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Nadeszła pierwsza niedziela Adwentu                                                           

i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane w 

dwóch miejscach: w niebie i na ziemi. Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż 

zachęcamy do poświęcenia kolejnych trzech tygodni na przygotowanie się do 

uroczystego świętowania. 
 

(Mt 13, 33 - 37:  Biblia Tysiąclecia)            3 XI 2017 
 

 

Uważajcie, czuwajcie, 

bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (34) Bo rzecz ma się podobnie 

jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 

swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 

odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. (35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 

kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, 

czy rankiem. (36) By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. (37) Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Witaj w Adwencie – czasie nadziei i oczekiwania! 
 

W ciągu najbliższych tygodni będziesz prawdopodobnie przygotowywać się do 

świątecznych spotkań w gronie rodziny.  

 

Stosując się do uświęconych tradycją zwyczajów, będziesz kupować prezenty, 

sprzątać i dekorować dom, przygotowywać świąteczne potrawy. 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 14 
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A ukoronowaniem tego wszystkiego będzie to, że sam Jezus przyjdzie cię 

odwiedzić. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, nie znamy wprawdzie czasu Jego przyjścia, 

ale mamy obietnicę, że przyjdzie na pewno. Już teraz szuka nowych dróg do twojego 

serca. 

 Już teraz przygotowuje dla ciebie specjalne łaski i błogosławieństwa – świąteczne 

prezenty, które wręczy ci, gdy otworzysz dla Niego swoje serce. 

 

 Jakiego rodzaju są te prezenty? 
 

1. Może to być zapewnienie o miłości Ojca.  

2. Poczucie nadziei i obietnica wsparcia w przeciwnościach.  

3. Nowe światło i mądrość, jakimi możesz się podzielić z najbliższymi. 

4. Wolność od poczucia winy z powodu dawnych grzechów, które już wyznałeś                       

i zostały ci przebaczone. 

5. A przede wszystkim pokój i radość, które płyną ze świadomości, że Bóg trzyma 

cię w swoich dłoniach. 

 

Przyjmij więc dziś Jego zaproszenie.  
 

Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby przygotować się na przyjęcie Jezusa i Jego 

darów.  

 Spróbuj znaleźć trochę więcej czasu na codzienną modlitwę i lekturę 

Pisma Świętego.  

 Idź do spowiedzi i oczyść się z tego wszystkiego, co blokuje cię przed 

przyjęciem miłości i darów Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

 

„Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie. Wspomóż mnie mocą i łaską 

Twego Ducha, abym dobrze przygotował się na Twoje przyjście w dzień Bożego 

Narodzenia”. 

 

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7    Ps 80,2-3.15-16.18-19    1 Kor 1,3-9 

Jezus chce świętować razem z tobą, a teraz daje ci czas na przygotowanie! 

Krok po kroku, dzień po dniu, możesz się do Niego przybliżać – a On 

będzie przybliżał się do ciebie! 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Beda Wielebny 

 

 

Czuwajcie 
 

Baczcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy nadejdzie czas. 

Podobnie człowiek, który udał się w podróż za granicę: zostawił swój dom, powierzył 

swoim sługom opiekę nad całym majątkiem, a odźwiernemu polecił, aby czuwał. Jasno 

wyraził Pan, dlaczego powiedział: „o dniu owym lub o godzinie nie wie nikt: ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, a jedynie Ojciec” (por. Mt 24, 36), bo nie potrzebowali tej 

wiedzy apostołowie; mieli być trzymani w wątpliwości niepewnego oczekiwania, aby 

nieustannie wierzyli, że przyjdzie Ten, o którym jednak nie wiedzą, kiedy przyjdzie. I nie 

powiedział „nie wiemy”, kiedy przyjdzie chwila, w której Pan przyjdzie, ale „nie wiecie” 

(tamże, 43). 

