
  

 

I Niedziela po Narodzeniu Pańskim  26 XII 2021 
Niedziela Świętej Rodziny 

 

Łk 2, 41-52   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice.  Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 

Go wśród krewnych i znajomych.  Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy 

szukając Go.  Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 

między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 

Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 

zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 

ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: 

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 

do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z 

nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie 

te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w 

łasce u Boga i u ludzi..    
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Szkoła małego Jezusa - Łk 2,41-52   
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Szkoła modlitwy, wiary, pracy i miłości Maryi i Józefa to najlepsze 

przygotowanie do Jego przyszłej misji. 

 

DZIECIŃSTWO JEZUSA: Spośród Ewangelistów to Łukasz najdokładniej 

opowiedział wczesne dzieciństwo Jezusa. Pierwsze dwa rozdziały jego Ewangelii to 

tzw. Ewangelia Dzieciństwa. Pierwszy rozdział to zapowiedź narodzin Jana 

Chrzciciela Zachariaszowi i Jezusa Maryi. W zeszłą niedzielę słyszeliśmy o 

Nawiedzeniu - spotkaniu dwóch wielkich bohaterów Ewangelii dzieciństwa w łonach 

matek. Potem ewangelista opowiada o narodzinach Jana (Łk 1,57-80), a drugi rozdział 

to opowiadanie o dzieciństwie Jezusa: o narodzeniu (Łk 2,1-20), obrzezaniu i 

przedstawieniu w Świątyni (Łk 2,21-38). Dalej widzimy Jezusa jak w wieku 12 lat 

udaje się ze swoimi rodzicami do Jerozolimy. Tym obrazem i powrotem Jezusa do 

Nazaretu kończy się Ewangelia Dzieciństwa. W Synu Maryi widać już niezwykłe 

cechy Syna Bożego i Zbawiciela, który teraz dojrzewać będzie w ciszy Nazaretu do 

podjęcia swej misji. 

DOM I SZKOŁA: Usłyszymy o pielgrzymce dwunastoletniego Jezusa i Jego 

rodziców na święto Paschy do Jerozolimy, zagubieniu Go i - po kilku dniach - 

odnalezieniu w Świątyni Jerozolimskiej. To jeden z niewielu fragmentów, które 

pokazują codzienność życia niezwykłej Świętej Rodziny. Zwróćmy uwagę na 

szczególną rolę, jaką odgrywają w procesie wychowania Syna Bożego Józef i Maryja. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 

 Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. 

 Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 

 



Biblijny insider 

Łukasz koncentruje naszą uwagę na trzech osobach tworzących Świętą Rodzinę: 

Józef:   

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Józefa jest jego silny charakter, 

zdecydowanie w działaniu i podejmowaniu odpowiedzialności. Józef to typ patriarchy, 

na którego barakach spoczywa bezpieczeństwo i przyszłość domu. Kiedy rodzina jest 

zagrożona, Anioł rozmawia właśnie z nim (Mt 2,13). To on organizuje wyprawę i 

decyduje, gdzie powrócić i gdzie założyć dom. 

Co ciekawe, Ewangelie nie przekazują żadnego słowa Józefa, jakby jego życie w 

całości składało się z pracy i działania, tym właśnie przemawia do nas. To troskliwy 

ojciec, który zawsze dyskretnie pozostaje w cieniu. Także tu nie wypowiada ani 

słowa. Pozwala Jezusowi wędrować samotnie, pozwala mu stawiać samodzielne 

kroki, ufa mu i słucha go uważnie.  

 To szkoła odpowiedzialności, męskiej troski i odwagi. 

Maryja:   

Zapewne jak każda kobieta troszczyła się o to, aby dom miał duszę i serce, 

troszczyła się o rzeczy praktyczne ich codziennego życia. Jej macierzyńską troskę 

widać w dialogu z dzisiejszej Ewangelii. Ta pełna miłości troska nie będzie ograniczać 

Jezusa. 

Także Maryja pozwala swojemu Synowi wędrować samodzielnie, odkrywać Boże 

drogi, staje pokornie wobec tajemnicy, którą jest jej dziecko. On należy przede 

wszystkim do Boga, nie do niej.  

 Maryja to przykład modlącej się, towarzyszącej swemu dziecku, 

kochającej Matki. 

Jezus:   

To przypadek szczególny, Bóg dorastający w ludzkiej rodzinie. Żadnej specjalnej 

szkoły, żadnych spektakularnych cudów ani objawów mocy i boskiego geniuszu, 

doprawdy nadzwyczajne życie prowadził Jezus przez trzydzieści lat. Łukasz podkreśla 

w swojej Ewangelii, że było to życie poddane rodzicom. 

Kto jak kto, ale Syn Boga miał prawo do przeżywania swojego buntu wobec świata, 

który Go nie rozumiał, wobec rodziny, która ostatecznie także nie była na Jego miarę, 

można by zrozumieć Jego odmienność i samotność. A jednak o niczym podobnym w 

historii Jezusa nie słyszymy. Jezus w Nazarecie jest szczęśliwy.  



 Szkoła modlitwy, wiary, pracy i miłości Maryi i Józefa to najlepsze 

przygotowanie do Jego przyszłej misji. 

 

100 słów 

Niedziela Świętej Rodziny zadziwia wciąż tajemnicą, że Bóg właśnie w rodzinie 

zamieszkał wśród nas. Ta święta, a zarazem tak ludzka rodzina była dla Jezusa szkołą 

modlitwy, wiary, pracy. Maryja i Józef zadanie dostali niezwykłe (EWANGELIA). 

Dzisiejsze święto jednocześnie podkreśla rolę każdej rodziny. 

Liturgia Słowa pokazuje coś nie do końca uchwytnego, o czym - nawet w rodzinie - 

często zapominamy. 

Łzy Anny zamienione w radość macierzyństwa (PIERWSZE CZYTANIE) uczą 

rozumienia macierzyństwa w logice łaski: że dziecko jest darem na jakiś czas, nie jest 

do końca własnością rodziców. Sam Bóg obdarza je własnym powołaniem, a rodziców 

- zadaniem. 

Bo jest jeszcze inna, bardziej trwała rodzina. Św. Jan wyjaśnia, że Bóg postanowił, 

byśmy stali się członkami Jego boskiej rodziny, Jego dziećmi (DRUGIE 

CZYTANIE). 

 

Chyba rzadko zdajemy sobie w Boże Narodzenie sprawę, że 

w Betlejem narodził się nasz brat, ukochany braciszek, Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

  Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-52) 

 

ST: Wj 12; Kpł 23,5-8; Pwt 16,1-8; 1 Sm 2,26; Iz 11,1-3 

NT: Łk 19,47; 24,5 

KKK: Jezus Syn, 503, 2599; ludzka wiedza Jezusa, 472; posłuszeństwo Jezusa                 

i życie ukryte, 517, 531-532, 564; odnalezienie Jezusa w świątyni, 534; Jezus                         

i świątynia, 583; rozważanie w sercu, 94 

Lekcjonarz: święto Świętej Rodziny (rok C); Łk 2,41-52: uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny; wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny 

 

Łukasz łączy oddzielone od siebie trzydzieści lat dzieciństwo Jezusa i Jego 

działalność publiczną za pomocą opisu wydarzenia z Jego chłopięctwa.  

