
 

     

 IV Niedziela Adwentu  22   XII   2019 
 

(Mt 1, 19-24:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(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, 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Efrem 

 

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. 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). 
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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. 

 

 Św. Atanazy 

 

Słowo stało się ciałem 

 

Bezcielesne, bez skazy i niematerialne Słowo Boże przybyło do nas, chociaż nigdy nie 

było od nas oddalone, bo nawet najmniejsza cząstka stworzenia nie pozostawała i dawniej 

bez Jego obecności, ale złączony z Ojcem napełniał wszędzie całe stworzenie.  

Przybył przeto, zstąpił pomiędzy nas przez swą dobroć i miłość ku nam, aby się nam 

objawić.  

Gdy bowiem ujrzał, że ginie plemię ludzkie, obdarzone rozumem, i że zapanowała 

pośród nich śmierć jako zapłata za ich zepsucie, że wyrok wydany za grzech wzmocnił 

jedynie ich zgubę i że niewłaściwą rzeczą byłoby rozwiązanie Prawa przed jego 



wypełnieniem, że nie godzi się, aby Twórca ludzi zgładził ich, że wzrastająca złość ludzka 

rośnie na ich szkodę tak, że jej dłużej już znosić nie było można, widząc wreszcie, że 

wszyscy ludzie winni byli śmierci, zmiłował się nad naszym rodzajem ludzkim i poczuł 

litość względem naszej słabości.  

Poruszony naszym zepsuciem i skażeniem oraz nie mogąc znieść pilnowania śmierci, 

sam przyjął ludzkie ciało, i to nie inne od naszego, aby to, co zostało stworzone, nie zginęło, 

i aby dzieło Ojca względem rodzaju ludzkiego nie stało się bezużyteczne... 

I nie tylko zechciał zwyczajnie stać się człowiekiem, ani też tylko się ukazać – mógł 

bowiem, jeśliby zechciał, jedynie się objawić, dokonać swego objawienia w potężniejszym 

ciele, ale On wziął nasze ciało i to nie zwyczajnym sposobem, lecz z niepokalanej                          

i przeczystej Dziewicy, która męża nie znała; czystej, zaiste, nieznającej męża.  

Możny Twórca wszechrzeczy przystosował sobie ołtarz ciała w Dziewicy, użył go jako 

narzędzia, przez które dał się poznać i w nim zamieszkał. I tak wziął spośród nas ciało 

podobne naszemu.  

A że wszyscy są podlegli zniszczeniu przez śmierć, wydawszy ciało swe na śmierć, 

ofiarował je Ojcu, a uczynił to z miłości i łaskawości ku nam, aby przez to, że wszyscy w 

nim umarli, zostało rozwiązane prawo poddające ludzi zepsuciu: spełniło ono swą moc na 

ciele Pańskim i już ją straciło względem ludzi mu podobnych.  

Ludzi, którzy niegdyś byli zwróceni ku zepsuciu, teraz skierował ku niezniszczalności, 

ożywił tych, którzy przebywali w krainie śmierci, a przysposobiwszy sobie ciało, dzięki 

zmartwychwstaniu zniszczył śmierć tak jak trzcinę, którą pochłania ogień. 

I dlatego przyjął ciało śmiertelne, aby ono, złączone ze Słowem, które jest ponad 

wszystko, mogło za wszystkich ulec śmierci, a przez to zamieszkanie Słowa w ciele, ono z 

kolei stało się niezniszczalne, a w człowieku ustało skażenie dzięki zmartwychwstaniu. 

Jako żertwę i ofiarę bez skazy sam przyjął na siebie ciało, aby je wydać na śmierć za 

wszystkich, a składając siebie w ofierze za innych, zniszczył śmierć panującą nad 

wszystkimi.  

Słowo Boże było wyższe ponad wszystkich, a ołtarz swojego ciała i ludzkie członki 

złożyło jako ofiarę za wszystkich i tak wypełniło dług należny śmierci. Nieskażony Syn 

Boży, złączony ze wszystkimi przez podobieństwa, mógł wszystkich odziać w 

nieskazitelność przez obietnicę zmartwychwstania. 

I dlatego nie ma już zupełnie miejsca dla śmierci pośród ludzi dzięki Słowu, które wśród 

nich zamieszkało w ludzkim ciele. 
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Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Zwiastowanie Józefowi (Mt 1, 19- 24) 

 

 

ST: Pwt 22,13-24 

NT: Mt 28,20; Łk 1,35; 2,7.21 

KKK: aniołowie w życiu Jezusa, 333; imię "Jezus", 430, 452; królewskie pochodzenie, 

437; poczęcie z Ducha Świętego, 484 - 486,497 

Lekcjonarz: 1,18-24, czwarta niedziela Adwentu (rok A); 1,16.18 - 21.24: uroczystość 

św. Józefa, Oblubieńca NMP; 1,1-16.18-23; Narodzenie Najświętszej Maryi Panny; 

czytania wspólne o Najświętszej Maryi Pannie; 1,18-25; 18 grudnia; Msza wotywna o 

Najświętszym Imieniu Jezus 

 

[1,18-19] 

Mateusz przygotowuje tę scenę poprzez powiązanie imienia własnego "Jezus"                          

z królewskim tytułem: Jezus Chrystus.  

To odwołanie do tytułu "Chrystus" ponownie zwraca uwagę na tożsamość Jezusa jako 

króla - Mesjasza i  łączy to opowiadanie z zakończeniem rodowodu, który                                        

w poprzedzającym tę scenę wersecie również podkreślał, że Jezus jest Mesjaszem (1,17). 

