc i cień, zatrzymuje wilgoć, a topnieje pod 

wpływem promieni słońca, tak i śmierć panowała do przyjścia Chrystusa.  

Gdy jednak zjawiła się zbawcza łaska Boża (por. Tt 2, 11) i wzeszło słońce 

sprawiedliwości (por. Ml 3, 20), zwycięstwo pochłonęło śmierć (1 Kor 15, 54), która nie 

mogła znieść obecności prawdziwego życia.  

 



O głębio dobroci i miłości Bożej! (Rz 11, 33). Dzięki niej zrzuciliśmy jarzmo niewoli... 

 I my tedy rozpalamy w swych sercach wielką radość!  

Tę radość oznajmili aniołowie pasterzom. I my wielbijmy z mędrcami, chwalmy z 

pasterzami, cieszmy się z aniołami! Albowiem „dziś narodził się nam Zbawiciel, którym 

jest Chrystus Pan” (Łk 2, 11).  

„Bóg, Pan nasz, nam zajaśniał” (Ps 118 [117], 27) nie w postaci Boga, aby nie 

przestraszyć tego, co słabe, lecz jako sługa, by sługi obdarzyć wolnością. Któż jest tak ospały 

i niewdzięczny, żeby się z tego nie cieszył i nie radował? Jest to wspólne święto całego 

stworzenia... Witajmy je słowami pełnymi radości! Nazwijmy święto „objawieniem Bożym”, 

czcijmy uroczystość zbawienia świata, dzień narodzin ludzkości.  

Dziś znika kara Adama. Nie należy już mówić: „Jesteś prochem i w proch się obrócisz” 

(Rdz 3, 19), bo związany z Władcą niebios możesz się dostać do nieba. 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 

On przyjmuje uczestnictwo w moim ciele 

 

Człowiek potrzebuje silniejszego lekarstwa na cięższe choroby, na wzajemne zabójstwa, 

cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa, na grzechy przeciw naturze i – co jest ostatnią i pierwszą 

nieprawością – na bałwochwalstwa i przeniesienie czci ze Stwórcy na stworzenie. Ponieważ 

te nieprawości wymagały większej pomocy, otrzymały ją. 

A było nią samo Słowo Boga, przedwieczne, niewidzialne, nieuchwytne, 

bezcielesne, początek z początku, światłość ze światłości, źródło życia i nieśmiertelności, 

odbicie piękności pierwowzoru, nienaruszalna pieczęć, niezmieniony obraz, granica                    

i myśl Ojca.  

Ono idzie do własnego obrazu, przyjmuje ciało z powodu ciała, dla mojej duszy łączy się z 

myślącą duszą, aby podobnym oczyścić podobne, i staje się w pełni człowiekiem, nie mając 

jednak grzechu.  

Narodził się z Dziewicy, oczyszczonej najpierw przez Ducha Świętego na duszy i ciele – 

jak bowiem z jednej strony trzeba było, by zostało uczczone narodzenie, tak z drugiej strony 

trzeba było, by wywyższone zostało dziewictwo – a wystąpił jako Bóg z tym, co przybrał na 

siebie jako jedność złożoną z dwóch przeciwieństw, ciała i ducha, z których jedno ubóstwiło, 

a drugie zostało ubóstwione.  

Cóż za nowe zjednoczenie! Co za przedziwne połączenie! 

Ten, który jest, poczyna istnieć; Stwórca staje się stworzony; niepojęte zostaje ujęte 

myślącą duszą, mieszczącą się pośrodku między Bóstwem a przyziemnym ciałem.  



Wzbogacający drugich staje się żebrakiem, gdyż bierze na siebie żebractwo mojego ciała, 

abym ja wzbogacił się Jego Boskością. Ten, który ma pełnię wszystkiego, zostaje ogołocony, 

gdyż na krótki czas pozbywa się swojej chwały, abym ja miał udział w Jego pełności.  

Co to za bogactwo dobroci! Cóż za misterium, które mnie dotyczy! Otrzymałem pierwej 

uczestnictwo w obrazie Bożym i nie zachowałem go; On przyjmuje uczestnictwo w moim 

ciele, aby i obraz ocalić, i ciało uczynić nieśmiertelnym. Wchodzi w drugie połączenie, o 

wiele dziwniejsze od poprzedniego. O ile wtedy udzielił nam tego, co lepsze, o tyle teraz 

przyjmuje uczestnictwo w tym, co gorsze. To jest bardziej Boskie od poprzedniego; to jest 

wznioślejsze w oczach ludzi rozumnych.  