Relacje tego rodzaju wydarzeń spotykamy zarówno w Starym Testamencie, jak i w 

biografiach hellenistycznych. Mają one podkreślić przymioty jakiejś wybitnej osoby 

oraz zapowiadać jej przyszłą wielkość.  

Wydarzenie opisane przez Łukasza, które i tym razem ma miejsce w świątyni, 

uwypukla mądrość i  pojętność Jezusa. Skierowane jest ono również ku przyszłości, ku 

Jego nauczaniu w świątyni  w wieku dorosłym, śmierci i zmartwychwstaniu. 

[2,41-42]  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy.  Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.   

Maryja i Józef znowu zostają przedstawieni jako wiernie przestrzegający prawa: 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.  

Pascha była jednym z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych (zob. Wj 23,14 ) i 

obchodzono ją jako pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli w Egipcie ( Wj 12; Kpł. 

23,5-8; Pwt 16,1-8).  

Izrael, pierworodny syn Boga został wyzwolony z niewoli, wszystko zaś co 

pierworodne w Egipcie, zginęło z ręki tego samego Boga ( WJ 4,23; 11,5; 12,29-30 ).  

Gdy Jezus miał lat dwanaście, cała rodzina wybrała się jak zwykle do Jerozolimy.  



Ta pielgrzymka paschalna jest zapowiedzą Jego przyszłej podróży do Jerozolimy, 

gdy jako dorosły i jako pierworodny syn ( Łk 2,7 ) uda się do Jerozolimy (9,5; 18,31; 

19,28), gdzie przed swoją śmiercią będzie świętował Paschę ( 22,7-15).  

Wiek Jezusa jako chłopca może także przypominać nam wiek Samuela. Chociaż 

tekst biblijny nie mówi, ile miał lat, gdy został powołany przez Pana (1 Sm 3,1-10 ), 

niemniej część tradycji żydowskiej uważała, że miał wówczas lat dwanaście
1
.   

 [2, 43-45] Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus             

w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest             

w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych                         

i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  

Pod  koniec święta Jezus został w Jerozolimie co było wynikiem Jego decyzji                 

( Łk 2,49 ) i o czym Jego rodzice nie wiedzieli. Wędrówka z Jerozolimy do Nazaretu,  

trwała kilka dni i Maryja i Józef uszli dzień drogi, sądząc, że jest wśród pątników lub 

między krewnymi i znajomymi, jak pewnie zdarzyło się podczas wcześniejszych 

pielgrzymek. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, aby Go odszukać.  

 [2, 46-47] Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami.  

Odnaleźli Go dopiero po trzech dniach.  

Wzmianka o „trzech dniach” sugeruje oczywiście zmartwychwstanie Jezusa, 

aczkolwiek samo wyrażenie o tym nie przesądza, ponieważ pisząc o 

zmartwychwstaniu, Łukasz używa odmiennego wyrażenia, „na trzeci dzień”                

(9,22; 18,33; 24,7.46 ).  

Niemniej inne obecne w tej perykopie elementy, wskazują, że Łukasz może tu 

rzeczywiście zapowiadać zmartwychwstanie.  

Mamy na przykład to samo miejsce (Jerozolima) i ten sam czas (okres Paschy).  

W relacji o zmartwychwstaniu także jest mowa o tym, że nie można było znaleźć 

Jezusa (24,3.23).  

Również wędrówka dwóch osób (Maryi i Józefa), najpierw wychodzących z 

Jerozolimy, a potem do niej wracających, gdy nie ma przy nich Jezusa, przypomina 

wędrówkę dwóch uczniów do Emaus (24,13.33 ).  

Jeszcze jedno wyraźne nawiązanie do zmartwychwstania pojawia się w tej samej 

perykopie w wersecie 49.  

                                                           
1
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, V, 348 



Jezus zostaje odnaleziony w świątyni, a zatem w miejscu, w którym Łukasz 

rozpoczyna i kończy narrację w dwóch pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii.  

Siedzi między nauczycielami i  przypomina młodego chłopca, Daniela, z 

opowiadania o Zuzannie, siedzącego pośród starszych ludu (Dn 13,50).  

Jezus przysłuchuje się im, ale ponieważ zadaje także pytania – co stanowiło 

typową metodę nauczania rabinów  - a bystrość Jego umysłu (mądrość
2
)                                 

i odpowiedzi zdumiewa słuchaczy, widzimy wyraźnie, że i On sam jest nauczycielem.  

Ponieważ nauczano wówczas w postawie siedzącej (Łk 4,20; 5,3; Mt 5,1), scena ta 

jest zapowiedzią działalności nauczycielskiej Jezusa, przede wszystkim w świątyni.              

(Łk 19,47; 20,1; 21,37-38) .  

 [2, 48] Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie.  

W poprzednim wersecie czytaliśmy, że ludzie byli zdumieni odpowiedziami 

Jezusa: teraz widzimy, że także Jego Matka i ojciec, Józef, zdziwili się bardzo                     

(2,18.33) i doświadczyli bólu serca.  

Możliwe, że miecz, o którym mówił Symeon, wiąże się także z cierpieniem Maryi  

z powodu tego, że nie potrafi w pełni zrozumieć misji Jezusa.  

Pyta Go: Synu, czemuś nam to uczynił? 

[2, 49] Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?  

Jezus wypowiada swoje pierwsze słowa  w Łukaszowej Ewangelii, odpowiadając 

pytaniem na pytanie: Czemuście mnie szukali?  

Taki sam grecki czasownik oznaczający „szukać” pojawia się w pytaniu 

skierowanym do kobiet przychodzących do pustego grobu:  

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych”?  

W obu wypadkach pytanie sugeruje, że jeśliby pytający zrozumieli sens 

wcześniejszych wydarzeń (ofiarowanie Jezusa w świątyni) lub Jego słów (zapowiedzi 

o zmartwychwstaniu), nie szukaliby Go.  

Na koniec Jezus wyjaśnia: powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. 

Czasownik „powinien” (dei) oznacza u Łukasza konieczność Bożą - to, co Jezus musi 

czynić, by wypełnić plan Boga
3
.  

                                                           
2
 BL - wg Biblii Lubelskiej 

3
 Łk 4,43; 9,22; 13,33; 17,25; 19,5; 22,37; 24,7.26.44 



Odpowiedź Jezusa zestawia także jego Ojca „Józefa”, z Jego Ojcem Niebieskim 

pokazując, że jest  świadom swej prawdziwej tożsamości (1,32.35).  

