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Nadeszła trzecia 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 kolejnego tygodnia na przygotowanie się do uroczystego 

świętowania. 
 

 (J 1, 6-8.19-28:  Biblia Tysiąclecia)            17 XII 2017 
 

 

 

(6) Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 

żywił się szarańczą i miodem leśnym. (7) I tak głosił: Idzie za mną 

mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 

rzemyk u Jego sandałów. (8) Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 

będzie Duchem Świętym. 

(19) Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego 

z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, (20) on 

wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem 

Mesjaszem. (21) Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie 

jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! (22) Powiedzieli mu więc: Kim 

jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz 

sam o sobie? (23) Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie 

drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. (24) A wysłannicy byli spośród 

faryzeuszów. (25) I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem 

chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 

prorokiem? (26) Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi 

Ten, którego wy nie znacie, (27) który po mnie idzie, a któremu ja nie 

jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (28) Działo się to w 

Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 16 
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Jezus jest źródłem naszej radości  

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

 

Ta trzecia niedziela Adwentu jest dla wszystkich chrześcijan niedzielą radości. 

Msza św. zaczyna się słowami Pawła Apostoła skierowanymi do starożytnej wspólnoty 

chrześcijańskiej w Filippi: "Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: 

radujcie się! Pan jest blisko". 

Święty Paweł wskazuje źródło naszej radości właśnie w tych słowach: 

"Pan jest blisko", przychodzi do nas. 

 W dzisiejszym słowie Bożym jest trzech świadków tej radosnej nowiny: 

Izajasz, Najświętsza Maryja Panna i Jan Chrzciciel. 

- Rozpoczyna się czas miłosierdzia Bożego. Pan przychodzi z pomocą ubogim, pociesza 

płaczących, obwieszcza wyzwolenie jeńcom, uwalnia więźniów - Izajasz wypowiada 

słowa, które spełnią się w Jezusie. Maryja w kantyku radości, który nazywamy 

Magnificat, ogłasza, że miłosierdzie Boże jest nieskończone i syci dobrami ubogich, 

głodnych sprawiedliwości. Jan Chrzciciel wskazuje na powód naszej radości - pośród nas 

jest Zbawiciel, Jezus, Słowo Boga. 

 Wymuszona radość 

 Polecenie "Zawsze się radujcie" może niektórych irytować. Rozglądając się wokoło, 

nie znajdujemy wielu powodów, aby się cieszyć. Wystarczy wziąć do ręki gazetę czy 

obejrzeć wiadomości telewizyjne: bezrobocie, narkotyki, nadużycia, przestępstwa ... 

Biedni, chorzy i starzy czy przeżywające trudności matki z dziećmi, a więc ludzie, o 

których gazety i wiadomości telewizyjne nie mówią wiele, nie są z pewnością powodem 

do radości. 

 Głębokie powody do odmiennej radości 

   Wszystko to prawda. Ale mimo to jako chrześcijanie znajdujemy w wierze głębokie 

powody do odmiennej radości, pogody ducha, pokoju i poczucia pewności, których 

żadne nieszczęście, nawet śmierć, nie może nam odebrać. 
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Powód podstawowy, a właściwie jedyny, jest następujący:  

Jezus, Syn Boży, zbawił nas i powraca, aby nas zbawiać. 

   Sam Bóg posłał nam swojego Syna jako Dobrą Nowinę o wyzwoleniu każdego 

człowieka i wszystkich ludzi. Jezus jest w istocie słowem nadziei dla oczekujących 

światła i otuchy. Jest ukojeniem dla cierpiących i chorych, wyzwolicielem człowieka                 

i narodów z wszelkich zniewoleń. Jest w rzeczy samej miłosierdziem Bożym, które stało 

się osobą. 

   On jest Oblubieńcem ludzkości, który umiłował nas miłością wieczną i wierną. 

Możemy zatem razem z Maryją śpiewać Magnificat, bo jesteśmy pewni - mimo 

cierpienia w dzisiejszym świecie - że On czyni nam wielkie rzeczy. 