Poznajemy dwa ważne fakty na temat Maryi i Józefa, które stanowią podstawę dla 

fabuły tej sceny. 

 

Po pierwsze, było to po zaślubinach (...) Maryi z Józefem. 

Zaręczyn
1
 tych nie należy mylić ze współczesnymi zaręczynami.  

W starożytnym judaizmie stanowiły one pierwszy etap dwustopniowego procesu 

zawarcia małżeństwa. Podczas zaręczyn mężczyzna i kobieta wobec świadków wzajemnie 

składali sobie śluby i od tego momentu byli uważani za prawnie zaślubionych, lecz jeszcze 

nie zamieszkiwali razem. Potem żona jeszcze do roku pozostawała u swych rodziców 

przed drugim etapem małżeństwa, znanym jako "zejście się razem". To wtedy żona 

rozpoczynała mieszkanie z mężem, a małżeństwo było konsumowane. 

                                                           
1
 Wykorzystane w angielskiej wersji słowo betrohal oznacza właśnie zaręczyny; na polski podobnie tłumaczy je np. 

Biblia Paulistów - przyp. tłum. 



Mateusz wprost stwierdza, że Maryja i Józef są tu na pierwszym etapie małżeństwa, 

czyli po zaręczynach, oraz że Maryja stała się brzemienną, wpierw nim zamieszkali 

razem - innymi słowy, zanim rozpoczęli drugi etap małżeństwa. 

Niemniej pary zaręczone były uznawane za prawnie zaślubione.  

Zatem, gdy Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (zob. 

komentarz do 1.20-21), postawiło to Józefa przed wielkim dylematem. 

Opis Józefa jako tego, który był człowiekiem sprawiedliwym, wskazuje nam, że 

bardzo uważnie przestrzegał żydowskiego prawa.  

Zgodnie ze Starym Testamentem cudzołożnica powinna zostać ukamienowana.  

Księga Powtórzonego Prawa (22,13-24) konkretnie nakazuje ukamienowanie 

zaręczonej kobiety, która popełniła cudzołóstwo lub w przypadku której odkryto, że w 

chwili skonsumowania małżeństwa nie była już dziewicą. 

Jednak w I wieku, gdy Żydzi znajdowali się pod rzymskim panowaniem, kara śmierci 

została zakazana i w takich sytuacjach standardową praktyką był rozwód podczas 

rozprawy publicznej. 

W tradycji katolickiej pojawiły się rozmaite poglądy co do istoty rozterek Józefa
2
. 

 Według jednego z nich, skoro Józef odkrył, że Maryja jest w ciąży i wiedział, że to 

nie on jest ojcem, mógł podejrzewać z jej strony cudzołóstwo. Jeśli tak, powinien był 

postawić Maryję przed publicznym sądem i ją oskarżyć. Jednak Józef nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, co oznacza, że nie chciał upublicznić kompromitującego 

ją podejrzenia o cudzołóstwo. Zamiast tego zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy 

rezygnowano z publicznego procesu, list rozwodowy spisywano na osobności                               

i przekazywano go w obecności dwóch świadków.  

Jako człowiek sprawiedliwy, Józef planował rozwód, ale wyrazem jego 

sprawiedliwości było również miłosierdzie, zamierzał się bowiem rozwieść nie 

poprzez publiczny proces, ale w bardziej prywatny sposób. 

 

 Inną możliwością, jest to, że z ludzkiej perspektywy Józefowi mogło sie wydawać, 

iż Maryja współżyła z innym mężczyzną i nawet jeśli  nie odbyło się to za jej zgodą, to 

zgodnie z żydowskim prawem nie można jej już było poślubić
3
. Józef znajduje się więc 

w sytuacji, gdy powinien się z Maryją rozwieść, ale decyduje się uczynić to 

"potajemnie", aby nie narażać jej na upokarzający proces. 

 

                                                           
2
 Zob. R. Brown, The Birth of the Messiah; I de la Potterie, Maryja w tajemnicy przymierza 

3
 Zob. A. Tosato, Joseph, Being a Just Man 



 Jeszcze inną interpretację, znaną jako koncepcja "szacunku dla świętości"4
, 

wysuwali św. Tomasz z Akwinu, św. Bernard, św. Bazyli i św. Efrem.  

Zgodnie z nią Maryja powiedziała Józefowi, że poczęła za sprawą Ducha Świętego, 

jego reakcją zaś była nabożna cześć wobec tajemnicy, jaką Bóg w niej zdziałał. Józef 

zdecydował się zwolnić Maryję z małżeńskich zobowiązań nie z gniewu czy 

wstydu, lecz z pełnego pokory, pobożnego lęku, że nie jest godzien być mężem 

Maryi i ojcem tego dziecka
5
. 

 

[1,20 - 21] 

 

Nazwanie Józefa przez anioła synem Dawida jest zwróceniem uwagi na królewskie 

pochodzenie samego Józefa oraz na jego kluczową rolę w przekazaniu Dawidowego 

pochodzenia Jezusowi. 

Wiele jest do stracenia, jeśli Józef zostawi Maryję i nie uzna tego dziecka. 

Dlatego anioł mówi mu: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki - co jest 

odwołaniem do drugiego etapu małżeństwa (zamieszkania razem pod jednym dachem), z 

którego Józef chciał zrezygnować poprzez cichy rozwód. 