Ostatecznie bowiem Jezus powinien być w tym, co należy do jego Ojca, czyli być 

posłusznym Jego woli.( zob.  22, 42). 

 

 

Żywa tradycja: Tajemnice radosne różańca 

Radość mesjańska zapowiedziana przez proroków (Iz 49,13; So 3,14) staje się 

rzeczywistością w wydarzeniach opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach 

Łukaszowej Ewangelii. Wydarzenia te przynoszą radość (Łk 1,14.44; 2,10), a Maryja, 

Elżbieta i inni "cieszą się" i "radują" (1,14.28.47.58). Chrześcijanie przez całe wieki 

rozważali te teksty, odmawiając tajemnice radosne różańca. 

 

Jan Paweł II wyjaśnia: 

"Pierwszy cykl - tajemnic radosnych - rzeczywiście znamionuje radość 

promieniująca z wydarzenia Wcielenia. Jest to widoczne od chwili zwiastowania, 

gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do 

radości mesjańskiej: "Raduj się, Maryjo". (...) 

Pod znakiem radości jest dalej scena spotkania z Elżbietą, w której sam głos 

Maryi i obecność Chrystusa w Jej łonie sprawiają, że Jan "poruszył się z radości" 

(por. Łk 1,44). W wesele obfituje scena z Betlejem, w której narodzenie Bożego 

Dziecięcia, Zbawiciela świata, aniołowie opiewają i ogłaszają pasterzom jako 

"radość wielką" (Łk 2,10). 

Ale już dwie ostatnie tajemnice, choć zachowują posmak radości, zapowiadają 

równocześnie oznaki dramatu. 

Rozważać tajemnice radosne znaczy wejść w ostateczne motywacje i w głębokie 

znaczenie radości chrześcijańskiej. (...) 

Maryja prowadzi nas do zrozumienia, w czym leży sekret radości chrześcijańskiej, 

przypominając nam, że chrześcijaństwo to przede wszystkim euangelium, "dobra 

nowina", która ma swe centrum, a nawet całą swoją treść w Osobie Chrystusa, 

Słowa, które stało się ciałem, jedynego Zbawiciela świata
4
". 

 

 

[2, 50] Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  

Maryja i Józef nie zrozumieli Jego odpowiedzi.  

                                                           
4
 Jan Paweł II, Rosarium Virgnis Mariae, 20 (podkr. J.P.II) 



Podobnie będzie później z jego uczniami, którzy mimo przywileju, jakim była 

możliwość widzenia i słuchania Jezusa (10, 23 -24), także nie będą w stanie zrozumieć 

Jego słów (9, 45; 18,34).  

Tajemnice wiary, nawet jeśli zostaną nam objawione, zawsze pozostają nam znane 

tylko częściowo (1 Kor 13,12). Nasze rozumienie tych tajemnic może cały czas 

rosnąć. 

[2, 51]  Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.                    

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  

 

Odnaleziony w świątyni Jezus wraca z Maryją i Józefem do Nazaretu, gdzie jest 

im poddany (posłuszny BP
5
).  Maryja natomiast chowała wiernie wszystkie te 

sprawy w swym sercu, starając się je lepiej zrozumieć, podobnie jak to uczyniła po 

przybyciu pasterzy (2,19).  

[2, 52]  Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u 

ludzi. 

 

Podsumujmy: znowu zostają podkreślone mądrość Jezusa oraz łaska, jaką ma u 

Boga (2,40).  

Ponieważ w wersecie 47 była mowa o „bystrości umysłu” ("mądrości") Jezusa, 

możliwe, że mamy tu aluzję do przymiotów Mesjasza, które przepowiada Izajasz :               

„Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu” ( Iz 11,2 BP).  

Jezus czyni także postępy w latach, co oznacza że rośnie i dojrzewa. Gdy pojawi 

się w kolejnym rozdziale Ewangelii Łukasza, nie będzie już dwunastoletnim 

chłopcem, lecz około trzydziestoletnim mężczyzną (3,23). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 2,41-52) 

 

Posłuszeństwo. Święty Maksymilian Kolbe pisze: 

Najdroższy Bracie, ta i tylko ta jest droga mądrości, roztropności i potęgi nieskończonej i 

sposób dania jak największej chwały Panu Bogu. Gdyby istniała inna droga lepsza, Pan Jezus 

by nam słowem i przykładem Ją wskazał: a 30 lat ukrytego Pana Jezusa mamy jasno w Piśmie 

Świętym: „Et errat oboediens illis” (Łk 2,51
6
): podobnie to do całego życia Pana Jezusa 

często czytamy w Piśmie Świętym, że przyszedł wypełniać Wolę Ojca Niebieskiego (…).  

                                                           
5
 Biblia Paulistów (2008) 

6
  i był im poddany (BT) 



Miłości więc, miłości bez granic, ku Najlepszemu naszemu Ojcu, która to miłość przez 

posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy, szczególnie gdy chodzi o wypełnienie rzeczy, które się 

nam nie podobają. Najpiękniejszą najprawdziwszą księgą, gdzie można bez końca zgłębiać tę 

miłość, aby ją naśladować, jest Ukrzyżowany
7
. 

 

Uświęcająca wartość codziennego życia.  

Święty Josemaria Escriva zaprasza nas, by medytować nad ukrytym życiem Jezusa w 

Nazarecie: 

Trzydzieści trzy lata Jezusa! Z tego trzydzieści upłynęło w milczeniu i ukryciu; w 

uległości i pracy"
8
. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Orygenes 
 

Jezus odnaleziony wśród nauczycieli 
 

Gdy miał lat dwanaście, pozostał w Jerozolimie. Rodzice, nie wiedząc o tym, nie mogli 

Go znaleźć, choć pilnie szukali. Poszukują pomiędzy bliskimi, szukają wśród towarzyszy 

podróży, szukają pomiędzy znajomymi, lecz nigdzie nie znajdują ... (Łk 2, 41nn).  

Nie odnajduje się bowiem Jezusa wśród krewnych względem ciała; nie odnajduje się 

pomiędzy tymi, z którymi jest się złączonym tylko cieleśnie. W wielkim tłumie nie znajduje 

się małego Jezusa.  

Naucz się więc, gdzie szukając, odnaleźli Go, abyś i ty odnalazł Go wraz z Józefem                   

i Maryją. I szukając – mówi – odnaleźli Go w świątyni.  

Nie w jakimkolwiek innym miejscu, lecz w świątyni, i nie po prostu w świątyni, lecz 

pośrodku uczonych, gdy ich słuchał i zadawał im pytania.  

 Ty więc także szukaj Jezusa w kościele Boga, szukaj w świątyni,  

 szukaj Go pośród nauczycieli, którzy są w świątyni i nie wychodzą z niej;  

 a gdy tak będziesz szukał, odnajdziesz Go.  