 

 Św. Maksym Wyznawca 
 

Wielka jest tajemnica Bożego wcielenia 

 

 Słowo Boże jedynie raz zrodzone cieleśnie, przez swą miłość ku ludziom 

pragnie rodzić się nieustannie duchowo u tych, którzy tego zapragną.  

Staje się dzieckiem, sam siebie w nich kształtując przez cnoty, i na tyle tylko się w nich 

objawia, na ile wie, że są zdolni Go przyjąć. Nie zmniejsza jednak bynajmniej z zazdrości 

wielkości swego objawienia, lecz odmienia je wedle zdolności pragnących widzieć tę Jego 

moc.  

 I tak zawsze objawia się Słowo Boże w sposób odpowiedni, zawsze jednak 

pozostając dla wszystkich niewidzialne ze względu na wielkość tajemnicy.  

I dlatego mówi Święty Apostoł, mądrze rozważywszy treść tej tajemnicy: „Jezus 

Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13, 8). Widać więc zawsze nową 

tajemnicę, która się nigdy nie starzeje oglądana przez umysł. 

Przyjmując ciało mające duszę rozumną, narodził się Chrystus - Bóg, który wszystko, co 

istnieje, powołał z niebytu. Zrodziła Go Dziewica w sposób przewyższający naturę, nie 

zniszczywszy znaku dziewictwa. Stawszy się człowiekiem, nie przekształcił natury, ani nie 

odmienił mocy, a podobnie rzecz ma się z Matką, która Go zrodziła, pozostawszy Dziewicą.  

I tak cudem objaśnia cud, a zarazem jedno drugim zakrywa. Bo Bóg jako Bóg zawsze 

pozostaje tajemnicą co do swej istoty, i im bardziej wyprowadza siebie z głębi tajemnicy 

swojej natury, tym bardziej czyni siebie z powodu tego objawienia jeszcze bardziej 

niezrozumiałym... 

A oto gwiazda we dnie widoczna pojawia się i prowadzi magów do miejsca, gdzie Słowo 

przyjęło ciało, aby mistycznie pokazać zwycięstwo Słowa zawartego u Proroków i w Prawie, 

prowadząc ludy do największego światła poznania.  



Bo słowo Proroków i Prawa, jak gwiazda pobożnie oglądana, prowadzi pewnie do 

poznania wcielonego Słowa tych, którzy są powołani mocą łaski wedle Bożego planu. 

I dlatego Bóg stał się doskonałym człowiekiem, nic nie porzuciwszy z natury ludzkiej 

prócz grzechu, który zresztą z niej nie pochodzi... Stając się lekarstwem dla ludzkiej natury i 

powołując ją do pierwotnej łaski przez moc Bożą, którą w niej złożył... 

Wielka jest tajemnica Bożego wcielenia i ciągle pozostaje ona tajemnicą...  

 Jak mógł Bóg-Słowo zostać poczęty?  

 Jak ciało mogło zostać zrodzone bez nasienia?  

 Jak może zaistnieć zrodzenie bez zniszczalności?  

 Jak Matka po porodzie mogła pozostać Dziewicą?  

 Jak mógł wzrastać Ten, co przekracza wszelką doskonałość?  

 Jak czysty mógł zostać ochrzczony?  

 Jak, sam łaknąc, karmił?  

 Jak zmęczony mógł udzielać pomocy?  

 Jak cierpiący mógł leczyć?  

 Jak umierający mógł ożywiać?  

 

I by na końcu powiedzieć to, co jest pierwsze: jak Bóg stał się człowiekiem?  

 Jak – co jeszcze bardziej tajemnicze – mogło być substancjalne w ciele Słowo, 

które przez substancję i istotę całe znajduje się w Ojcu?  

 Jak Ten, który jest cały Bogiem wedle natury, stał się cały człowiekiem wedle 

natury, bez zaniedbania którejkolwiek: ani Boskiej, dzięki której był Bogiem, ani 

ludzkiej, dzięki której stał się człowiekiem?  

Tylko wiara może objąć te tajemnice, ona, która jest podstawą rzeczy przewyższających 

rozum i zrozumienie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Uroczystość Objawienia Pańskiego 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 

mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali; "Gdzie jest nowo narodzony Król 

żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu 

pokłon" (...) Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą 

widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 

miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do 

domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.        

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy 

we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 

swojego kraju.  (Mt 2,1-2.9-12) 

 

 

 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

Wielu ludzi marzy o tym, aby osobiście spotkać gwiazdę sportu, kina, estrady czy inną. 

Chcą otrzymać autograf, zrobić zdjęcie, zamienić kilka słów, a nawet tylko popatrzeć na nią 

z pewnej odległości. Niektórzy ograniczają się do zbierania zdjęć i czytania wywiadów ze 

swoim idolem w różnych czasopismach.  