Anioł zapewnia Józefa, że sprawcą ciąży Maryi nie jest inny mężczyzna, lecz Duch 

Święty, co stanowi potwierdzenie boskiego pochodzenia dziecka. 

Co więcej, Józef ma do odegrania ważną rolę względem tego dziecka: ma mu nadać 

imię. Nadanie dziecku imienia to uznanie go za własne.  

Józef otrzymuje zatem zalecenie, by uznał to dziecko za własnego syna.  

Mimo że Jezus nie jest biologicznym synem Józefa, jako jego legalny syn posiadałby 

wszystkie prawa dziedziczenia po nim, wliczając w to odziedziczenie królewskiego, 

Dawidowego pochodzenia Józefa. 

Zatem "Józef, syn Dawida", przez akt nadania dziecku imienia, uczyni je legalnym 

spadkobiercą Dawida. 

Nam, jako czytelnikom, imię tego dziecka zostało w Ewangelii Mateusza  przekazane 

już wcześniej (1,1.16-18). Jednak w tym momencie czymś zdumiewającym, w słowach 

anioła jest to, że stwierdza on, iż Józef ma nadać dziesięciu imię Jezus, On bowiem 

zbawi swój lud od jego grzechów.  

 

                                                           
4
 W języku łacińskim: ob reverentiam sanctitatis - przyp. tłum. 

5
 Zob. I. de la Potterie, Maryja w tajemnicy przymierza 



Jest to niezwykłe po pierwsze ze względu na to, kto ma przynieść zbawienie, a po 

drugie ze względu na rodzaj tego zbawienia.  

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, starotestamentowe  imię "Jozue", od którego pochodzi 

imię "Jezus", oznacza "Jahwe jest wybawieniem". Lecz anioł zapowiada, że sam Jezus 

jest tym, który przyniesie zbawienie. Mateusz dyskretnie utożsamia tu Jezusa z Jahwe
6
.  

Co do kwestii drugiej, w pierwszym wieku wielu Żydów oczekiwało, że Bóg wybawi 

ich od politycznego ucisku. Anioł jednak deklaruje, że Zbawiciel przychodzi, by wybawić 

lud od grzechów. Od razu na początku Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że mimo 

powszechnych, polityczno-wojskowych nadziei mesjańskich, żywionych przez Żydów 

wobec Jezusa, długo oczekiwany król-Mesjasz przychodzi, by przynieść zbawienie od 

grzechu - wroga znacznie groźniejszego niż Rzym czy Herod. 

 

 

Żywa tradycja: Znaczenie Józefa 

Święty Jan Chryzostom zauważa, że choć Józef nie jest biologicznym ojcem Jezusa, 

to  i tak ma do odegrania znaczącą rolę w Bożym planie dla tego dziecka. Zwracając się do 

Józefa, Chryzostom stwierdza: 

"Nie myśl więc, że - skoro [poczęcie Chrystusa]  jest z Ducha Świętego -  jesteś 

wyłączony od posługi w dziele zbawienia. Chociaż w niczym nie przyczyniłeś się do 

narodzin, lecz Dziewica pozostała nienaruszoną, tobie daję to, co należy do ojca, bez 

naruszenia godności dziewictwa:  abyś nadał imię Dziecięciu. Ty powiem je nazwiesz. 

Chociaż Dziecię nie jest twoje, wypełnij względem niego obowiązki ojca. Dlatego już od 

nadania imienia wyznaczam cię na opiekuna  Dziecięcia"
7
. 

 

 

[1,22 - 23] 

 Tutaj napotykamy pierwszą z kilku  "formuł wypełnienia", jakie pojawiają się                            

w Ewangelii Mateusza, ukazując wypełnienie któregoś starotestamentowego proroctwa                 

(zob. Tło biblijne na s.16).   

Mateusz ogłasza, że poczęcie Jezusa przez Maryję jest wypełnieniem proroctwa                      

z Księgi Izajasza (7,14)  i cytuje grecką wersję tego fragmentu:  Oto Dziewica pocznie              

i porodzi Syna (1,23). 

                                                           
6
 R. T. France, The Gospel of Matthew 

7
 Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza 



 Proroctwo to pojawiło się w okresie kryzysu królestwa Dawidowego, kiedy wrogie 

armię groziły najechaniem Jerozolimy i usunięciem króla Achaza. Gdy przetrwanie 

dynastii było niepewne, Izajasz przepowiedział, że pojawi się dziedzic jako znak, iż 

królestwo nie zakończy się wraz z  Achazem, ale będzie dalej istniało, chronione przez 

Boga. 

 Niektórzy mogli widzieć w tym proroctwie odwołanie do Ezechiasza,  syna Achaza, 

który przeprowadził reformy religijne i wyzwolił Judę od wielu nieszczęść, świadcząc, że 

Bóg nadal sprzyja dynastii (2 Krl 18,1-6). Jednak Mateusz dostrzega głębsze znaczenie 

postaci dziecka proroctwa Izajasza (Iz 7,14). 

 Według greckiej wersji tekstu to dziewica pocznie i porodzi tego Dawidowego syna
8
. 

 Maryja jest dziewicą, która poczęła i porodziła tego królewskiego syna, Jezusa.  

Zatem Ewangelia Mateusza  trafnie odsłania, że tekst Księgi Izajasza 7,14  przepowiada 

dziewicze poczęcie Mesjasza, co wypełnia się w Maryi i Jezusie (KKK, 497). 