                                                           
7
 Św. M. M. Kolbe, List do brata kleryka Alfonsa Kolbego, 2 IV 1919, w: tegoż, Pisma, Część I, Wydawnictwo 

Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2007, s.60 
8
 Św. J. Escriva, Bruzda, przeł. J. Jarco, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2013, s.121 



Co więcej: jeśli ktoś się nazywa nauczycielem, a nie posiada Jezusa, ten jest 

nauczycielem tylko z imienia, i dlatego u niego nie można odnaleźć Jezusa, Słowa Bożego              

i Mądrości...  

Znaleźli Go siedzącego wśród uczonych i nie tylko siedzącego, ale zadawającego pytania 

i słuchającego ich. I teraz też jest obecny Jezus, który nas pyta i słucha, gdy mówimy.                         

I dziwili się – jak mówi – wszyscy. Dlaczego się dziwili? Nie z powodu Jego pytań, choć i 

te były godne podziwu, lecz z powodu odpowiedzi. Co innego jest pytać, a co innego 

odpowiadać.  

Zapytywał nauczyciel, a gdy nie mogli odpowiedzieć, On sam im odpowiadał na swoje 

pytania. Odpowiedź według Pisma nie oznacza bynajmniej zamiennej mowy dwóch osób, 

lecz wykład nauki; niech cię o tym przekona Prawo Boże: „Mojżesz pytał, Bóg zaś od-

powiadał mu głosem” (Wj 19, 19). A odpowiedź ta dotyczyła tego, o czym pouczał Bóg 

niewiedzącego Mojżesza.  

Raz więc Jezus pytał, raz odpowiadał, i jak to powiedzieliśmy wyżej, choć cudowne były 

Jego pytania, to o wiele cudowniejsze były odpowiedzi.  

 Błagajmy Go więc, abyśmy mogli Go słuchać, aby On nam zadawał pytania, 

które by sam rozwiązywał;  

 błagajmy Go o to w trudzie i bólu, a będziemy mogli odnaleźć Tego, którego 

szukamy.  

Nie na próżno bowiem napisano: „Ja i ojciec z bólem szukaliśmy Ciebie”. Trzeba więc, 

aby ten, kto szuka Jezusa, nie czynił tego z lekceważeniem, opieszale, chwilowo tylko, jak 

to czynią niektórzy i dlatego też znaleźć nie mogą. My natomiast mówimy: „Z bólem 

szukaliśmy Ciebie”. 

 

 Orygenes 
 

Z bólem więc szukali Syna Bożego 

 

 „I wzrastał” – jak mówi [ewangelista] (Łk 2, 52). 

 „Uniżył bowiem siebie samego, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) i tą samą mocą, 

którą się uniżył, także wzrastał. Objawił się jako słaby, bo przyjął słabe ciało, i dlatego 

znowu jest wzmocniony. Syn Boży się uniżył i dlatego znowu napełniony został mądrością.  

 „A łaska Boża była nad Nim”.  



Nie dopiero gdy był już młodzieńcem, nie dopiero gdy pouczał jawnie, lecz gdy był 

jeszcze maleńki, miał Bożą łaskę, a jak wszystko w Nim było cudowne, tak i cudownym 

było dzieciństwo, bo napełniony był mądrością Bożą. 

 „Udali się rodzice Jego wedle zwyczaju do Jerozolimy na uroczysty dzień 

Paschy, gdy miał lat dwanaście”.  

Bacz pilnie: nie miał jeszcze dwunastu lat, a już był napełniony mądrością Bożą i darami, 

o których pisze Pismo Święte. Gdy więc, jak powiedzieliśmy, miał dwanaście lat, a wedle 

zwyczaju wypełniły się dni uroczystości i rodzice Jego powracali, pozostał Chłopiec w 

Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice.  

Zrozum, że jest tu coś głębszego niż to, co pozwala zrozumieć naturę ludzką.                       

Nie pozostał bowiem w sposób zwyczajny, a rodzice Jego nie wiedzieli, gdzie jest, lecz 

podobnie jak napisane jest w Ewangelii Jana, że gdy Żydzi na Niego nastawali, zniknął 

spośród nich i nie ujrzeli Go, podobnie – jak mi się zdaje – pozostał Chłopiec w Jerozolimie 

i nie wiedzieli Jego rodzice, gdzie się znajduje. Nie dziwmy się, że są nazwani rodzicami, 

bo zasłużyli na imiona ojca i matki: ona z powodu zrodzenia, on z powodu szacunku.  

 A dalej następuje: „Z bólem szukaliśmy”.  

Nie sądzę, aby żałowali tego, że mniemali, jakoby Chłopiec zabłądził lub zginął. Nie jest 

bowiem rzeczą możliwą, by Maryja, która wiedziała, że poczęła z Ducha Świętego, która 

rozmawiała z aniołem, widziała pasterzy, słyszała Symeona prorokującego, mogła się lękać, 

że Chłopiec pobłądziwszy, zaginie.  

Odrzuć to przypuszczenie również w stosunku do Józefa, któremu anioł nakazał, by 

wziął Chłopca i uciekał do Egiptu, który usłyszał słowa: „Nie lękaj się wziąć Maryję, 

twoją małżonkę, bo to, co w niej jest zrodzone, pochodzi od Ducha Świętego”                      

(Mt 1, 20). Nie jest rzeczą możliwą, by mógł lękać się o Dziecko zgubione, o którym 

wiedział, że jest Boskiego pochodzenia.  

Należy sądzić, że miał tu miejsce inny ból niż ten, o którym myśli prosty czytelnik.  

Podobnie i ty, gdy czytasz Pisma, szukasz w nich treści z pewnym bólem i niepokojem, 

nie jakobyś sądził, że Pisma błądzą lub zawierają coś fałszywego, lecz dlatego że zawierają 

one nowe prawdy i sens, a ty nie możesz znaleźć tego, co jest prawdą. Podobnie i oni 

szukają Go, aby On przypadkiem od nich nie odszedł, czy też aby nie udał się w inne 

miejsce...  

Z bólem więc szukali Syna Bożego. A gdy Go szukali, nie znaleźli Go wśród 

krewnych – nie może bowiem ludzkie pokrewieństwo zatrzymać Boga. Nie znaleźli Go 

pomiędzy znajomymi, bo moc Boża większa jest od pojęć i wiedzy śmiertelników.  

 

Gdzie więc Go znaleźli? W świątyni! Tam bowiem można znaleźć Syna Bożego. 



 

Jeśli także i ty będziesz szukał Syna Bożego, szukaj Go najpierw w świątyni, tam się 

udaj, tam właśnie znajdziesz Chrystusa, Słowo i Mądrość, to jest Syna Bożego.  

A że był maleńki, znaleziono Go wśród nauczycieli uświęcającego i pouczającego ich. 