   Pan Jezus nas nie zawodzi. Daje nam Ducha Świętego. Zachęca do radości. Jest z 

nami. Pobudza nas do nawrócenia, pomaga nam rozeznawać to, co wybawia nas od 

grzechu, który rujnuje i niszczy życie. Także i my stańmy się więc radosnymi 

świadkami tego orędzia radości i nadziei. 

 Głęboka radość 

Powinniśmy wzbudzić w sobie na nowo radość. Nie radość korzystania                         

z używek tego świata: narkomanii, pijaństwa, obżarstwa itp., lecz radość głęboką, 

która rodzi się z poczucia pokoju i pewności. 

Chrześcijanie powinni pamiętać, że są ubodzy przed Bogiem i ich 

 

prawdziwa radość powinna pochodzić z wiary, z głębokiego przekonania, że 

są dziećmi Bożymi. 

 

Jeśli odnajdziemy tą radość, pozwolimy Jezusowi narodzić się na nowo wokół nas. 

Ci, którzy zobaczą, że jesteśmy pełni pokoju, szukając przyczyny tego stanu rzeczy, 

odkryją, że tylko chrześcijańska wiara daje siłę, aby żyć w pogodzie ducha i radować 

się mimo wszystko. 

 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 

To pierwsza karta w Ewangelii według św. Jana. Głos Jana Chrzciciela wskazuje 

nam powód naszej radości - pośród nas, nawet jeżeli jeszcze tego nie odkryliśmy, jest 

Zbawiciel, Jezus, Słowo Boga: "Wśród was [...] pojawił się Ten, którego wy nie 

znacie. Wprawdzie przychodzi On po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać 

Mu rzemyka u sandałów". 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Augustyn 

 

 

Głos i Słowo 
 

 Jan był głosem, a Pan na początku był Słowem (J 1, 1).  

 Jan był głosem chwilowym, a Chrystus na początku był Słowem 

wiecznym.  

 

 Zabierz słowo, a czymże wtedy będzie głos?  

 

Tam, gdzie nie ma sensu, jest tylko próżnym hałasem. Głos bez słowa uderza 

wprawdzie w ucho, ale nie buduje serca. Gdy jednak mamy budować serce, zwróćmy 

uwagę na porządek rzeczy. Jeżeli myślę o tym, co mam powiedzieć, to słowo jest już w 

moim sercu, ale jeśli pragnę mówić do ciebie, staram się, aby w twoim sercu było to, co 

jest i w moim. 

Gdy tak szukam, w jaki sposób ma ono dotrzeć do ciebie i jak ma zamieszkać w sercu 

twoim słowo, które znajduje się już w moim sercu, uciekam się do głosu i dzięki niemu 

przemawiam do ciebie, a dźwięk głosu niesie do ciebie sens słowa. A gdy dźwięk głosu 

poniesie do ciebie sens słowa, wtedy głos przemija, słowo natomiast, które do ciebie 

przyniósł dźwięk, już jest w sercu twoim, ale także nie odeszło ode mnie. Przeto czyż nie 

wydaje ci się, że dźwięk przeze mnie wydany, gdy słowo już przeniknęło do ciebie, tak 

mówi: „On ma wzrastać, ja natomiast mam się umniejszać” (J 3, 30)? 

 

Zabrzmiał dźwięk słowa, spełniając swe zadanie i odszedł, jakoby mówiąc: „Ta moja 

radość została spełniona” (J 3, 29). Zachowajmy słowo, nie porzucajmy słowa 

zrodzonego w głębi serca.  

 

 Czy chcesz dowodów, że głos przemija, a trwa Słowo Boskie? 

 

Gdzie jest teraz chrzest Jana? Spełnił zadanie i zaginął, a chrzest Chrystusa jest jeszcze 

teraz udzielany, bo wszyscy wierzymy w Chrystusa i oczekujemy zbawienia w Chrystusie 

– taka była treść głosu.  

Ponieważ jednak trudno było odróżnić głos od Słowa, więc Jan był brany za Chrystusa. 

Głos wzięto za Słowo, ale głos przyznał, aby nie obrazić Słowa: „Nie jestem – rzecze – 

ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem”. 
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Odpowiedziano: „Kim więc ty jesteś?”.  

 „Ja jestem – mówi – głosem wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Panu”            

(J 1, 20–23).  