 

 Tło biblijne:  Formuły wypełnienia 

  

Mateusz swobodnie posługuje się Starym Testamentem. Spośród mnóstwa aluzji do 

Starego Testamentu i około 60 wyraźnych cytatów, tym, co wyróżnia Ewangelię 

Mateusza, są formuły wypełnienia, które pojawiają się w niej dziesięć razy.  

Mateusz niekiedy przerywa narrację, by wstawić cytat ze Starego Testamentu, 

Wprowadzając go za pomocą formuły takie jak “stało się to, żeby się wypełniło słowo 

Proroka”. 

 Formuły wypełnienia służą podkreśleniu, że niemal wszystko w życiu Jezusa 

zostało przygotowane przez Boga i zapowiedziane w Starym Testamencie. 

 Na przykład, gdy czytelnik dowiaduje się, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego, 

Mateusz stwierdza: “stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie  powiedziane przez Proroka” (Iz 1,22). 

 Po tej fazie następuje cytat z proroctwa Izajasza, którego wypełnienie Mateusz 

dostrzega w opisywanym przez siebie wydarzeniu: “Oto Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel” (1,23; Iz 7,14). 

 Niektóre formuły wypełnienia odnoszą się do dzieciństwa Chrystusa (1,23; 

2,15.17-18.23),   

 inne do Jego działalności w Galilei (4,14-16; 8,17; 12,17-21;13,35),  

 jeszcze inne wiążą się z Jego ostatnimi dniami w Jerozolimie (21,4-5; 27,9-10). 

                                                           
8
 W hebrajskim tekście Iz 7,14 kobieta ta jest określona jako almah - młoda kobieta w wieku zdatnym do 

małżeństwa. Choć słowo to nie oznacza "dziewica", przeważnie zakładano, że almah jest dziewicą. 



 Niekiedy zgodność danego starotestamentowego ustępu z życiem Chrystusa jest 

wyraźna, kiedy indziej powiązania te są o wiele bardziej subtelne. 

 Czasami Mateusz dobiera sformułowania z  różnych wersji i tłumaczeń Starego 

Testamentu  lub łączy kilka fragmentów w jeden cytat, by podkreślić jego odniesienie do 

Jezusa. 

 Takie podejście, polegające na wskazywaniu zgodności ze Starym Testamentem, jest 

podobne do metod interpretacyjnych wykorzystywanych w I wieku przez innych Żydów. 

 Dziesięć formuł wypełnienia, jakie pojawiają się w tej Ewangelii, pokazuje, że 

wszystko, co Bóg uczynił w Starym Testamencie, było przygotowaniem na przyjście 

Jezusa Chrystusa. 

 U Izajasza tytuł Emmanuel (“Bóg z nami”)
9
  oddaje Bożą obecność wśród swego 

ludu, Jego troskę o ten lud i Jego czuwanie nad nim - który to motyw jest często widoczny 

w Starym Testamencie (np. Iz 8,10);  nawiązywał on też do obietnicy Boga, że będzie On 

z dynastią Dawidową (2 Sm 7,9; 1 Krl 1,37; 11,38). 

 Jednak według Mateusza Bóg wypełnił tę obietnicę bycia  z nami w sposób, który o 

wiele przewyższa to, czego mogli się spodziewać pierwotni czytelnicy Księgi Izajasza: 

sam Bóg jest bezpośrednio obecny Jezusie Chrystusie, poczętym z Ducha Świętego 

(zob. KKK,744). 

 Ten motyw jest tak istotny dla Mateusza, że wykorzystuje go jako ramy dla całej 

Ewangelii. Znajdujemy go tu, w początkowej scenie;  wybrzmi on też ostatnim wersecie 

Ewangelii,  gdzie Jezus mówi: ”A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata” (28,20). 

 

[11,24-25] 

 

Józef  jest w Ewangelii Mateusza pierwszą osobą, która posłusznie wypełnia Boże 

polecenie. Uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. 

Mateusz podkreśla doskonałe posłuszeństwo Józefa względem zaleceń anioła, 

przekazując nam, że  

1. wziął Maryję do siebie 

2. nadał Dziecku imię Jezus 

dokładnie tak, jak mu polecono (1,20-21). 

 

                                                           
9
 W New American Bible (NAB) w wersecie Iz 7,14 imię to jest zapisane jako "Immanuel", co stanowi transliterację 

wersji hebrajskiej; tutaj NAB podaje transliterację greckiej formy tego słowa 



Mateusz zapisuje, że Józef nie miał relacji seksualnych z Maryją, aż porodziła Syna.  

Grecki spójnik tłumaczony jako "aż" nie niesie w sobie sugestii, że Józef i Maryja mieli 

takie relacje po narodzinach Jezusa. Odnosi się do ich relacji przed narodzinami Chrystusa 

i nie komunikuje ani tego, że po tym wydarzeniu nastąpiła w tych relacjach zmiana, ani że 

pozostały one takie same. 

Mateuszowi zależy na podkreśleniu braku udziału Józefa w ciąży Maryi, a przez to na 

wzmocnieniu przekazu o cudownym charakterze poczęcia Jezusa z Ducha Świętego. 

Jako taki werset ten ani nie potwierdza katolickiej doktryny o wiecznym dziewictwie 

Maryi, ani jej nie zaprzecza (zob. KKK, 499 - 510)
10

. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1,18-25) 

 

Często myśli się o religii jako poszukiwaniu Boga przez człowieka. 