Nasi bohaterzy z Ewangelii, trzej mędrcy, po opuszczeniu herodowego dworu ucieszyli 

się, że na ich drodze znowu pojawiła się gwiazda, która zaprowadziła ich do 

Nowonarodzonego króla żydowskiego, do Jezusa. 

 

 Czy dziękuję Bogu za ludzi, którzy jak owa gwiazda, zwana betlejemską, zaprowadzili 

mnie i dalej prowadzą do Jezusa? Czy potrafię być taką gwiazdą dla innych, 

szczególnie dla tych, którzy szukają w życiu Jezusa? Czy potrafię odrzucić wszelkie 

gwiazdy, które do Niego nie prowadzą, zasłaniają Go czy wręcz z Nim walczą, nawet 

gdyby ich twórczość, sprawność sportowa czy kunszt aktorski bardzo mi imponowały? 



Niekiedy zamartwiamy się, nie wiedząc, co mamy komuś ofiarować z okazji imienin czy 

urodzin, jaki prezent byłby najbardziej odpowiedni, praktyczny, sprawiłby obdarowanej 

osobie jak najwięcej radości i satysfakcji. 

Dary, które Pan Jezus otrzymał od mędrców, nie miały praktycznego wymiaru, z 

wyjątkiem złota. Wiemy, że te dary miały raczej charakter symboliczny niż praktyczny. 

Złoto podkreślało królewską godność Pana Jezusa, kadzidło - kapłańską. Mirra zaś 

zapowiadała burzliwy i dramatyczny koniec życia. 

 Czy pamiętam, że w codzienności Jezusowi nie zależy na moich darach, ale na moim 

sercu, czynach miłości? Czy pamiętam, że bardziej od złotego serca ceni On serce 

dobre i kochające? Czy pamiętam, że Pana Jezusa w mojej modlitwie bardzie od 

"kadzenia" cieszą słowa pełne szczerości, otwartości, prawdy? Czy zauważam ogrom 

darów, skarbów, które na co dzień od Niego otrzymuję? Czy mądrze je 

wykorzystuję? Czy umiem się nimi dzielić z innymi? Czy za nie dziękuję? Czy nie 

jestem czasami niewdzięcznym konsumentem Bożych skarbów? 

Mędrcy z Bożego polecenia wrócili do swego kraju inną drogą. Daremnie oczekiwał ich 

w swym pałacu król Herod. 

 Czy na wyraźne Boże polecenie potrafię zmienić swoje plany, pójść inną drogą, 

kiedy w grę wchodzi dobro i bezpieczeństwo Pana Jezusa, który jest w moim sercu? 

Czy potrafię to uczynić nawet wówczas, gdyby moja decyzja miała rozwścieczyć 

współczesnych mi Herodów czy też zadziwić choćby moich przyjaciół czy 

znajomych? Czy omijam miejsca po ludzku bardzo atrakcyjne, w których 

przebywanie byłoby zagrożeniem dla mojej wiary i dla mojej relacji z Bogiem? 

Uroczystość Objawienia Pańskiego to w Kościele szczególna pamięć o misjach.  

Pomodlę się w intencji misji i misjonarzy. Jeżeli będzie taka możliwość, złożę na 

rzecz misji jakiś dar materialny. 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 

Królowie Szeby i Saby złożą daninę.  

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 

Wszystkie narody będą Mu służyły (Ps 72,10-11). 



 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi! 
 

 

 

  

"CZWARTY  KRÓL"  ks. Mieczysław Maliński 

 

(Z tomiku "Bajki nie tylko dla dzieci") 

 

     Mówią, że był i czwarty król, który zobaczył gwiazdę zwiastującą Jezusa i zapragnął 

złożyć nowo narodzonemu Królowi żydowskiemu pokłon. Wiedział, że to ma być Król 

Miłości. I gdy myślał o tym, jaki dar Mu przynieść, przypomniał sobie o największym swoim 

skarbie przechowywanym z całą pieczołowitością. To był ogromny rubin o przepięknym 

czerwonym kolorze. Otrzymał ten kamień od ojca przy swoim urodzeniu. 

 
    

Rubin czerwony 



  Wiedział, że do kraju żydowskiego jest daleka i trudna droga. Wybrał najlepsze 

wielbłądy i osły, najlepsze sługi. Polecił naładować na zwierzęta zapasy wody, jedzenia, 

ubrania na daleką drogę. Wziął ze sobą dużą sumę pieniędzy. Zawiesił rubin w sakiewce na 

szyi i pojechał. 