 „Głos wołającego na pustyni” – głos tego, który łamie milczenie.  

 „Gotujcie drogę Panu” – jakby chciał powiedzieć: na to rozbrzmiewam, abym 

Jego wprowadził do serca, ale tam, gdzie Go mam wprowadzić, raczy przyjść 

tylko wtedy, gdy Mu przygotujecie drogę. 

 

 Cóż innego znaczy „gotujcie drogę”, jeśli nie: błagajcie Go, jak należy. Cóż innego 

znaczy „gotujcie drogę”, jak nie: myślcie pokornie. Weźcie przykład pokory od Jana: 

uważają go za Chrystusa, a on mówi, że nie jest tym, za kogo go uważają, i na swą chwałę 

nie przyjmuje błędu innych.  

Jeśliby powiedział: „Ja jestem Chrystusem”, z jaką łatwością by mu uwierzono, bo 

przecież nim jeszcze powiedział, już mu wierzono. Tego jednak nie powiedział, uznał, kim 

jest, odciął się od ich zdania, upokorzył się. Wiedział, skąd ma zbawienie, rozumiał, że jest 

tylko lampą, i lękał się, aby nie zdmuchnął jej wiatr pychy. Oczy chorych lękają się 

światła dziennego, ale znoszą światło lampy i dlatego Dzień mający przybyć wysłał przed 

sobą lampę. Do serc wiernych poprzedzała Go lampa, aby zmieszać zamysły bezbożnych.  

„Przygotowałem – rzecze – lampę mojemu Chrystusowi” (Ps 131, 17) – tak mówi 

Bóg Ojciec w proroctwie. „Przygotowałem lampę memu Chrystusowi” – Jana, zwiastuna 

Zbawcy; poprzednika – Sędziemu mającemu przyjść; przyszłemu Oblubieńcowi – 

przyjaciela. 

 

 bł. Guerric z Igny 

 

 

Przygotowując drogę, już po niej kroczymy 
 

„Przygotujcie drogę Panu” (Iz 40, 3). Drogę Pańską, którą rozkazano nam 

przygotować, przygotowujemy – bracia – wtedy, gdy nią kroczymy, a przygotowując ją, 

już po niej kroczymy. A choć wiele jej już przebyliśmy, ciągle jeszcze wiele jej zostaje 

wam do przygotowania, abyście od miejsca, do którego doszliście, szli dalej i ciągle dalej 

dążyli. I tak po każdym nowym etapie staje przed wami Pan, którego przybyciu szykujecie 

drogę, jakoby nowy i ciągle większy.  
 

I dlatego słusznie modli się sprawiedliwy: „Postaw przede mną, Panie, Prawo 

jako drogę Twojej sprawiedliwości, a będę jej szukał zawsze” (Ps 118, 33).  
 

I może dlatego nazywa się ją drogą wieczną, bo chociaż Opatrzność przewidziała dla 

każdego drogę jemu właściwą, po której podążałby, i postawiła kres, do którego ma dojść, 

nie ma jednak kresu owa natura Dobroci, ku której podążacie.  
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Tak więc mądry i pilny wędrowiec, gdy już doszedł do kresu, wtedy znów zaczyna iść, 

zapominając o rzeczach, które za nim pozostały (Flp 3, 13) i powinien codziennie mówić 

do siebie: „Teraz rozpocząłem” (Ps 76, 11).  

Raduje się wtedy jak olbrzym, który się nie lęka niczego, co związane jest z jego 

biegiem na drodze przykazań Bożych... i łatwo wymija leniwych, którzy ustali w drodze. 

A choć zbliża się ostatnia godzina dnia, to w krótkim czasie wypełnił wiele czasów                    

(Mdr 4, 13) i niespodziewanie jako pierwszy spośród pierwszych zostaje uwieńczony, 

choć należał do ostatnich. 

 św. Augustyn 

 

Przyjaciel Oblubieńca 
 

Bardzo często słyszeliście i najlepiej o tym wiecie, że im bardziej Jan Chrzciciel był 

wywyższony wśród tych, którzy się urodzili z niewiast, i o ile był pokorniejszy, poznając 

Pana, o tyle bardziej zasłużył sobie na to, by stać się przyjacielem Oblubieńca.  