Lecz początkowy rozdział Ewangelii Mateusza pokazuje, że w chrześcijaństwie 

bardziej chodzi o poszukiwanie człowieka przez Boga.  

Widać to zwłaszcza w tytule, jakim obdarzono w tej scenie Jezusa. Jest on 

Emmanuelem, co znaczy “Bóg z nami” (1,23). 

Od początku czasów Bożym planem było doprowadzenie nas do jedności z Nim 

poprzez wspólnotę miłości.  Lecz gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, “skryli się przed Panem 

Bogiem" (Rdz 3,8),  odwracając się od Jego miłości. 

 Dalsza historia zbawienia to opowieść o Bogu żarliwie nas poszukującym, by uleczyć 

tę pękniętą relację i stopniowo przywrócić swoją obecność wśród nas. 

 najpierw przemówił do wielkich patriarchów, takich jak Noe, Abraham Jakub.   

 potem okazał się Mojżeszowi w krzewie ognistym, prowadził lud Izraela w 

słupie obłoku i słupie ognia i objawił się mu na górze Synaj. 

 za czasów monarchii Dawidowej Bóg wszystkich narodów objawiał się 

wyłącznie narodowi żydowskiemu, poprzez swą obecność w świątyni 

jerozolimskiej. 

 

 Jednak najbardziej bezpośrednie i potężne objawienie Bożej obecności 

nastąpiło w osobie Jezusa Chrystusa:  
 

 Boga, który stał się człowiekiem -   

 Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14). 
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 Zob. 2 Sm 6,23 LXX; J 9,18 oraz Tm 4,13, gdzie słowo heos ("aż do") jest użyte w podobny sposób 



 Rzeczywiście Nowe Przymierze, które zapoczątkowuje Jezus, przewraca jedność                         

z naszym Ojcem Niebieskim i czyni Boga tak obecnym wśród nas, jak nigdy przedtem. 

W Jezusie Chrystusie sam Bóg jest z nami. 

Lecz nie było Jego zamiarem, by Jego obecności doświadczali tylko Żydzi z I  wieku, 

żyjący w czasach Jezusa. 

 Jezus, “Bóg z nami”,  pragnął pozostać blisko nas nawet po tym, jak wstąpił do Ojca 

w niebie. 

 

 Jak uczy Katechizm,  

Jezus jest wśród nas obecny 

 w swym słowie,  

 w modlitwie Kościoła, “gdzie  są dwaj  albo trzej zebrani w [Jego]  imię”,  

 w ubogich  

 w sakramentach (KKK, 1373). 

 

 Jest tak zwłaszcza w przypadku Eucharystii, będąc i dokładnie Ciałem i Krwią 

Jezusa Chrystusa.   

 

Poprzez realną obecność w Eucharystii,  sakramentalnie spotykamy tego samego 

Jezusa, który 2000 lat temu chodził po drogach Palestyny, nauczając, uzdrawiając                         

i odpuszczając grzechy. 

 

 Przez sakramenty i w Kościele Jezus nadal jest Emmanuelem.   

Jest z nami zawsze, "aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roman Brandstaetter - Jezus z Nazarethu 

***** 

Łzy Josefa  

Zecharia szedł do lepianki Josefa, jednak zamiast iść prosto pod górę obrał drogę okrężną — 

nie po to, by ułatwić sobie wejście na łagodny stok wzgórza, gdyż nie należał do ludzi 

ułatwiających sobie drogę i życie — lecz chciał nieco zyskać na czasie i jeszcze raz przemyśleć 

argumenty, których zamierzał użyć w rozmowie z Josefem.  

Wprawdzie jeszcze niczego nie dokonał i nie wiedział, jaki będzie wynik jego rozmowy                  

z oblubieńcem, ale już teraz układał w głowie sprawozdanie, które złoży Eliszebie po powrocie 

do domu. I dając upust wyobraźni, przed oczami zachwyconej żony malował wspaniałe wyniki 

swojego poselstwa, a owe niewinne marzenia miały ten dobry skutek, że dodawały mu otuchy                  

i oswajały z trudnym zadaniem, które nań Eliszeba — czy Eliszeba? — nałożyła.  

Gdy stanął wreszcie na szczycie wzgórza, uwierzył, że zadanie swoje już pomyślnie spełnił, a 

to, co teraz nastąpi, jest tylko powtórzeniem tego, co już spełnione zostało.  

W dobrym nastroju zatrzymał się przed lepianką Josefa, który zwabiony jego krokami 

wyszedł na próg — w ręce trzymał hebel — i ujrzawszy Zecharię nisko mu się pokłonił,                    

i powitał go słowami psalmu: — Baruch habaa beszem Adonaj — Błogosławiony, który 

przychodzi w Imię Pana — na co Zecharia — chcąc okazać Josefowi serdeczność                                  

i przychylność, odpowiedział słowami tego samego psalmu: — Ana Adonaj hacliha na — Racz, 

Boże, dać szczęście — ale była w tej pozdrawiającej odpowiedzi również głębsza intencja, gdyż 

starzec, łącząc w jedną całość dwa człony tego samego psalmu, z jego słów stworzył rodzaj 

niewidzialnego, ale uroczystego baldachimu pogodnie rozpiętego nad ich głowami.  

— Amen — odparł Josef i dodał: — Usiądźmy przed domem, bo wewnątrz jest nieład. 