 

Podając przykład ojca rodziny, jeszcze jaśniej wykłada, dlaczego milczy o dniu 

wypełnienia się i tak mówi: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie pan domu: 

z wieczora czy o północy, o pianiu kogutów czy też rankiem; aby gdy przyjdzie 

niespodziewanie, nie zastał was śpiącymi” (tamże, 42nn). 

 

Chrystus jest bez wątpienia człowiekiem, który udał się za granicę i pozostawił swój 

dom. On to po zmartwychwstaniu jako zwycięzca wstępuje do Ojca i wprawdzie cieleśnie 

opuszcza swój Kościół, ale go nigdy nie pozbawia opieki swej Boskiej obecności; 

pozostaje z nim po wszystkie dni aż do wypełnienia się wieków. Miejscem bowiem 

właściwym dla ciała jest ziemia, ale zostało ono wprowadzone do obcego kraju, gdy 

Zbawiciel złożył je po wniebowstąpieniu w niebie. Sługom swoim dał władzę nad 

wszystkimi dziełami, ponieważ wiernym swoim, po udzieleniu im łaski Ducha Świętego, 

dał zdolność wykonywania dobrych uczynków. Odźwiernemu natomiast nakazał, aby 

czuwał, ponieważ pasterzom i rządcom duchowym zlecił gorliwą troskę o Kościół im 

powierzony. 

To, co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie. Nie tylko apostołom i ich 

następcom, to jest w szczególny sposób zarządcom Kościołów, ale nam wszystkim 

nakazano czuwanie. Nakazał to nam wszystkim, abyśmy nieustannie strzegli drzwi serc 

naszych, aby dawny nieprzyjaciel nie wdarł się do nich przez złe rady.  
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Każdy z nas winien tedy pilnie czuwać, aby Pan, gdy przyjdzie, nie zastał nas 

śpiącymi. Każdy bowiem zda sprawę przed Bogiem za swoje postępowanie. Czuwa zaś 

ten, kto trzyma oczy umysłu otwarte na prawdziwe światło; czuwa ten, kto zachowuje 

czynem to, w co uwierzył; czuwa, kto odrzucił od siebie ciemności, gnuśność i 

zaniedbanie.  

I dlatego Paweł mówi: „Czuwajcie sprawiedliwi i nie grzeszcie” (1 Kor 15, 34).                  

I znowu mówi: „Czas już jest, aby powstać ze snu” (Rz 13, 11). 

 

 św. Augustyn 

 

 

Różne czuwania 
 

Tej nocy czuwa zarówno świat nieprzyjaciół, jaki świat już pojednanych. Ten ostatni 

czuwa wyzwolony, aby chwalić Lekarza; czuwa i tamten potępiony, aby bluźnić 

Sędziemu. Jeden czuwa jaśniejący żarliwością pobożnych umysłów, drugi czuwa, drżąc               

i zgrzytając zębami. Temu miłość, owemu niegodziwość; temu moc miłości, owemu 

szatańska zazdrość... zupełnie spać nie pozwala. I tak to nasi nieprzyjaciele nieświadomie 

nas napominają, jak mamy czuwać ze względu na nas samych, ponieważ z powodu nas 

czuwają ci, którzy nas nienawidzą. Spośród tych, którzy nie są naznaczeni znakiem 

krzyża, wielu czuwa z bólu, wielu ze wstydu; niektórzy zbliżający się do wiary nie śpią 

zdjęci lękiem Bożym...  

 

Jak więc powinien czuwać pełen radości przyjaciel Chrystusa, jeśli z bólem czuwa 

Jego nieprzyjaciel? Z jakim żarem powinien czuwać chrześcijanin otoczony taką chwałą 

Chrystusa, jeśli wstydzi się spać poganin? O ileż bardziej wypada, aby czuwał w owo 

święto Chrystusa ten, który już wszedł do tego wielkiego domu [Kościoła], jeśli czuwa 

nawet ten, który dopiero wejść do niego pragnie?  