     Gwiazda wskazywała drogę. Dopóki jechał przez swój kraj, wszystko było jasne i proste. 

Ludzie znali go dobrze. Znali jego mądrość, jego wielkie serce. Pozdrawiali go z miłością i 

życzliwością. Zmieniło się potem, gdy wszedł w obce kraje. Zmieniło się nie tylko dlatego, 

że to był obcy świat, obcy ludzie, obcy język, ale dlatego, że napotkał na rzeczy, których nie 

spodziewał się spotkać. 

 Po jakimś czasie wjechał w kraj nawiedzony suszą. Zobaczył spalone pola, spalone lasy, 

uschłe drzewa, ziemię przepaloną na proch. Napotkał wsie nawiedzone klęską głodu.               

Ludzi wyschłych z wycieńczenia, żebrzących o garść strawy, umierających z głodu.               

Zaczął rozdawać to, co miał ze sobą – jedzenie, wodę. W którymś momencie zawahał się: 

gdy rozdam wszystko, czy potrafię dojechać do Jezusa. Ale wahał się tylko chwilę.                 

Jakby poczuł ogień rubinu, który nosił na piersi. Przecież jeżeli Ten, do którego jadę, jest 

Królem Miłości, nie mogę postępować inaczej. Rozdał wszystko. 

Ale to jego „wszystko” było za mało. Trzeba było rozpocząć jakąś akcję pomocy 

głodującemu krajowi zakrojoną na szerszą skalę. Wrócił w kraj żyzny i bogaty. Zorganizował 

pomoc. Jego karawana zajęła się transportem żywności i wody w kraje nawiedzone suszą.              

I dopiero, gdy ta akcja odniosła skutek, gdy zapobiegł głodowi i śmierci, i gdy pieniądze 

skończyły się, zdecydował się iść w dalszą drogę. Gwiazda go prowadziła. 

     Zdawało mu się, że już nie będzie przeszkód, że chociaż był spóźniony, to jednak zdąży 

do nowo narodzonego Króla żydowskiego, aby Mu złożyć pokłon. Ale tak nie było.  

Po krótkim okresie spokojnego marszu napotkał wieś, nad którą wisiał na drągu czarny 

strzęp chorągwi. Znak, że tam panuje „czarna śmierć” – cholera. Zresztą nie było się temu co 

dziwić. Głodowi towarzyszy jak cień ta zaraźliwa choroba. I musiał powtórnie wybierać: 

wjechać w tę wieś, czy ominąć ją z daleka i zdążać jak najprędzej do kraju żydowskiego, 

gdzie się narodził Król. Buntowało się w nim wszystko. Był zmęczony, ogołocony z 

pieniędzy, żywności. Zostały mu tylko wierzchowce i wierni słudzy. Ale i oni najwyraźniej 

byli wycieńczeni ponad granice swoich możliwości. I znowu ta sama przyszła odpowiedź: 

jeżeli to jest Król Miłości, ja nie mogę przejść obojętnie wobec nędzy ludzkiej. I tak wjechał 

ze swoją karawaną w zagrożoną wieś. 

 To, co zobaczył, przekraczało jego najgorsze wyobrażenia. Przy drodze i na drodze leżały 

sczerniałe trupy ludzkie. Smród rozkładających się ciał wisiał w powietrzu. Konie płoszyły 

się, wielbłądy stulały uszy. Przerażeni słudzy patrzyli na ten straszny widok. Wieś wyglądała 

jak wymarła. Zdawało się, że nikt nie pozostał przy życiu. Zawahał się: może ktoś jednak 

jeszcze żyje w tych domach. Podniósł rękę do góry. 

     - Zatrzymać się – rozkazał. 

    



  Karawana stanęła. Zawołał po raz drugi: 

     - Uciszcie się. 

     Nadsłuchiwali.  

I nagle w pierwszym, tuż obok drogi stojącym domu, posłyszeli jakieś słabe wołanie, ale   

w tej ciszy umarłej wsi dostatecznie wyraźne. I wtedy się zdecydował. Zaczął schodzić z 

wielbłąda. Słudzy patrzyli z zapartym tchem jak dotknął stopą skażonej ziemi. Odwrócił się 

do nich i powiedział: 

     - Kto chce, niech odjedzie. Macie wolną rękę. Kto chce, niech mi towarzyszy. Ja tutaj 

zostanę, ażeby pomóc tym ludziom, którzy jeszcze żyją. 

  Wszedł do pierwszej chaty. I pozostał, aby pomagać ciężko chorym ludziom. 