Otrzymałem zamówienie na pług, więc cała izba pełna jest drewna i trocin.  

To powiedziawszy, wyniósł dwa zydle, dzban i dwa kubki. Usiedli w cieniu drzewa 

figowego, zmówili błogosławieństwo nad winem, a Josef rozlał je do kubków. Dzban postawił 

na ziemi. Wiedział, że nastąpi teraz między nimi ważna rozmowa i wreszcie będzie wyjaśniona 

tajemnica podróży Miriam do Ejn Karem, która tyle niepokoju, zgryzoty i troski przysporzyła 

jemu i rodzicom. Pochylił więc głowę i cały zamieniony w słuch niecierpliwie czekał na 

pierwsze słowa starca.  

Mijały chwile. Wciąż pili w milczeniu, niby smakując wino — smakowanie wina należało do 

dobrych zwyczajów, obowiązujących zarówno gościa, jak i gospodarza — a ta pauza bardzo 

dogadzała Zecharii, układającemu w myślach pierwsze zdanie, które miał wypowiedzieć.  

Zmieniał jego szyk, dobierał barwnych słów, z początku nawet chciał się posłużyć pewną 

myślą zaczerpniętą z psalmów i za pomocą długich refrenów, powtarzanych z pozorną 

monotonią, rozbudować ją w kunsztowny obraz, który by natychmiast wrył się w pamięć Josefa 

i opanował wabiąco jego wyobraźnię — ale po namyśle dał spokój wyszukiwaniu zbyt 

ozdobnych figur oratorskich i postanowił wszystko prosto wypowiedzieć głosem spokojnym, 



nawet sprawozdawczym, wyzbytym wszelkiego patosu, a mimo to niepozbawionym pewnego 

uroczystego namaszczenia, z którego pod żadnym pozorem nie chciał zrezygnować w tak 

podniosłej chwili.  

— Miriam, twoja oblubienica — rzeki, i tu głos jego nieco zadrżał — znalazła się w stanie 

błogosławionym za sprawą Elohim.  

Dłoń Josefa, który właśnie podnosił kubek do ust, poczęła z wolna opadać. Z nachylonego 

naczynia, nad którym już nie panowały jego palce, wyciekła złota smuga wina i natychmiast 

wsiąkła w spragnioną ziemię. Kubek wypadł z jego dłoni i potoczył się do stóp Zecharii, lecz 

on, niby nie zwracając uwagi na wrażenie, jakie uczyniła na Josefie nowina, opowiedział mu 

historię macierzyństwa żony swojej, starej Eliszeby, podkreślając dobitnie sens tajemniczych 

znaków, towarzyszących jej poczęciu, a zwłaszcza owego ruchu płodu, dzięki któremu Eliszeba 

ujrzała w Miriam niewiastę błogosławioną między wszystkimi niewiastami.  

Dopiero teraz, gdy wyjawił Josefowi, który nie mógł otrząsnąć się z wrażenia i wciąż 

wpatrywał się martwym wzrokiem w kubek leżący na ziemi, związki łączące Johanana                             

z błogosławionym losem Miriam, począł delikatnie, ale plastycznie — kładł przy tym nacisk na 

pewne momenty, przejmujące go strachem, ilekroć sobie o nich przypominał — opowiadać                  

o przyczynie swojej długomiesięcznej niemoty, przy czym tak zbudował swoją opowieść, że 

wprawdzie miała ona charakter sakralnej relacji, ale równocześnie była dla oblubieńca 

ostrzeżeniem przed nieufnością i zbyt natarczywym wdzieraniem się w głąb Bożych tajemnic. 

Zecharia — jak wiadomo — był człowiekiem dobrym.  

Ze swoimi bliźnimi dzielił się chlebem i doświadczeniem. Wprawdzie ostrzeżenie udzielone 

Josefowi nie było dosłownym ostrzeżeniem, gdyż Zecharia wiedział, że oblubieniec jest 

człowiekiem głęboko wierzącym, więc niepotrzebne mu są napomnienia, ale z drugiej strony 

miał przykład na sobie samym, starym, siwym kapłanie Świątyni Pańskiej, jak łatwo może 

nawet najbardziej niewinny człowiek paść ofiarą nagłych wątpliwości. A czym jest zapowiedź, 

którą on otrzymał, w porównaniu z nowiną, którą otrzymała mała Miriam? Zecharia ze 

współczuciem i podziwem spojrzał na Josefa, który rzekł:  

— Przyjdę jutro do pana mojego i powiem mu, jakie powziąłem postanowienie.  

Zecharia ucałował go w ramię. Josef odwrócił się, a wtedy starzec poznał po ruchu jego 

pleców, że cieśla zaniósł się wielkim łkaniem.  

 

***** 

Elohim nawiedza Josefa  

Josef położył się na barłogu, zdusił palcami knot oliwnej lampy i od nowa rozpamiętywał 

trudności, w jakich się znalazł z powodu Bożego uczestnictwa w życiu Miriam, w której 

nieskalaną czystość wprawdzie natychmiast uwierzył, albowiem wierzył we Wszechmożliwość  

i Wszechmoc Pańską, ale niemniej — a może właśnie dlatego — dygotał z trwogi na samą myśl 

o bliskiej, nieomal dotykalnej bliskości Elohim.  