Jako maleńkiego znaleziono Go pośród nich. Nie pouczał ich jednak, ale zapytywał, a 

działo się to ze względu na Jego wiek, aby nas pouczyć, co wypada czynić dzieciom, 

choćby i były mądre i uczone, to znaczy, aby słuchały raczej nauczycieli, niż starały się ich 

pouczać, i nie wysuwały się przed nich z powodu próżnej chęci pokazania się.  

Pytał – mówię – nauczycieli, nie aby się czegoś od nich nauczyć, ale aby pouczyć ich 

przez pytania. Z jednego bowiem źródła wiedzy wypada stawiać pytania i mądrze odpo-

wiadać, i ta sama wiedza daje to, o co masz się pytać, i to, co masz odpowiadać.  

Należało bowiem, aby Zbawiciel najpierw stał się nauczycielem przez uczone pytania, by 

później mógł odpowiadać na pytania wedle mądrości Boga. 

 

 Orygenes 
 

Jezus wzrastał poddany Maryi i Józefowi 

 

Nauczmy się, synowie, być poddanymi naszym rodzicom. Większy jest poddany 

mniejszemu. Jezus starszego wiekiem Józefa czcił zaszczytnym tytułem ojca, dając tym 

samym przykład synom, aby byli poddani ojcom, a jeśli są sierotami, to tym, którzy pełnią 

nad nimi ojcowską władzę. 

Czy jednak mówię tylko o rodzicach i dzieciach? Jeśli Jezus, Syn Boży, był poddany 

Józefowi i Maryi, to ja nie mam być poddany biskupowi, który przez Boga został mi 

ustanowiony ojcem?  

Czy nie będę poddany kapłanowi, który został nade mną postawiony z łaskawości Bożej? 

Myślę, że Józef zdawał sobie z tego sprawę, iż Jezus był większy od niego, a mimo to był 

poddany; wiedząc zaś, że ktoś większy jest mu poddany, z drżeniem sprawował swoją 

władzę. 

Niech tedy każdy baczy, że częstokroć gorszy jest postawiony nad lepszym od siebie                   

i niejednokrotnie się zdarza, że ten, kto jest poddany, lepszy jest od tego, którego widzi, że 

mu rozkazuje. Gdy tę prawdę rozumie ten, kto jest wyższy godnością, nie będzie się 

wynosił pychą z tego powodu, że jest ważniejszy, lecz niech wie, że poddany może być od 

niego lepszym, tak jak Jezus, który był poddany Józefowi. 

 Dalej następuje: „Maryja zaś zachowywała te wszystkie słowa w sercu swoim”.  



Domyślała się bowiem, że jest On kimś większym od człowieka, i dlatego zachowywała 

wszystkie te słowa chłopca dwunastoletniego, ale Tego, który został poczęty z Ducha 

Świętego, którego widziała, jak wzrastał w mądrości i łasce u Boga i ludzi. 

Jezus wzrastał w mądrości i wydawał się mądrzejszy z roku na rok. Jak to? Czyż nie był 

mądry, że wzrastał w mądrości? A może działo się to dlatego, że „wyniszczywszy się, 

przyjął postać sługi” (Flp 2, 7) i odzyskiwał to, co złożył, i napełniał się mocą, którą – jak 

się wydawało – uprzednio złożył w chwili przyjęcia ciała?  

Wzrastał jednak nie tylko w mądrości, lecz także i w latach. Jest bowiem także i postęp w 

latach.  

Pismo Święte mówi o dwu rodzajach wieku:  

 jeden to wiek ciała, nad którym nie mamy władzy, bo rządzi nim prawo natury,  

 drugi – wiek duszy, który w sposób właściwy znajduje się w mocy naszej, i tu 

właśnie możemy – jeśli tylko chcemy – wzrastać, a nawet osiągnąć szczyt 

wzrostu, „abyśmy już nie byli chwiejnymi dziećmi unoszonymi od każdego 

podmuchu nauki” (Ef 4, 14), lecz odrzuciwszy to, co dziecinne, zaczęli się sta-

wać mężami, i abyśmy mogli powiedzieć: „Gdy stałem się mężem, usunąłem to, 

co cechowało dziecko” (1 Kor 13, 11).  

Ten właśnie postęp w latach – jak powiedziałem – w którym wzrasta nasza dusza, 

znajduje się w naszej mocy. Jeśli ci to jednak nie wystarczy na świadectwo, to weźmiemy 

jeszcze jeden przykład od św. Pawła, który mówi: „Dopóki nie dojdziemy do doskonałości 

męża, na miarę wieku pełności ciała Chrystusowego” (Ef 4, 13).  

W naszej więc mocy jest to, abyśmy doszli do miary wieku ciała Chrystusowego, a jeżeli 

to jest w naszej mocy, to ze wszystkich sił starajmy się odsunąć to, co jest w nas z dziecka, 

zniszczyć to i osiągnąć pozostałe etapy wzrostu, abyśmy i o sobie mogli usłyszeć słowa: 

„Ty zaś pójdziesz do ojców swoich w pokoju, przeżywszy dobrą starość” (Rdz 15, 15). 

Chodzi tu o starość duchową, która jest prawdziwie dobrą siwizną starczą, abyśmy doszli do 

kresu w Jezusie Chrystusie.  

  

 

 

 

 

 

 



I czytanie :      Mi 5, 1–4a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie 

mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, 

od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca 

porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i 

paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą 

wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.  A Ten będzie 

pokojem..   
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Ireneusz 
 

Betlejem – Miasto Dawidowe 

 

Z kolei Prorok Micheasz mówi o miejscu, gdzie się ma narodzić Chrystus, to jest o 

Betlejem Judzkim tak powiada: „A ty Betlejem Judzkie, czy nie jesteś najmniejsze 

wśród książąt judzkich? Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie pasł Izraela, 

mój lud” (Mi 5, 2).  

Ale Betlejem jest także ojczyzną króla Dawida, tak więc nie tylko według Dziewicy, 

która Go urodziła jest On z pokolenia Dawida, ale także z tej racji, że narodził się w 

Betlejem, ojczyźnie Dawida.  

 Św. Hieronim 
 

Pochwała Betlejem 

 

[Paula w swojej pielgrzymce do Miejsc Świętych przybyła do Betlejem], wylewając 

łzy radości mówiła: „Witaj Betlejem, domie chleba, w którym urodził się ów Chleb, 

który z nieba zstąpił. Witaj Efrata, kraino najżyźniejsza oraz karpoforos – 

owocodajna, której urodzajnością jest Bóg”.  

O tobie niegdyś przepowiedział Micheasz: „A ty, Betlejem, Efrata, malutkieś 

między tysiącami judzkimi; z ciebie mi wynajdzie, który będzie panującym w 

Izraelu, a wyjście którego od początku, od dni wieczności. Przeto da ich aż do czasu, 

w którym rodząca porodzi, a ostatek braci jego wróci do synów izraelowych” (Mi 5, 

2n).  