Towarzyszyło mu kilku sług. Od rana do wieczora szedł od domu do domu, przynosił 

jedzenie, podawał wodę, wynosił spod chorych brudne prześcieradła. Opiekował się, leczył 

jak tylko umiał. Gdy mu pozostawała chwila czasu, kopał doły i chował zmarłych. Tak płynął 

dzień za dniem, tydzień za tygodniem na tej ciężkiej pracy. 

 Aż któregoś dnia poczuł, że słabnie, że go gorączka ogarnia. Zaczęły mu latać przed 

oczami czerwone płaty. Zrozumiał, że się zaraził. Ale do końca, ile mu tylko sił jeszcze 

starczyło, chodził i pomagał ludziom, aż w którymś momencie stracił przytomność i upadł. 

Nie wiedział, kiedy jakieś litościwe ręce zaciągnęły go na barłóg, nie wiedział, kto mu 

podawał wodę i jedzenie, kto się nim opiekował w czasie, gdy leżał w wysokiej gorączce. 

 Nie zdawał sobie sprawy, jak długo chorował. Gdy się obudził, jedno zrozumiał, że żyje, 

że przetrzymał, nie umarł. Ale był bardzo słaby. W pierwszych dniach nie mógł jeszcze 

wstawać. Potem zaczął powoli chodzić po izbie, potem wreszcie po podwórku. Nie było przy 

nim nikogo ze sług. Może odjechali, może poumierali. Patrzył na budzącą się do życia wieś. 

Ludzie nie rozpoznawali w nim króla. Ani nawet wybawcy. Wtedy, kiedy ratował ich  

wraz ze swoimi sługami, oni leżeli nieprzytomni, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. 

Teraz widzieli w nim przybysza – nędzarza, któremu trzeba pomagać. Ale to dla niego nie 

było ważne. Nie było nawet ważne i to, że traktowali go jak żebraka, jak włóczęgę. 

Faktycznie nie przypominał w niczym ani króla, ani człowieka zamożnego. Odzienie było w 

strzępach, on sam zmęczony, wycieńczony. 

Namyślał się, co robić – wracać do swojego kraju czy iść, aby spotkać Jezusa, Króla 

żydowskiego. Czy jest sens iść dalej, za gwiazdą. Już tyle lat minęło, gdy ją ujrzał po raz 

pierwszy. Jego czarna broda stała się srebrzysta, jego mięśnie zwiotczały, skóra się 

pomarszczyła. Ale gwiazda wciąż świeciła. Zdecydował się iść dalej. Miał przecież jeszcze 

zawieszony na szyi najdroższy skarb – najwspanialszy rubin, który chciał Jezusowi złożyć w 

ofierze. 

 I poszedł. Nie miał pieniędzy, wobec tego najmował się do roboty, aby zapracować na 

pożywienie i na nocleg. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta. Powoli, bo i słaby był, 

powoli, bo i trzeba było pracować. 



 Aż razu pewnego wszedł w wielkie miasto – znowu obce mu, z obcym językiem, z 

obcymi zwyczajami – chciał je przejść jak najprędzej. Nie lubił hałasu, krzątaniny.                      

Ale patrzył ciekawie na wszystko, co się wokół działo. Doszedł do wielkiego placu na rynku, 

gdzie odbywał się targ. Sprzedawano i kupowano bydło – kozy, owce, konie, wielbłądy. 

Szedł dalej i napotkał targ, gdzie sprzedawano ludzi. W jego państwie takich zwyczajów nie 

było. Patrzył zdziwiony i przerażony.  

  I naraz wśród niewolników przeznaczonych na sprzedaż zobaczył gromadę ludzi 

podobnych do jego poddanych. Podszedł bliżej. Tak, nie mylił się. Dosłyszał, że mówią jego 

językiem. To byli jego rodacy. Teraz stali na podwyższeniu, spętani powrozami jak 

zwierzęta. Przyglądał się im. Duża grupa: mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy. Domyślił się, że 

jakiś nieprzyjaciel napadł na jego kraj, porwał ludzi, a teraz jak bydło sprzedaje na targu.           

Ból ścisnął mu serce. Chciał im pomóc, ale nie miał jak. Przecież nie miał pieniędzy, aby ich 

wykupić i uwolnić. 

     I wtedy przypomniał sobie o skarbie, który nosił na szyi. O rubinie, symbolu miłości, 

który miał zanieść Jezusowi. Jeszcze się zawahał: przecież to nie mój, to już jest Jego.           

Ja Mu go już podarowałem. Ale równocześnie pojawiła się odpowiedź: a co On by zrobił, 

gdyby ujrzał tych biednych ludzi? Bez wahania podszedł do handlarza i powiedział: 

     - Chcę kupić od ciebie tych ludzi. 