 

Czuwajmy więc i módlmy się, 

 

abyśmy to czuwanie obchodzili tak wnętrzem duszy, jak i zewnętrznymi obrzędami. 

Niech Bóg przemawia do nas przez swe święte czytania, my natomiast zwracajmy się do 

Boga w naszych modlitwach. Jeśli słuchamy w duchu posłuszeństwa, już w nas mieszka 

Ten, do którego się zwracamy. 
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Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
 

 

 

Tematyka zajęć:  9.12.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „W kręgu przepisów i ofiar (Wj/Kpł)” 

11.30 – 12.30: Ks. dr M. Dzik „List do Rzymian - tylko dla teologów?” 

12.30 – 13.00: Ks. dr A. Kubiś „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” 

 

Tematyka zajęć:  16.12.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Koncepcja świątyni w opisach Pięcioksięgu - 

rola retoryki i układu tekstu” 

11.30 – 13.00: Ks. dr M. Dzik „List do Rzymian - tylko dla teologów?” 

 

 

Czas oczekiwania i czujności  

(komentarze do codziennej  liturgii słowa wyd. Świętego Pawła, 2016) 

 

Dzisiaj dla chrześcijańskich wspólnot na całym świecie rozpoczyna się nowy rok. 

Będąc chrześcijanami, zaplanowaliśmy go jako drogę, na której na nowo przeżywamy 

wielkie wydarzenia z życia Jezusa i wielkie prawdy, których On nauczał. 

Rok ten zaczyna się dziś Adwentem. 

To cztery tygodnie przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent 

oznacza przyjście, przybycie Pana. W tym okresie wspominamy nie tylko pierwsze 

przyjście Syna Bożego, który rodzi się w Betlejem, ale oczekujemy też na ostateczne 

przyjście Jezusa na końcu czasów.  

Wspominamy również Jego przyjście tutaj i teraz do naszej wspólnoty, w której każdy      

z nas wierzących jest wezwany do nawrócenia i do dawania całym swoim życiem 

świadectwa o tym, że Jezus jest tu i teraz obecny. 
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Jesienią opadły liście. Wokół widzimy ogołocone drzewa. Wiemy jednak, że one nie 

umarły, ale weszły w okres pracowitej ciszy, aby zgromadzić siły i przynieść nowe kwiaty 

i owoce. My, chrześcijanie, jesteśmy jak te drzewa. 

Rozpoczynamy cztery tygodnie przygotowań do Narodzenia Pańskiego, okres refleksji, 

aby zrozumieć, co Jezus nam przyniósł, przychodząc na świat. To właśnie z przyjęcia 

Jezusa zrodzą się w nas nowe kwiaty i nowe owoce. 

Kościół poprzez lekturę zaczerpniętej z Ewangelii według św. Marka przypowieści 

Jezusa proponuje chrześcijanom drogę refleksji i zastanowienia się  nad własnym 

postępowaniem. Czytamy dziś w liturgii o pewnym gospodarzu, który udając się w 

podróż, zostawia dom i nadzór nad nim swoim sługom, a odźwiernemu nakazuje czuwać. 

 Czym jest ten dom, który Pan nam powierzył,                                                      

czym wyznaczone każdemu zajęcie? 

 

 To nasze życie, dni, które spędzamy na tym świecie.  

Co robisz z życiem, które ci powierzyłem?                               

- pyta Bóg każdego z nas. 

 Grzech 

Głównym naszym błędem jest wypełnianie życia grzechem. W pierwszym czytaniu 

prorok Izajasz przypomina nam o tym w bardzo ostrych słowach. Czym jest grzech, który 

może wypełnić i zniszczyć nasze życie? 

Grzech jest rozdarciem, zagubieniem i śmiercią (zobacz fragment o zwiędłych liściach 

w pierwszym czytaniu). Grzech jest błądzeniem z dala od życia, oznacza nieczułość serca, 

a w konsekwencji życie w smutku. grzech jest oddaleniem się od Ojca, który jest źródłem 

życia. 