Gorliwie się starał o Oblubieńca, a nie o siebie: nie szukał własnej chwały, lecz chwały 

swego Sędziego, którego poprzedził jako zwiastun. Poprzednim prorokom dane było 

głosić Chrystusa, temu zaś wskazać Go palcem. Jak bowiem nie znali Chrystusa ci, którzy 

nie uwierzyli prorokom w czasach przed Jego przyjściem, tak też nie został On przez nich 

uznany, będąc już obecnym. Przybył bowiem najpierw jako pokorny i ukryty; im 

pokorniejszy, tym bardziej ukryty. Ludy zaś, pogardzając w swej pysze pokorą Boga, 

ukrzyżowały swego Zbawcę i uczyniły zeń [z Niego] karzącego Sędziego dla siebie. 
 

 św. Efrem 

 

 

Słowo to Pan nasz 
 

Głos jest głosem Jana,  

                                 ale Słowo, które podaje głos, to Pan nasz.  

Głos ich rozbudził, głos nawoływał i gromadził,  

                                                                         ale Słowo rozdzielało im dary. 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
 

 

 

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?” 
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Adwent ze św. Józefem 

 "Jezus z Nazarethu"                                  

Roman Brandstaetter                                                 

(wybrane rozdziały związane ze św. Józefem) 

Bethlehem 

Gdy późnym popołudniem przybyli do Bethlehem położonego na dwóch wzgórzach, 

przypominających swoim kształtem dwugarbnego wielbłąda, Josef ze wzruszeniem 

patrzał na dobrze mu znane z czasów dzieciństwa winnice, ogrody i sady oliwne                         

i zachwycał się widokiem lepianek, naocznych świadków jego dziecinnych zabaw                      

i przygód.  

W rzeczywistości była to nic nieznacząca maleńka mieścina, położona na granicy 

pustyni i urodzajnych pastwisk, zapadła prowincjonalna dziura, żyjąca już tylko 

wspomnieniami o bogactwach Boaza i o kłosach Ruth Moabitki, o królewskim pasterzu, 

wypasającym stada kóz i owiec, a przede wszystkim nieustannie żywą pamięcią                         

o Racheli, przed której grobem o płaskim dachu pobielanym wapnem zatrzymali się po 

drodze.  

Wprawdzie ilekroć Jeszurun wybiegał marzeniami i myślami ku przyszłym dniom 

Mesjasza, zawsze łączył, dzięki przepowiedniom proroków, Jego przyjście i postać                   

z małym miasteczkiem Bethlehem, lecz gdyby kogokolwiek z ludu Izraela spytano, jak 

sobie wyobraża przyjście na świat Bożego Pomazańca wśród brudnych lepianek, błota               

i odoru zjełczałych owczych serów, warzonych przez niechlujnych pastuchów, na pewno 

nie umiałby udzielić jasnej odpowiedzi i byłby raczej skłonny za pomocą bardzo 

kunsztownej i subtelnej argumentacji upatrywać w ziemskim Bethlehem odległe 

niebieskie Bethlehem, zawieszone w gwiazdach, niż otwarcie przyznać, że to brzydkie, 

zaniedbane miasteczko ma być kolebką świętego Pomazańca. 

 Ale Josef, kochający swoje rodzinne strony, jak każdy człowiek zakochany nie chciał 

widzieć, a może nawet naprawdę nie widział ich szpetoty i z głośnym zachwytem 

objaśniał niewieście osobliwości miasteczka.  

Miriam nie podzielała przesadnego podziwu męża, jednak nie chcąc odbierać mu 

złudzeń, milczała i tylko od czasu do czasu uśmiechała się, ale nie wiadomo, czy ów 

uśmiech był odpowiedzią na entuzjazm cieśli, czy też może był odbiciem spokoju, 

jakiego doznała, gdy leżąc pokornie przed grobowcem Racheli, błagała ją o łaskę 

szczęśliwego porodu i polecała troskliwej opiece pramatki Owoc swojego żywota, który 

lada dzień, a może nawet lada godzina miał ujrzeć światło człowieczego życia.  