Tu należy wspomnieć dla pełniejszego zrozumienia uczuć biednego Josefa, że lęk przed 

Elohim nie wywoływał w jego duszy uczucia zagrożenia, niepewności, braku zaufania i chęci 

ucieczki, gdyż Pan nie był dla niego, podobnie jak dla całego Izraela, niebezpieczeństwem, 

zasadzką, sidłem i złą przygodą, lecz miłosierdziem i miarą wszystkich rzeczy i spraw.  



I dlatego Josef, ufnie lękając się Niewidzialności, nie bronił się przed Nią, lecz wychodził Jej 

z radością naprzeciw i pożądał Jej pokornym i drżącym pragnieniem, gdyż jego trwoga była 

czystą miłością i czystą czcią, i czystym pragnieniem prawdy, i te trzy pojęcia związały się z 

sobą w sercu cieśli nierozerwalnym związkiem przyczyn i skutków, dzięki czemu świadomość 

jego ogarniała Nieogarnionego i drżąc z trwogi drżała z miłości, czci i pragnienia prawdy. 

 I właśnie dla owego pragnienia Josef nie mógł zrozumieć własnej roli prostego, biednego 

cieśli w tym nieprzeniknionym misterium, i jak każdy człowiek z krwi i ciała, który w pewnych 

wypadkach nie umie określić swojego celu życiowego, niecierpliwie szukał wyjścia z labiryntu, 

zasłaniając się niewątpliwie słusznym argumentem, że Elohim dotychczas nie wyznaczył mu 

żadnej roli w nowym układzie zdarzeń, wobec czego poczuł się człowiekiem niepotrzebnym, w 

każdym razie u boku błogosławionej Miriam, którą gorąco kochał, ale równocześnie wiedział, 

że ją bezpowrotnie utracił dla Boskich, a nie ludzkich powodów.  

Bóg przyszedł i zabrał mu ją. Czy zabrał? Olśniła go nagła myśl, że mógłby przecież 

pozostać u jej boku, być towarzyszem jej życia, opiekować się nią i jej Dzieckiem, pracować                

i zarabiać na życie, w niczym nie uszczuplając obecności Boga w jej duszy, sercu i ciele. Ta 

myśl sprawiłaby mu wielką ulgę, gdyby nie wyłoniły się w nim natychmiast nowe wątpliwości, 

które zamknęły tę ostatnią szczelinę nadziei. Ludzie. Co powiedzą ludzie?  

Dziecko, które miało się narodzić z Miriam, było Dzieckiem Niewidzialnego i jako Dziecko 

Niewidzialnego przeznaczone było do wielkich i niezbadanych celów. Czy ludzie zatem uwierzą 

w Jego Boskie pochodzenie, gdy on, Josef, będzie prawowitym małżonkiem Miriam?  

Jakże więc może swoim istnieniem u boku Miriam tworzyć świętokradcze pozory, że jest 

ojcem Tego, którego ojcem jest Niewidzialny, Pan Cebaoth, Elohim, El Szaddaj, El, El Olam,  

El Haj, EI Elion, Kodesz Israel, Elohe Haszamajim, Jeden i Nieskończonoimienny?!  

Josef podniósł głos i wielkim głosem wzywał Pana na szczycie swojej boleści, wzywał Go 

zastępczym Imieniem, uciszonym i ostudzonym Imieniem, albowiem gdyby człowiek wzywał 

Pana ognistą pełnią Jego Nieskończonoimienności, krucha człowiecza świadomość nie mogłaby 

jej udźwignąć ani nie mogłaby jej sprostać i musiałaby nieodwołalnie spłonąć na miałki popiół.  

Czy jest zatem miejsce dla Josefa w sąsiedztwie Imion, od których wszechświat drży i płoną 

wszystkie żywioły? W sąsiedztwie Nieskończonoimiennego, który bezmiarem wszystkich 

swoich Imion, znanych i nieznanych, słyszalnych i niesłyszalnych, na całą wieczność 

pobłogosławił małą oblubienicę?  

Nie, nie ma dla Josefa miejsca u boku Miriam. Pan mu ją zabrał. Wyciągnął rękę po Miriam      

i zabrał mu ją, i ból zadał jego sercu, i ból zadał jego ciału, i płacz wycisnął z jego oczu, i nie ma 

już więcej Miriam, nie ma jej błękitnych oczu i czarnych włosów i nie ma jej uśmiechu! Jej oczy 

i włosy, i uśmiech należą do Elohim! Do Elohim! Do Elohim!  

Niech będzie błogosławione święte Imię Jego — wołał w rozpaczy — i niech będą 

błogosławione Jego święte i zakryte zamiary, i niech będzie błogosławione łono Miriam! — 

Josef, będąc mężem sprawiedliwym i nie chcąc za pomocą fałszywych pozorów zniesławić jej, 

postanowił potajemnie ją opuścić i wyzwolić od swej uciążliwej obecności, gdyż nie wątpił o 

tym, że jest dla niej ciężarem, a ta ucieczka, którą postanowił, miała być ucieczką przed Elohim 

i przed Miriam, i przed ludźmi, i przed własnym niepokojem, i przed niezrozumieniem tego, 

czego nie mógł zrozumieć, chociaż wierzył w to, czego nie mógł zrozumieć.  



Sądził więc, że będzie najlepiej, jeżeli o świcie bez pożegnania i bez wyjaśnień opuści 

Nazareth i powróci do Bethlehem, do swojego rodzinnego miasta, skąd wraz z rodzicami przed 

kilkoma laty wywędrował na północ w poszukiwaniu zajęcia i chleba.  