U ciebie bowiem narodzi się panujący, który przed jutrzenką jest zrodzony (Ps 110 

[109], 3), którego narodzenie z Ojca dokonało się poza czasem. I tak długo pozostawał u 

ciebie ród pochodzenia Dawidowego, aż Dziewica porodziła i resztki narodu wierzącego 

w Chrystusa nawróciły się do synów izraelskich i głosiły swobodnie:  

„Wam przede wszystkim miało być głoszone słowo Boże, ale że je odrzucacie                   

i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego, oto zwracamy się do pogan” (Dz 13, 

46).  

Powiedział bowiem Pan: „Nie jestem posłany, jeno które zaginęły z domu 

izraelowego”
9
 (Mt 15, 24).  

I w tym czasie spełniły się na nim słowa Jakuba: „Nie braknie Księcia z Judy ani 

wodza z biódr jego, aż przyjdzie, który ma przyjść, a On będzie oczekiwaniem 

narodów” (Rdz 49, 10, LXX).  

 

 Św. Hieronim 
 

Z ciebie, maleńkiego i miernego wyjdzie wódz izraelski 

 

 „A ty Betlejem, ziemio judzka”...Ewangelista powiedział, że nie jest maleńkie wśród 

książąt Judy, jeśli jest brane jako miejscowość; maleńki wprawdzie jesteś i mierny, 

jednakże z ciebie maleńkiego i miernego wyjdzie wódz izraelski – według owych słów 

apostoła: „I co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych” (1 Kor 1, 27).  

Dalej, co następuje: „Który by rządził ludem moim izraelskim” (Mt 2, 6) – czyli 

„Który by pasł lud mój izraelski”. 
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 Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela (BT) 



Jezus z Nazarethu - Roman Brandstaetter 

 

Wielki egzamin  

Jezus powoli odkrywał ludzi i świat, który stawał się dla Niego coraz większy, szerszy i 

głębszy, i wypełniając się Jego dziecięcymi pragnieniami, niepokojami, tęsknotami, 

zadziwiał Chłopca swoim pięknem, radością, smutkiem i troską.  

Ale owa podróż odkrywcza, odbywająca się w głąb otaczającego Go życia, zamkniętego 

wzgórzami Galilei i błękitnym niebem, nie była w pełni wyprawą w nieznane, albowiem 

Chłopiec w rzeczywistości odkrywał świat już dobrze sobie znany od prapoczątku jego 

istnienia.  

Tym razem poznawał go od strony swojego człowieczeństwa, co samo w sobie nawet dla 

takiej psychiki jak Jezusa było przeżyciem niezwykle emocjonującym, gdyż wprawdzie 

wszechobecność jest równoznaczna z wszechpoznaniem, jednak inne jest spojrzenie z 

wysokości do głębiny, a inne spojrzenie z głębiny do wysokości, zwłaszcza jeżeli pierwsze 

jest spojrzeniem Elohim, a drugie spojrzeniem Człowieka, a razem są jednym i tym samym 

spojrzeniem.  

Mały Jezus, patrząc zatem na świat, poznawał go swoim wszechpoznaniem i odkrywał 

go swoją wszechobecnością, albowiem ograniczył się, czyli rozprzestrzenił do rozmiarów 

człowieczego wcielenia, dzięki czemu był małym nazarethańskim chłopcem, nie 

wtajemniczonym jeszcze w święte Prawo i uganiającym po rynku ze swoimi rówieśnikami, 

i bawiącym się z nimi w klasy lub w wesele i pogrzeb, która to zabawa cieszyła się wielkim 

powodzeniem w świecie izraelskich dzieci, wiedzących już od dzieciństwa, że całe życie 

ludzkie jest żmudnym krążeniem między radością a żałobą.  

Pewnego piątkowego wieczoru deszczowego miesiąca marcheszwan, gdy ziemia i ludzie 

po upalnym lecie z ulgą wchłaniali w siebie orzeźwiający powiew płynący od morza, a 

dostojna królowa Szabat zasiadła w otoczeniu Ciszy i Spokoju przy stołach w domach 

Izraela — była to królowa piękniejsza od Bathszeby i Sulamith, cała w szmaragdach i 

złocie, w perłach i brylantach — Josef, po odśpiewaniu pieśni wielbiących jej urodę i 

wdzięk, kręcąc z namysłem dokoła palca koniec swojej brody, co oznaczało, że wypowie za 

chwilę słowa wielkiej wagi, tak przemówił do Miriam i Jezusa:  

— Syn mój, Jeszua — oby dożył wieku Abrahama — kończy piąty rok życia i powinien, 

wzorem swoich praojców, rozpocząć naukę Tory, którą Elohim nadał narodowi wybranemu 

ku Jego wiecznej chwale.  

Wydaje mi się, że nastał czas nauki i poznania świętej Mądrości, która wypowiadając 

słowa słuszne i sprawiedliwe, odrzuca wszystko, co jest obłudne i przewrotne, a jej 

poznanie i przestrogi są cenniejsze niż srebro, niż korale, i żadnych klejnotów nie można z 

nią porównać.  

Błogosławiony człowiek, który jej słucha i codziennie czuwa u jej drzwi, i strzeże 

progów jej bram, albowiem kto ją znajdzie — tu Josef spojrzał na Miriam — znajdzie 

żywot i otrzyma łaskę od Pana, a kto jej unika, krzywdzi duszę swoją — teraz skierował 

spojrzenie na Jezusa i dodał: — Nauka matki twojej jest pięknym wieńcem dla twojej 

głowy, a dla szyi twojej jest drogocennym łańcuchem.  



Wrażenie tego przemówienia było bardzo wielkie.  

Miriam zrozumiała, że Jezus z dniem dzisiejszym przechodzi pod opiekę ojcowską, a 

ona, niewiasta cienia, ongi ocieniona przez Pana, musi usunąć się w cień i zrobić miejsce 

Josefowi, który kierować będzie wychowaniem Chłopca, i nie ma już na to rady, gdyż takie 

jest błogosławione prawo matki, prawo nieustannego usuwania się w cień i życia w cieniu 

Syna, we wciąż widocznej nieobecności.  

Opuściła głowę i znalazła się poza zasięgiem światła padającego z wątłej lampki 

oliwnej, i była dosłownie i przenośnie tak bardzo pogrążona w cieniu, że ani Jezus, ani 

Josef nie widzieli łez, które spływały po jej młodej, lecz zmęczonej twarzy i kapały na 

dłonie splecione bezradnie na kolanach.  

Josef, zwróciwszy się do Chłopca, rzekł:  

— Zanim jednak zaprowadzę syna mojego, Jeszuę, do beth hasefer, w którym zapozna 

się z nauką Tory i nauczy się czytać i rozumieć Pięcioksiąg i Księgi Proroków, chciałbym z 

jego ust usłyszeć to, czego nauczyła go jego matka.  