8 
 

Podniosła się z ziemi spłakana i okryta pyłem i wypełniona była mglistą, ale głęboką 

wspólnotą z Rachelą, a gdy poczęła szukać w sobie przyczyny owego związku i starała 

się znaleźć jego niewidzialne kiełki, po dłuższej medytacji nad dziejami Jakubowych dni 

uwagę jej przykuła historia Josefa, który sprzedany przez swoich zuchwałych braci za 

dwadzieścia srebrników kupcom ismaelskim, nie tylko przebaczył swoim winowajcom, 

ale potem przygarnął ich do siebie wraz z całym szczepem Jaakowa i ocalił od głodu                  

i cierpienia, dobrem płacąc za okazane mu zło.  

Wspomnienie o cierpiącym i bezdomnym synu Racheli, tułającym się po świecie, 

uparcie zespalało się w jej myślach z Mającym Się Narodzić, ale mimo to była spokojna, 

gdyż w tej nieco zawiłej, a przede wszystkim dla niej samej niezrozumiałej paraleli, 

snutej z radosną melancholią między odległym życiem patriarchy a przyszłym życiem jej 

Pierworodnego, pociechą były dla niej dalsze dzieje Josefa niewolnika, który po wielu 

bolesnych doświadczeniach wyniesiony został wysoko przed obliczem Przedwiecznego i 

szczęśliwie dożył sędziwego wieku.  

Ten spokój towarzyszył jej nawet obecnie mimo zgiełku, wrzasku i krzyków, które 

panowały w miasteczku goszczącym niezliczoną ilość podróżnych przybyłych ze 

wszystkich stron Izraela.  

Josef szybko przestał się zachwycać pięknem rodzinnych stron, gdyż w przypływie 

troski o zdrowie i bezpieczeństwo Miriam zmiarkował, że niełatwo znajdzie dla niej 

dogodne miejsce w zajeździe.  

Z trudem, krok po kroku posuwali się naprzód. Miriam siedziała na ośle, a Josef szedł 

obok, trzymając go silnie za uzdę, ale zwierzę, czy to będąc z natury znarowione, czy też 

przestraszone ściskiem i wrzawą — a może Josef po prostu, nie znając natury osła, nie 

wiedział, jak z nim postępować, pożyczył go bowiem od swoich sąsiadów w Nazarecie 

— nieustannie przystawało, to znów w nagłym podrywie gnało przed siebie, wśród 

przekleństw i złorzeczeń potrącanych ludzi,  i ciągnęło za sobą Josefa, który uczepiony u 

uzdy, starał się bezskutecznie okiełznać upartego kłapoucha i krokom jego nadać 

spokojny bieg.  

Miriam zmuszona była zsiąść z osła. Przyparci do ściany jakiejś lepianki, bezradnie 

patrzyli na przewalające się przed nimi kotłowisko ludzi, osłów i mułów objuczonych 

owocami i na smukłe wielbłądy z pustynną dumą dźwigające na sobie kupców i towary, 

na stragany pełne warzyw, ryb i klatek z różnobarwnym ptactwem. 

 Krzyki poganiaczy wielbłądów mieszały się z zawodzeniem żebraków                                  

i wrzaskliwymi łajaniami straży miejskiej, która pragnąc zaprowadzić ład, swoją 

nieudolnością jeszcze bardziej pomnażała chaos i zamieszanie. Oceniając obiektywnie jej 

sprawność administracyjną, musimy stwierdzić, że może umiała ona jako tako dać sobie 

radę z napływem ludności w zwyczajne dni targowe, ale w wyjątkowych 

okolicznościach, jak na przykład obecne, gdy z dniem targowym zbiegł się spis ludności 

— należy tu jeszcze dodać codzienny ruch podróżnych na drodze karawanowej 
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prowadzącej z Jerozolimy przez Bethlehem do Micraim — wykazała karygodną 

niezaradność.  

Josef i Miriam, posuwając się powoli wzdłuż opatrznościowej ściany, która chroniła 

ich jak kamienny wał przed zalewem ciżby, dowlekli się wreszcie do zamkniętej bramy 

jakiegoś domu. Josef zapukał. W zakratowanym oknie ukazały się czyjeś oczy, ale 

opryskliwe słowa, które usłyszeli, nie były zbyt pocieszające.  