     Handlarz popatrzył z pogardą na niego i odrzekł: 

     - Tyle pieniędzy, ile ja za nich muszę otrzymać, ty nawet nigdy w życiu nie widziałeś. 

 Wtedy król sięgnął po swój skarb. Wyciągnął z zanadrza sakiewkę. Pokazał handlarzowi 

rubin. Handlarz najwidoczniej znał się na drogich kamieniach, bo oczy zabłysły mu 

chciwością i spytał: 

     - Ile chcesz za ten kamień? 

     On odpowiedział: 

     - Chcę tych ludzi. 

     - Weź sobie wszystkich – usłyszał. 

     Wtedy dał mu rubin Jezusa. Potem podszedł do swoich ludzi i powiedział im w swoim                

i w ich języku: 

     - Jesteście wolni, wracajcie do domu. 

     W pierwszej chwili wierzyć nie chcieli, popatrzyli na handlarza. Ten skinął głową.                

Gdy oni płacząc, śmiejąc się, rzucali się sobie na szyję, król niespostrzeżony przez nich 

odszedł. Nie wiedzieli, że to jest ich król. Zresztą nie poznaliby w tym żebraku swojego 

władcy. 

 Gdy wyszedł z miasta i powoli uspokajał się po tym wszystkim, co przeżył, zadał sobie 

pytanie: „Co teraz? Co teraz robić? Po co iść do Jerozolimy? Po co iść do stolicy państwa 

żydowskiego? Nie mam co przynieść temu nowemu Królowi żydowskiemu. Nowo 

narodzony Król żydowski jest już z pewnością dorosłym człowiekiem. Już tyle lat upłynęło 

od chwili, kiedy wyszedłem ze swojego państwa w tę daleką drogę.  



Po co iść? Co Mu powiem? Co Mu ofiaruję? Ale po co wracać do domu? W kraju z 

pewnością inny król rządzi”. 

 Wieczorem odszukał swoją gwiazdę. Gwiazda świeciła. Zdecydował się iść dalej. 

Powiedział sobie: Zobaczę, jak On rządzi, ten Król Miłości. Czy w Jego państwie naprawdę 

panuje Miłość? Jak On realizuje Miłość na co dzień? W ustawodawstwie, w prawie, w 

zwyczajach, które wprowadził?” I poszedł. Poszedł zobaczyć królestwo Miłości. 

 I znowu szedł tak jak przedtem od miasta do miasta, od wsi do wsi, zarabiając na jedzenie 

i na nocleg pracą. Aż wreszcie doszedł do Jerozolimy. Zobaczył najpierw z daleka piękną, 

bielejącą murami świątynię, na górze postawioną, potem mury Jerozolimy, którymi była 

stolica opasana. Ale on widział piękniejsze i większe miasta niż to. Był ciekawy tego życia, 

które w nim się toczy, tych zwyczajów, które w nim panują. A może ten Król Miłości, tak jak 

nieraz inni ludzie, stał się zwyczajnym człowiekiem? Może zapomniał o Miłości? Może się 

zajmuje bogaceniem się? Może rządzi przemocą, siłą? 

 Spostrzegł, że jego gwiazda gasła szybko. Zaniepokoił się. Nie wiedział, co to znaczy. 

Wszedł w miasto gwarne, burzliwe, żywiołowe. Zmęczony usiadł na progu jakiegoś 

domostwa. Był szczęśliwy, że wreszcie doszedł do celu swojej podróży. 

 Patrzył ciekawie na domy, kramy, przesuwające się przed jego oczami, aż naraz posłyszał 

z daleka jakiś hałas – drogą szedł orszak, pobłyskiwały hełmy i zbroje. Orszak się zbliżał 

coraz bardziej. Król wciąż nie wiedział, czy to jakaś procesja, czy pochód triumfalny.                  

Aż nagle spostrzegł nad tłumem sterczące trzy belki. W pierwszej chwili nie chciał uwierzyć 

własnym oczom. Zadał sobie pytanie: „I tutaj istnieje kara śmierci i to najokrutniejsza kara 

śmierci przez ukrzyżowanie? W krainie rządzonej przez Króla Miłości?” 