Więc niech mi opowie, rozumie się w dużym skrócie, dzieje Abrahama, a potem 

odmówi Szema, Dziesięcioro Przykazań i Szemone Esre, które wprawdzie z ust jego już 

wielokrotnie słyszałem, ale chciałbym jeszcze raz usłyszeć uchem wyczulonym na 

słyszenie każdego słowa z osobna i wszystkich słów razem, aby się przekonać, czy pamięć 

ma dobrą, czy nie opuszcza słów i zdań i czy umie mądrość zawartą w świętych wyrazach 

oddać stosownym głosem, śpiewnym i błagalnym, nie za miękkim, bo miękki głos jest jak 

puste zawodzenie, i nie za twardym, bo twardy brzmi jak uderzenie żelaza o żelazo, a z ust 

modlących się do Elohim powinny płynąć słowa jasne i czyste jak złoto trzykroć pławione.  

To powiedziawszy Josef zerknął w stronę Miriam, ale ponieważ siedziała w cieniu z 

wciąż opuszczoną głową, nie mógł stwierdzić, jakie wrażenie uczyniło na niej jego 

przemówienie, które właściwie było wypowiedziane wyłącznie z myślą o niej.  

Cieśla, widząc bowiem, że decyzja wysłania Chłopca do szkoły i Jego przejście pod 

opiekę ojcowską głęboko wstrząsnęły niewiastą, postanowił przesłuchać Jezusa, by u progu 

Jego nowego życia złożyć hołd matce, która mimo zajęć domowych i nieustannego 

borykania się z biedą umiała Go wychować i nauczyć modlitw i przykazań.  

Poza tym nie mógł odmówić sobie przyjemności wysłuchania po nie wiadomo który raz 

modlitw i opowiadania Dziecka, albowiem sposób, w jaki Ono się modliło i opowiadało, 

niezależnie od treści i kształtu słów, budził w cieśli podniosłość ducha, napełniał go 

natchnioną tkliwością i przenosił w sfery odległe, skąd z niechęcią i z trudem wracał na 

ziemię.  

Łącząc zatem chęć złożenia czołobitności matce, przebywającej w cieniu, z żarliwą 

chęcią usłyszenia modlitewnego głosu Syna, zwrócił się zarówno do Niego, jak i do matki i 

rzekł:  

— Niech Jeszua, syn mój, zacznie mówić.  

Jezus podniósł się z krzesła, stanął na środku izby — płomyk lampy oliwnej padał na 

Jego szczupłą, śniadą twarz — i począł spokojnym głosem wywoływać z odległej 

przeszłości pobożne dzieje Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, ale czynił to tak, jakby 

opowiadał fragment swoich własnych dziejów, sprawiedliwie podzielonych między 

patriarchów, a wrażenie to wzmogło się przy nieudanym z łaski Elohim ofiarowaniu 

Jicchaka, gdy syn i ojciec stali się jednością, i to tak ścisłą i nierozerwalną, że śmiało można 

rzec, iż ojciec, ofiarowując syna, ofiarowywał samego siebie.  



Jezus, opowiadając te dzieje, trzymał się wiernie tekstu Księgi Bereszit, niczego od 

siebie nie wyjaśniał i niczego od siebie nie dodawał, i tylko żarliwością swojej wypowiedzi 

wywołał wrażenie nierozerwalnego związku wspólnej ofiary.  

 

Potem, po pośrednictwie anielskim, zniżywszy głos, z ulgą opowiedział o drodze 

powrotnej Abrahama i Jicchaka do domowego namiotu, ale równocześnie dał do 

zrozumienia obojgu słuchaczom w niewyrażalny słowami sposób — może za pomocą 

pochylenia głowy, może za pomocą rozkrzyżowania ramion — że niepowodzenie tej ofiary, 

zresztą z góry przez Elohim przewidziane, jest tylko wstępem do następnej i głównej ofiary, 

ale już udanej i uwieńczonej tragiczno-błogosławionym skutkiem.  

Zapadła cisza.  

Miriam wciąż siedziała w cieniu, niewidoczna, a cień począł ogarniać również Josefa i 

Jezusa, a wraz z tym przybierającym cieniem czuli w sercach swoich rosnącą boleść 

ukojenia i trwogę przed tą boleścią, i trwogę przed tym ukojeniem, albowiem boleść i 

ukojenie stały się synonimem tego samego, uczucia.  

Wtedy Jezus wypowiedział Szema i Dziesięcioro Przykazań i nie czekając na znak 

Josefa, przeszedł natychmiast do Szemone Esre, a uczynił to prawdopodobnie po to, by 

związać w jedną całość ofiarę Abrahama, płonące rogi na głowie proroka Mojżesza i życie 

wieczne, i zwróciwszy twarz ku Jerozolimie, szeptał:  

— Bądź pochwalony, Wiekuisty Boże nasz i Boże naszych ojców, Boże Abrahama, 

Jicchaka i Jaakowa, Panie wielki, potężny i pełen majestatu, Panie najwyższy, który 

świadczysz zbawienne łaski i władcą jesteś wszystkiego. który pamiętasz o miłości ojców i 

sprowadzisz Zbawiciela dla dzieci ich dzieci, dla Imienia Twojego w miłości. Królu, 

Podporo, Zbawicielu i Tarczo.  

Bądź pochwalony, Wiekuisty, Tarczo Abrahama. Potężny jesteś po wieczny czas, Panie. 

Ożywiasz zmarłych i niewyczerpany jesteś w zbawieniu. Żywych darzysz łaską, ożywiasz 

zmarłych w nieskończonym miłosierdziu, podnosisz upadłych, leczysz chorych, uwalniasz 

związanych i dotrzymujesz swej wierności śpiącym w prochu. Kto jak Ty jest Panem 

potężnym i kto Tobie dorównuje, Królu, który uśmiercasz i ożywiasz, i każesz kwitnąć 

zbawieniu? Kto jak Ty jest Ojcem Miłosierdzia, który w Miłosierdziu pamięta o życiu 

swoich stworzeń? A sprawiedliwy jesteś, gdyż ożywiasz zmarłych. Bądź pochwalony, 

Wiekuisty, który ożywiasz zmarłych. Jesteś święty, a Imię Twoje jest święte, a święci 

chwalą Cię codziennie...  

Tu urwał.  

Josef, który przez cały czas modlitwy miał zamknięte oczy i rozkoszował się każdym 

słowem Syna, teraz idąc śladami Abrahama i proroka Mojżesza, Ofiary i Prawa, znalazł się 

w przedsionku szczęścia, u wrót radosnego szeolu, śmierci przezwyciężonej, przy źródle 

żywej wody, ożywiającej umarłych, gdyż słowa wypowiedziane przez Dziecko zdały mu 

się kamieniami grobowymi, odwalonymi ręką Elohim.  