Wlekli się więc od jednej bramy do drugiej i prosili o nocleg, ale ponieważ wszędzie 

odprawiano ich z niczym, a niekiedy nawet ten i ów gospodarz, zniecierpliwiony 

nieustannym nagabywaniem go przez różnych natrętnych podróżnych dorzucał kilka 

barwnych przekleństw, Josef wkrótce stracił wszelką nadzieję na bezpieczny nocleg pod 

dachem.  

Wprawdzie miał w Bethlehem bliskich i dobrych znajomych, mieszkających po 

drugiej stronie miasteczka, ale nie mógł się do nich dostać z powodu wciąż rosnącego 

natłoku, zwłaszcza że biedna Miriam, zmęczona drogą, opadając z sił, już z trudem 

trzymała się na nogach.  

Zrezygnowali więc z dalszego szukania noclegu i poddali się bezwolnie fali 

napierającego tłumu, który ich zaniósł na szeroki plac u wylotu nieznanej im drogi. Było 

już zupełnie ciemno. Stanęli przed zajazdem.  

Nie ma po co wchodzić do środka — pomyślał Josef. — Na pewno nie będzie w nim 

ani jednego wolnego miejsca.  

Tymczasem ludzie układali się do snu, gdzie kto mógł, na dziedzińcach, na placach, 

pod ścianami domów, pod drzewami, w ogrodach i sadach. Mąż sprawiedliwy słusznie 

upierał się, że nie pozwoli brzemiennej niewieście spocząć na nagiej, wilgotnej ziemi w 

deszczowym miesiącu marcheszwan, a zresztą lada chwila mogły się wypełnić jej dni, a 

rozwiązanie Owocu nie mogło przecież nastąpić na oczach gapiów, mężczyzn                           

i młodzieży.  

— Wejdźmy — rzekł Josef bezradnym głosem.  

Weszli do gospody. Na dziedzińcu pełnym osłów, mułów i wielbłądów było duszno                  

i ciemno. Pod arkadami zamykającymi w kształcie kwadratu dziedziniec spali na ziemi 

ludzie otuleni w płaszcze, z głowami na siodłach, które im służyły za wezgłowie.  

Ciężka woń przepoconych płaszczy i tunik unosiła się w powietrzu. Nocną ciszę 

mąciło chrapanie śpiących. Ten i ów mówił przez sen, to znów niespokojnie przewracał 

się z boku na bok. Wiał północno-wschodni wiatr. Od gór ciągnął przejmujący chłód. 

Spod arkad z głębi ciemności wysunęła się jakaś postać w długim pasterskim płaszczu,                

z kagankiem w ręce, i szła ku przybyłym.  

— Pokój temu domowi — szepnął Josef.  

— I wam — odpowiedział stojący przed nimi mąż i podniósłszy w górę ledwo 

pełgającą lampkę oliwną przyjrzał się uważnie przybyłym nie wyłączając osła, który 

opuścił wstydliwie głowę i poddał się cierpliwie jego badawczym spojrzeniom.  
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— Skąd jesteś? — spytał.  

— Z Galilei, z Nazarethu — odparł Josef.  

— Przyszedłeś się wpisać do ksiąg ludności?  

— Tak.  

— A ta niewiasta?  

— To moja żona — Josef spojrzał błagalnym wzrokiem na męża i wyrzucił z siebie 

słowa, w których były równocześnie skarga, szloch i niewzruszona wiara w dobroć 

ludzką:  

— Moja żona jest brzemienna...  

Patrząc na nieruchomą twarz nieznajomego, można by było przypuszczać, że słowa te 

nie wywarły na nim żadnego wrażenia, ale gest, jakim zgasił lampkę oliwną, świadczył           

o jego dyskretnej subtelności, albowiem usłyszawszy to, co usłyszał, i ujrzawszy to, co 

ujrzał, nie chciał dać poznać Josefowi, że widzi łzy na jego policzkach, a niewieście, że 

widzi jej brzemienność.  

Dobry człowiek — pomyślał Josef, mając w oczach miłosierny ruch jego palców, 

które życzliwie zamknęły się nad knotem lampy oliwnej.  