 Pochód przeciągał obok niego. Pomiędzy tłumem żołnierzy, gapiów szli dwaj pierwsi 

skazańcy. Potem nastąpiła przerwa. Po chwili pojawił się żołnierz trzymający w rękach 

tablicę, na której było napisane imię i wina, za którą trzeci skazaniec będzie ukarany śmiercią 

krzyżową. Powoli sylabizował tekst napisu: „Jezus Nazareński Król Żydowski” i gdy 

odczytywał to ogłoszenie, napisane w kilku językach, nagle odkrył z całym przerażeniem, że 

człowiek, którego tablica zapowiada, to jest Ten, do którego on wędrował przez tyle lat, że to 

On idzie teraz skazany na śmierć. Wciąż jeszcze nie rozumiał, wciąż był tak przerażony, że 

pojąć nawet nie mógł do końca sensu tego, co przeczytał.  

Wtedy pojawił się Jezus Nazareński, Król Żydowski. Z koroną cierniową na głowie, szedł 

zataczając się, wyczerpany, uginający się pod drzewem krzyża. 

 Gdy tak wpatrywał się wciąż jeszcze osłupiały w tę postać pochyloną pod krzyżem, 

spostrzegł nagle, że Jezus podchodzi do niego. I wtedy król zobaczył dokładnie Jego twarz 

zlaną potem i krwią. Zapatrzył się na krople krwi drżące na cierniach korony, bo 

przypomniały mu tamten jego rubin, który tak długo niósł do Jezusa.  

Dopiero po jakiejś chwili opamiętał się i zauważył, że Jezus na niego skierował swój 

wzrok. 



 Król spotkał się z Jego spojrzeniem. Takich oczu jeszcze nigdy nie widział. To było 

pierwsze wrażenie. Ale następne było równie zaskakujące: w oczach Jezusa nie było 

nienawiści. Uderzyło go to tym bardziej, że przed chwilą przesunęły się przed nim straszne 

twarze pierwszych dwóch skazańców.  

I z kolei odkrył rzecz, która go przyprawiła o zdumienie: Jezus mu współczuje.                        

Coś niepojętego: ten Człowiek skazany na śmierć, tak strasznie poraniony, zachowuje się tak, 

jakby nieważne było Jego własne cierpienie, ale jakby jedynie ważnym był on – stary król.            

Z najwyższym wzruszeniem wyczytał z oczu Jezusa, że On wie o wszystkim, o całej długiej 

drodze, jaką odbył do Niego, o tym, co przeszedł w tych długich latach wędrówki. Że to 

przyjmuje jako największy dar. Dar ważniejszy niż tysiące najpiękniejszych rubinów świata.  

To wszystko trwało tylko moment, ale przepełniła go taka radość z tego spotkania                     

z Jezusem, że serce mu pękło ze szczęścia. 
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Agata Christie Mallowan - Niegrzeczny osiołek 

Pewnego razu był sobie bardzo niegrzeczny osiołek. Lubił być niegrzeczny. Gdy 

kładziono mu cokolwiek na grzbiet, zrzucał to i biegł za ludźmi, próbując ich ugryźć. 

Jego pan nie umiał sobie z nim poradzić, więc sprzedał go innemu człowiekowi, ale i 

ten nie umiał sobie z nim poradzić, więc też go sprzedał, i w końcu osiołek został 

sprzedany za parę groszy okropnemu starcowi, który kupował stare, zmęczone życiem 

osły i zabijał je ciężką pracą i złym traktowaniem. Lecz niegrzeczny osiołek dopadł 

starego człowieka i ugryzł go, a potem uciekł, wierzgając kopytami. Nie chciał, by go 

złapano, więc przyłączył się do karawany, która podążała drogą. "Nikt nigdy w tym 

tłumie nie dowie się, do kogo należę" - pomyślał osiołek. 

Wszyscy ludzie zmierzali do miasta Betlejem, a gdy przybyli na miejsce, udali się 

do wielkiego Khanu, pełnego przyjezdnych i zwierząt. 

Mały osiołek wśliznął się do miłej, chłodnej stajenki, gdzie zastał już wołu i 

wielbłąda. Wielbłąd był bardzo zarozumiały, jak wszystkie wielbłądy, ponieważ 

wielbłądy uważają, iż tylko one znają setki tajemnych imion Boga. Był zbyt dumny, by 

rozmawiać z osiołkiem. Więc osiołek zaczął się przechwalać. Uwielbiał przechwałki. 

- Jestem bardzo niezwykłym osłem - powiedział. - Pojmuję sens przeszłości i 

przyszłości. 

- A co to takiego? - spytał wół. 

- To tak jak moje przednie nogi - z przodu, a tylne - z tyłu. Widzicie, moja pra-, pra-

, po trzydziestosiedmiokroć prababka należała do Proroka Balaama i ujrzała na własne 

oczy Anioła Pańskiego! 

Lecz wół przeżuwał obojętnie, a wielbłąd zachował wyniosłość. 