Przywrócona będzie wówczas równowaga między Panem a człowiekiem, a o to przecież 

chodziło Josefowi, który, patrząc ze swojego barłogu na krążek księżyca i gwiazdy zawieszone 

w ciemnej przestrzeni nieba, z ulgą dostrzegł w mądrym porządku kosmosu potwierdzenie dla 

swej decyzji, będącej jego zdaniem w całkowitej zgodzie i harmonii z wolą Wiekuistego.  

Ale spokój, który zdawał się nim owładać, nie trwał długo. Poczęły napływać wspomnienia, 

a za wspomnieniami bezpowrotnie minione marzenie o szczęściu, o wspólnym domu i życiu, 

uczucia, które jeszcze wczoraj nie były zdrożne i niepokojące, ale dzisiaj wydawały mu się 

bluźnierstwem wymierzonym w świętość Elohim.  

I znowu drżąc z trwogi, odpędzał je od siebie lub tłumił je w sobie, zabijał, lecz one 

nadlatywały coraz to nowymi chmarami, obsiadały go jak rój brzęczących komarów i kłuły 

natrętnie i boleśnie.  

Rzucał się nieprzytomnie na barłogu i szeptał suchymi wargami: — Szema Israel, Adonaj 

Elohenu, Adonaj Echad — Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest Jeden. I będziesz 

miłował Wiekuistego, Boga twojego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i 

ze wszystkiej siły twojej.  

— I znów rozpoczynał modlitwę od początku, wciąż od początku do końca, wciąż od nowa, 

wciąż od nowa, chcąc w nerwowym zapamiętaniu za pomocą tego jednego wersetu, 

powtarzanego z coraz większą szybkością niezliczoną ilość razy, stworzyć dokoła siebie 

obronny pierścień przed oblegającymi go uczuciami.  

Nagle ujrzał, jak ów werset poczyna wirować, rozpada się na pojedyncze słowa, potem na 

litery, i krążąc dokoła niewidzialnej osi, układa się w postać ludzką, która jednak równocześnie 

zachowała sens i kształt świętego zdania.  

Postać owa dotknęła palcem czoła Josefa, który leżąc skurczony, oblany potem, ale 

nieruchomy jak głaz, bał się otworzyć oczy i wolał udawać śpiącego, chociaż z równym 

prawdopodobieństwem mógł przypuszczać, że to, co widzi, jest naprawdę snem.  

W każdym razie niezależnie od tego, jak nazwiemy stan, w którym się właśnie Josef 

znajdował — jawą, snem, snem na jawie czy jawą we śnie — aniołów — przecież każda postać 

stworzona ze świętych słów jest aniołem — dotknąwszy palcem jego czoła, tak do niego 

przemówił:  

— Josefie, synu Dawidów, dlaczego boisz się przyjąć Miriam, małżonkę swoją? Nie trwóż 

się. To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, więc jest silniejsze nade wszystko, co 

ludzkie. Miriam porodzi Syna, a ty nadasz Mu imię Jeszua, albowiem On wybawi Izraela od 

jego grzechów i wypełnione będzie słowo, które Pan wypowiedział przez swojego proroka, że 

panna pocznie i porodzi Syna, i nadadzą Mu imię Emmanuel, co znaczy: Elohim z nami.  

Anioł, wypowiedziawszy te słowa, począł krążyć dokoła Josefa, potem rozpadł się na 

pojedyncze litery i znów ukształtowawszy się w słowa, wrócił w postaci świętego wersetu na 

poruszające się wargi oblubieńca, powtarzającego coraz ciszej i spokojniej, lecz w głębokim 

skupieniu: — Szema Israel...  

Na dworze już dniało. Josef wstał, wyszedł przed dom, umył się, zmówił poranną modlitwę                

i udał się do miasteczka, do zajazdu, w którym zatrzymał się Zecharia.  



— Mój pan miał słuszność. Stanie się według woli Elohim — rzekł, stanąwszy przed 

Zecharią.  

Starzec objął cieślę, ucałował go w ramię i dosiadł cierpliwej Midbar. Lekko uderzył ją 

kolanami po obłych bokach. Oślica niechętnie, ale posłusznie ruszyła w drogę, a Zecharia 

odwrócił się i podniósł dłoń na dowód, że odjeżdżając, pamięta o Josefie cieśli. Josef przez 

chwilę biegł za nim, aby mu okazać swoją wdzięczność i czołobitność.  

Starzec zjechał na boczną drogę i skierował się na wschód; znalazłszy się w oślepiających 

promieniach słonecznych, padających znad góry Tabor, wkrótce znikł w smugach gęstego pyłu 

wzbijającego się spod kopyt oślicy.  

Nie zobaczymy już więcej Zecharii. Nie powróci już do naszej opowieści, poza jednym 

drobnym wspomnieniem, albowiem będąc mężem umiaru, skromności i — wbrew pozorom — 

milczenia, wiedział, że człowiek, spełniwszy swój obowiązek i niewzywany przez Elohim, 

nigdy sam nie powinien narzucać swojej obecności niebu i ludziom.  

Łatwo mógłby ten i ów niedowiarek wysnuć z tego wniosek, że Pan zapomniał o Zecharii, 

czemu jednak przeczy dalsza historia o synu jego, pustynnym młodzieńcu Johananie, albowiem 

często dzieje się tak, iż Pan pamięta o ojcach w ich dzieciach z ciała lub z ducha.  

 