— Tu, między ludźmi, nie może rodzić — stwierdził rzeczowo mąż.  

— Nie może — szepnął jak echo Josef i rozłożył ręce.  

— Chodźcie — rzekł.  

Wyszli za nim na drogę. Poprowadził ich na przełaj przez ściernisko, przez gaj figowy 

ku jaskini wykutej w skale. Wykrzesał z krzesiwa iskrę i zapalił lampkę, i postawił ją w 

głębi groty, na żłobie wmurowanym w skalną ścianę.  

— Tu jest słoma. Zróbcie sobie z niej podściółkę. Tu jest nawet jęczmień dla osła.             

A tutaj — zajrzał do dzbana stojącego w kącie — jest mleko. Pokój wam.  

Wyszedł. Josef wybiegł za nim i chciał mu dziękować, ale nieznajomy zniknął                         

w ciemnościach. Josef krzyknął:  

— Kim jesteś, panie? Jakie imię twoje?  

— Pasterz jestem — usłyszał oddalający się w ciemnościach głos.  

Josef wrócił do jaskini i już otworzył usta, by głośno chwalić dobry uczynek 

nieznajomego pasterza, gdy spostrzegł, że Miriam słania się i powoli osuwa na ziemię. 

Pospiesznie, nerwowymi ruchami dłoni zgarnął słomę, ściągnął z siebie płaszcz                         

i przykrył niewiastę, po czym pobiegł w głąb jaskini, zakrył twarz dłońmi i odwrócony 

plecami do rodzącej, drżąc ze strachu i wzruszenia, czekał.  

Gdy usłyszał ciche kwilenie Dziecka, runął na ziemię i krzyczał:  

— Bądź błogosławiony, Panie, Boże Abrahama, Jicchakai Jaakowa, Boże 

Izraela! Kodesz! Kodesz! Kodesz! Święty! Święty! Święty! 
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"Z drugiej strony Biblii" - antologia noweli biblijnej 

- ks. Marek Starowiejski 

Karel Capek - Święta noc 

- Dziwię ci się! - krzyczała pani Dinah. - gdyby to byli porządni ludzie, to poszliby 

do wójta, a nie tak po żebrach! Dlaczego ich sobie nie wzięli do domu na przykład 

Szymonowie? Dlaczego ich mamy przyjmować właśnie my? Cóż to, czy myśmy coś 

gorszego od Szymonów? Ja wiem, żona Szymona nie wpuściłaby takiej hołoty do 

domu! Dziwię ci się, człowieku, że się zadajesz nie wiadomo z kim! 

- Nie krzycz - mruczał stary Isachar - przecież usłyszą! 

- Niech słyszą - mówiła pani Dinah, podnosząc głos jeszcze bardziej. - Niesłychane! 

To by dopiero było, żebym ja w domu nie śmiała ani pisnąć z powodu jakichś tam 

włóczęgów! Znasz ich? Zna ich to kto? On mówi: "To jest moja żona". Gadanie, jego 

żona! Wiem, jak to u takich łazików bywa. Że się też nie wstydzisz wpuszczać coś 

takiego do domu! 

Isachar chciał zaprotestować, że wpuścił ich tylko do stajni, ale zachował to dla 

siebie, albowiem cenił spokój. 

- A ona - ciągnęła pani Dinah zgorszona - ona jest w odmiennym stanie, żebyś 

wiedział! Chryste Panie, tego nam jeszcze brakowało! Jezus Maria, gotowiśmy się 

jeszcze dostać na ludzkie języki! Coś ty, na głowę upadł czy co? - Pani Dinah nabrała 

tchu. - Naturalnie, takiej jakiejś młódce ty nie umiesz powiedzieć: nie. Ledwie na ciebie 

zerknęła, a już małoś nóg nie połamał z wielkiej gorliwości! Dla mnie byś tego nie 

zrobił, Isacharze! "Pościelcie tam sobie, dobrzy ludzie, macie w stajni słomy, że hej ..." 