 Życie w czujności 

Ten, który zwycięża grzech i jest naszym Bogiem, otwiera niebiosa i niestrudzenie 

odbudowuje i kształtuje nas na nowo swoimi rękoma jak glinę. 
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W tę pierwszą niedzielę Adwentu zamyślmy się nad naszym życiem. 

 To Boży dar, który nie skończy się wraz ze śmiercią, lecz będzie trwał nieprzerwanie 

przed Bogiem. Nasze życie tu na ziemi jest czasem, który Bóg dał nam do dyspozycji nie 

po to, byśmy trwali w egoizmie, lecz byśmy dzięki życiu stawali się szczęśliwi, zarówno 

my sami, jak i nasze rodziny, bliscy nam i dalecy. 

To czas dany nam od Boga, byśmy nim zarządzali, żyli jak dzieci jednego Ojca, 

stawali sie braćmi i siostrami dla tych, którzy nas otaczają, byśmy prowadzili 

chrześcijańskie życie, angażując się wraz z innymi w pomnażanie dobra. 

Bądźmy czujni, czuwajmy. A jeśli zauważymy, że popadliśmy w grzech czy 

obojętność, rozbudźmy się na nowo. Okres Adwentu jest stosownym czasem, aby 

powrócić do czujności, aby poprosić Boga o przebaczenie w sakramencie pokuty i cieszyć 

się łaską oraz pokojem, darem Pana, który przychodzi. 

 

Adwent ze św. Józefem 

 "Jezus z Nazarethu"                                  
Roman Brandstaetter   (wybrane rozdziały związane ze św. Józefem) 

Poranek Josefa cieśli  

Cieśla Josef ben Jaakow, obudziwszy się wczesnym rankiem, z trudem wstał                         

z trzcinowej maty, przeciągnął się i potykając się o narzędzia ciesielskie rozrzucone po 

ziemi wyszedł przed dom — odziedziczył go po zmarłych rodzicach, starsza od niego o 

kilka lat siostra mieszkała z mężem na drugim końcu miasteczka — gdyż pragnął nie tylko 

pozbyć się resztek sennego bezwładu, którym wypełnione było jego ciało, lecz także 

nasycić oczy widokiem wiosennego krajobrazu, stanowiącego żywe przeciwieństwo 

smutnego i szarego wnętrza jego lepianki, stojącej na samotnym wzgórzu.  

Roztaczał się stąd widok na góry Naftali, Tabor i Gilboa, dolinę Jezreel, wylotem 

swoim opadającą ku morzu, na Seforis, rojne pogańskie miasto, niechętnie odwiedzane 

przez Galilejczyków, na gaje oliwne i figowe, otaczające pierścieniem maleńkie Nazareth, 

położone w dole amfiteatralnie na kilku wzgórzach i stanowiące wraz z krajobrazem jedną 

barwną pastelową całość.  
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Domy i lepianki, a nawet duma miasteczka, synagoga, zlewały się tak niepodzielnie ze 

wzgórzami i polami, że z pewnego oddalenia trudno było odróżnić domy od wzgórz, a 

synagogę od łanu złotego jęczmienia.  

Był to krajobraz cichy, spokojny, nieomal nieruchomy w swoim patriarchalnym 

dostojeństwie, i tylko gromada białych owiec i jagniąt, zbiegających beztrosko ku dolinie, 

i widoczna na zachodzie, u stoków Karmelu, migocąca w słońcu wąska smuga morza 

działały ożywiająco na poważne i skupione lico tej ziemi.  