Wówczas do stajenki weszli mężczyzna i kobieta, i było sporo zamieszania, ale 

wkrótce osioł zobaczył, że nic takiego się nie dzieje, że tylko kobieta będzie rodzić, co 

w końcu zdarza się każdego dnia. A gdy Dziecko przyszło na świat, nadeszli pasterze i 

robili wokół Dziecka dużo zamieszania - ale pasterze to bardzo prości ludzie. 

Lecz wtedy zjawili się jacyś ludzie w długich, bogatych szatach. 



- B.W.O. - chrapnął wielbłąd. 

- A co to znaczy? - spytał osiołek. 

- Bardzo Ważne Osobistości - wyjaśnił wielbłąd - z darami. 

Osiołek myślał, że te dary to będzie coś dobrego do zjedzenia, więc kiedy zrobiło 

się ciemno, zaczął węszyć wkoło. Ale pierwszy dar był żółty i twardy, bez smaku, drugi 

doprowadził osła do kichania, a trzeci, gdy osiołek go polizał, okazał się wstrętny                    

i gorzki. 

- Cóż to za głupie dary - stwierdził osiołek, rozczarowany. Ale gdy tak stał obok 

żłóbka, Dzieciątko wyciągnęło swą małą rączkę i chwyciło za ośle ucho, zaciskając 

mocno paluszki, jak to robią bardzo małe dzieci. 

I wówczas stała się bardzo dziwna rzecz. Osiołek nie chciał już być niegrzeczny. Po 

raz pierwszy w swym życiu chciał być dobry. I teraz on chciał dać Dziecku jakiś dar - 

ale nie miał nic do ofiarowania. Dziecko zdawało się lubić jego ucho, ale przecież ucho 

było częścią niego - i wtedy przyszła mu do głowy niezwykła myśl. Może mógłby dać 

dziecku siebie ... 

Wkrótce potem nadszedł Józef z wysokim nieznajomym. Nieznajomy mówił 

gorączkowo do Józefa i gdy osiołek im się przyglądał, z trudem mógł uwierzyć 

własnym oczom! 

Obcy zdawał się rozpływać, a na jego miejscu pojawił się Anioł Pański, złota postać 

ze skrzydłami. Ale po chwili Anioł zmienił się z powrotem w zwykłego człowieka. 

- No, no, mam przywidzenia - powiedział osiołek do siebie. - To chyba przez ten 

obrok, który zjadłem. 

Józef rozmawiał z Maryją. 

- Musimy wziąć Dziecko i uciec. Nie ma czasu do stracenia. - Jego wzrok padł na 

osiołka. - Zabierzemy tego osła, a właścicielowi, kimkolwiek on jest, zostawimy 

pieniądze. Dzięki temu nie stracimy ani chwili. 

Tak więc wyszli na drogę z Betlejem. Lecz gdy dotarli do wąskiego przesmyku, 

ukazał się Anioł Pański z ognistym mieczem i osiołek skręcił w bok i zaczął się wspinać 

na zbocze. Józef próbował zawrócić go z powrotem na drogę, ale Maryja powiedziała: 

- Pozwól mu prowadzić. Przypomnij sobie Proroka Balaama. 

I w chwili gdy znaleźli schronienie pośród kilku drzewek oliwnych, drogą 

przemknęli żołnierze króla Heroda na koniach, z obnażonymi mieczami. 



- Zachowałem się jak moja praprababka - stwierdził osiołek, bardzo z siebie 

zadowolony. - Zastanawiam się, czy jestem wciąż obdarzony umiejętnością patrzenia 

także w przyszłość. 

Zamrugał i ujrzał przyćmiony obraz: osła, który wpadł do dołu, i człowieka, który 

pomagał mu się wydostać ... 

- Patrzcie, to mój Pan, już jako dorosły - powiedział do siebie osiołek. 

Następnie ujrzał kolejny obraz: ten sam człowiek, wjeżdżający na ośle do miasta ... 

- Oczywiście - stwierdził osiołek. - On będzie koronowanym królem! 

Lecz korona zdawała się nie ze złota, ale z krzewu ciernistego (osiołek kochał 

ciernie i osty - ale coś takiego nie nadawało się chyba na koronę), wyczuwało się też 

zapach, który osiołek znał i którego się bał - zapach krwi; było też coś na gąbce, 

gorzkiego niczym mirra, której osiołek skosztował w stajence ... 

I mały osiołek zrozumiał nagle, że nie chce już spoglądać w przyszłość. Chciał po 

prostu żyć zwyczajnie, kochać swojego małego Pana i być kochanym przez Niego,                  

i zanieść Go,  a także Jego Matkę, bezpiecznie do Egiptu. 

 

 