Jak gdyby w całym Betlejem tylko u nas była stajenka! Dlaczego im Szymonowie nie 

dali ani ociupinki słomy? Dlatego, że Szymanka by na to swemu mężowi nie pozwoliła, 

rozumiesz? Tylko ja jestem taka safanduła, że na wszystko milczę. 

Stary Isachar obrócił się do ściany. "Może przestanie - myślał - ona ma trochę racji, 

ale tyle gadania o ..." 

- Brać obcych ludzi do domu - rozważała pani Dinah w sprawiedliwym gniewie. - 

Kto wie, co to za jedni? Teraz całą noc ze strachu oka nie zmrużę! Ale dla ciebie to 

obojętne! Dla ludzi to ty wszystko, ale dla mnie nic! Żebyś choć jeden jedyne raz miał 

wzgląd na twoją zaharowaną i słabowitą żonę! A rano może jeszcze mam po nich 

sprzątać! Skoro ten człowiek jest cieślą, dlaczego nigdzie nie pracuje? I dlaczego 

właśnie ja muszę mieć tyle utrapienia? Słyszysz, Isacharze? 
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Ale Isachar, odwrócony twarzą do ściany, udawał, że śpi. 

- Matko Boska - westchnęła pani Dinah - co ja mam za życie! Całą noc nie usnę ze 

zmartwienia ... A on śpi jak kłoda! Mogliby nam wynieść cały dom, a on sobie chrapie 

... Boże, co ja mam za utrapienie! 

I było cicho, tylko stary Isachar uważnie przecinał ciemność swym chrapaniem. 

Koło północy zbudziły go ze snu tłumione kobiece jęki. "O psiakość - zląkł się - to 

chyba coś obok w stajni! Żeby tylko nie zbudziło Dinah. Tożby znów było gadania!"               

I leżał bez ruchu, udając, że śpi. 

Po chwili dał się słyszeć nowy jęk. "Boże, zmiłuj się, Boże spraw, niech się Dinah 

nie przebudzi" - modlił się w niepokoju stary Isachar, ale wtem poczuł, że się Dinah 

koło niego wierci, unosi i z napięciem nasłuchuje. "Będzie źle" - powiedział sobie 

znękany Isachar, ale pozostał cicho. 

Pani Dinah wstała bez słówka, narzuciła na siebie wełniak i wyszła na podwórze. 

"Na pewno ich wyrzuci - rzekł do siebie bezradnie Isachar. - Ja się już do tego mieszać 

nie będę, niech sobie robi, co chce ...". 

Po jakiejś dziwnie długiej i głuchej chwili wróciła pani Dinah, stąpając ostrożnie. 

Isacharowi zdawało się jak przez sen, że jakieś drzewo chrzęści i trzaska, ale 

postanowił, że się ani nie ruszy. Może Dinah jest zimno i roznieca ogień. 

Dinah zaś znowu wymknęła się po cichu. Isachar otwarł oczy i ujrzał nad płonącym 

ogniem kociołek z wodą. "Na co to?" - pomyślał ze zdziwieniem i wnet znowu usnął. 

Przebudził się dopiero, gdy pani Dinah takimi szczególnymi, gorliwymi i ważnymi 

kroczkami biegła z dymiącym kociołkiem na podwórze. 

Więc zdziwił się Isachar, wstał i przyodział się trochę. "Muszę popatrzeć, co się 

dzieje" - postanowił energicznie, ale w drzwiach zderzył się z Dinah. "Proszę cię, czego 

tak biegasz" - miał zamiar zapytać, ale nie zdążył. 

- Co się tu gapisz! - ofuknęła go pani Dinah i znów wybiegła na podwórze                         

z naręczem jakichś szmatek i kawałków płótna. Na progu obróciła się. - Wracaj do 

łóżka - krzyknęła ostro - i ... i  nie wtrącaj się nam tu, słyszysz? 

Stary Isachar poczłapał na podwórko. Przed stajnią zobaczył bezradnie barczystą 

męską postać i skierował się ku niej. 

- No, no - zamruczał uspokajająco. - Wyrzuciła cię, co? Wiadomo, Józefie, te 

kobiety ...   I żeby zagadać ich męską bezradność, wskazał szybko: 

- Popatrz, gwiazda! Widziałeś kiedy taką gwiazdę? 