Ale Josef nie wychodził rano przed swoją lepiankę jedynie dla samej piękności 

krajobrazu. Widok był wprawdzie godny zachwytu, niezależnie jednak od swojego uroku 

posiadał przede wszystkim jedną wartość, bezcenną dla cieśli, a mianowicie był godną 

oprawą małego domku wykutego w skale, tam, na samym dnie doliny — właśnie wzrok 

utkwił w tym miejscu — gdzie mieszkała z rodzicami jego mała Miriam, której piękność 

porównywał często do owych winnic, cyprysów i oliwek, chociaż wiedział w głębi serca 

— i to jest ów niezbadany paradoks wszystkich porównań — że jego Miriam jest 

piękniejsza od najpiękniejszych winnic, cyprysów i gajów oliwnych.  

Josef wszedł do wnętrza lepianki i po chwili powrócił z chustą modlitewną i tefilin, 

które w skupieniu ucałował, chustę narzucił na głowę, zakasał rękaw na lewej ręce                       

i chwaląc Pana, zwrócony twarzą na południe, ku Jerozolimie, królującej stąd daleko za 

ciemnymi górami Samarii, powoli owijał dłoń i nagie ramię czarnymi rzemykami, 

umieściwszy uprzednio na czole skórzaną puszeczkę, zawierającą święte wersety 

Pięcioksięgu, spisane na pergaminie; modląc się, umocował ją na czole za pomocą 

rzemyków, które jak pęd winnej latorośli wiły się dookoła jego palców, ramienia i głowy               

i rozprowadzały po całym ciele życiodajny sok Słowa Bożego.  

Gdy poczuł w żyłach ciepło wzbierającej w nim modlitwy, naciągnął na oczy błękitno-

białą chustę i lekko kiwając się w biodrach, błogosławił Pana i Jego aniołów, ludzi, 

zwierzęta i rośliny, ziemię Izraela i Jerozolimę, Świątynię i Bethlehem, miasto Dawidowe 

i kolebkę swoją, i Nazareth, miasto małej Miriam. Po czym wyprostował się i upewniwszy 

się, że jego głowa jest szczelnie nakryta chustą.  

Wciągnął głęboki oddech w płuca i zaintonował Szema Israel, Adonaj Elohenu, Adonaj 

Echad, wyznanie, które wprawdzie brzmiało w jego ustach jak szum palm i jak tryumfalna 

fanfara trąb, ale równocześnie było pokornym łkaniem i błagalną prośbą, i dzięki temu 

właśnie połączeniu tryumfu z pokorą i błaganiem brzmiało tak bardzo prawdziwie                         

i wzruszająco.  

Znowu odszukał wzrokiem wykuty w skale dom małej Miriam i głęboko się wzruszył, 

albowiem pomyślał, że już wkrótce wśród weselnych śpiewów wprowadzi ją do swojego 

domu, a Niewidzialny — błogosławione niech będzie Jego Imię — poruszy łono jego 

żony, z której przyjdzie na świat jego syn, a syn ten powoła do życia swoich synów, a ci 

znowu spłodzą synów swoich, i tak jak on dzisiaj, tak jego syn i synowie jego syna, i 

synowie ich synów po najdalsze pokolenia żyć będą na tym wzgórzu i w porannej ciszy 

błogosławić będą Pana Cebaoth.  
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I Josef ben Jaakow, dając upust swej wyobraźni, w wielkiej radości i uniesieniu ducha 

zastanawiał się, jakie imię nada swojemu pierworodnemu, albowiem wiedział, że imię jest 

niepodzielną częścią człowieka i kształtuje według swojego znaczenia jego życie i los, ale 

niestety, mimo pobożnego zapału nie umiał wymyślić imienia wyrażającego doskonałą 

pełnię tych zalet, którymi powinien błyszczeć jego syn.  

 

Wrócił do lepianki, zdjął tefilin i chustę, i ucałowawszy je, schował do skrzyni.  

Włożył na nogi sandały i pędem zbiegł ze wzgórza.  

 

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.  
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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. 
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 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...  
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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.  

 

 

 

 

 