Łzy obeschły na twarzy Miriam. Wstała i podszedłszy do Jezusa, ujęła dłoń jego i 

włożyła ją w otwartą dłoń męża na znak poddańczej zgody na przejście Syna pod opiekę 

ojca.  

I wróciła na swoje miejsce w cieniu.  

 

 



Małe zdarzenia 

  

Czas płynął.  

W małej mieścinie galilejskiej czas tak samo płynął jak w Jerozolimie, Tyberiadzie czy 

Cezarei, różnica polegała jedynie na wymiarach spostrzeżeń i przeżyć, a ich ważność i 

małoważność ustalał Elohim.  

Dlatego małe i maleńkie zdarzenia rozgrywające się w owym czasie w małym, biednym 

domu w Nazarecie, może już nawet ledwo dostrzegalne dla człowieka mieszkającego w 

sąsiednim domu, okazały się bardziej ważkie dla ludzkości niż wielkie wypadki 

historyczne, dziejące się na szerokim świecie.  

A jeżeli dzisiaj z baczną uwagą śledzimy ówczesne zmiany na tronie judejskim lub 

arcykapłańskim, czynimy to przede wszystkim w związku z pozornie mało ważnymi 

zdarzeniami, dziejącymi się pod dachem owego biednego domu, o którym nic jeszcze nie 

wiedzą władze rzymskie i nic nie wie arcykapłan w Jerozolimie.  

I również nic jeszcze nie wiedzą o czasie przybierającym, który wielkim zdarzeniom 

odbiera ich fałszywą wielkość, małym pozorną małość, wielkie czyni małymi, małe 

wielkimi, zgubioną drachmę w domu Josefa i Miriam wywyższa do rozmiarów wiekuistego 

symbolu, a śmierć króla poniża do nic nie znaczącego epizodu.  

Dni monotonnie płynęły.  

Josef pracował, sporządzał jarzma i pługi, karczował las, a gdy pracy nie było w 

Nazarecie, wędrował swoim zwyczajem po okolicy, wracał zmęczony do domu i po 

trudnym dniu kładł się wcześnie spać, i spał twardym i dobrze zasłużonym snem.                     

Jego plecy i mięśnie wciąż były mocne. Tylko od czasu do czasu czuł w piersiach 

duszności, ale lekceważył je, gdyż mijały szybko i bez śladu.  

Miriam była piękna i smukła i mimo postępujących powoli lat zachowała swój 

dziewczęcy wdzięk i lekki krok, i pogodny spokój w niebieskich oczach, w których 

wprawdzie często malowało się zmęczenie, ale ono jeszcze bardziej pogłębiało piękno jej 

spojrzenia.  

Jezus pilnie uczęszczał do beth hasefer i robił duże postępy w nauce ku wielkiemu 

zadowoleniu chazana, a zazdrości ciotecznych braci i niektórych przyjaciół — tylko Jaakow 

i Jehuda patrzyli na Niego z przychylnym podziwem — biegle czytał i pisał po hebrajsku i 

aramejsku, znał cały Pięcioksiąg i już umiał na pamięć Psalmy i Księgi Jesai.  

Pewnego dnia przybył do Nazarethu stary farbiarz sukna, który przed wielu laty 

wywędrował stąd za chlebem, a teraz na starość wrócił do rodzinnego miasta. Starzec ów, 

uczony w Piśmie Świętym i bogaty w doświadczenie — przez dwadzieścia lat mieszkał w 

Małej Azji, w Cylicji — zainteresował się Jezusem i poznawszy się na Jego zdolnościach, 

począł Go uczyć języka greckiego, słusznie uważając, że ten nad wiek duchowo rozwinięty 

Chłopiec — w przyszłości wyrośnie na pewno na wielkiego uczonego — powinien znać ów 

język, wprawdzie pogański, ale którym na szerokim świecie mówią wszyscy mędrcy i 

doktorzy, uczeni i poeci.  

Jezus i farbiarz siedzieli więc na ziemi, starzec trzciną rysował litery greckie na piasku, 

głośno i wyraźnie je wymawiał, a Chłopiec je powtarzał, a potem z liter układali słowa, a ze 

słów zdania, ku wielkiej uciesze Ucznia, którego bawiło, że po grecku, w przeciwieństwie 

do hebrajskiego i aramejskiego, pisze się od strony lewej ku prawej.  



Starzec natychmiast wyjaśnił tę nadzwyczajność jednym zdaniem, brzmiącym nieco 

pogardliwie, mimo niewątpliwego szacunku, jaki okazywał dla piękna mowy greckiej: — 

Niech Jeszua ben Josef pamięta, że jest to język pogan.  

Farbiarz w wieczornych rozmowach prowadzonych z Josefem wynosił pod niebiosa 

zdolności Jezusa i radził cieśli posłać Syna, gdy skończy trzynaście lat, do beth hamidraszu 

do Jerozolimy, gdzie nauk udziela wielki uczony Gamaliel — oby dożył wieku Abrahama! 

— wnuk bogobojnego mędrca, rabbiego Hillela, starca nieomal stuletniego, umiłowanego 

przez Pana.  

Chłopiec — zdaniem farbiarza — powinien się kształcić, kształcić i jeszcze raz 

kształcić, a jeżeli będzie się kształcił, wyrośnie na drugiego Hillela lub Gamaliela, a może 

wyrośnie jeszcze wyżej, gdyż łaska Elohim nie ma granic, a wiadomo, że z najmniejszego 

ziarenka wyrastają niebotyczne cedry.  

Josef poszedł po radę do chazana, ale ten z wyraźnym niezadowoleniem przyjął 

wiadomość o nauce języka greckiego u farbiarza. Kręcąc gwałtownie kędziory i mrugając 

oczami, tłumaczył Josefowi, że wprawdzie język grecki może się przydać Chłopcu, ale kto 

wie, czego ów am haarec — tak nazwał farbiarza — podczas owych lekcji uczy Jezusa.  

Wprawdzie Chłopiec dzięki swojej mądrości już dziś umie odróżnić ziarno od plew, 

jednak należy być ostrożnym i dmuchać na zimne. Wreszcie długo klucząc i kołując — 

Josef wyczuł, że chazan jest zazdrosny o starca, gdyż chciał być wyłącznym nauczycielem 

Jezusa — wyraził zgodę na wyjazd Chłopca na dalszą naukę do Jerozolimy, a co do 

nauczyciela języka greckiego, był nawet skłonny przyznać mu pewną wnikliwość umysłu, 

skoro tak szybko poznał się na zdolnościach Chłopca.  

Ale zgoda chazana nie rozwiązywała trudności dalszej edukacji Jezusa.  

Josef gryzł się i martwił, patrząc na Syna wracającego do domu po całodziennej ciężkiej 

pracy. Chciał Go posłać do rabbiego Gamaliela, ale nie miał na ten cel pieniędzy.  

Wprawdzie wielu mędrców w Izraelu, a między innymi Hillel i rabbi Szamaj, 

utrzymywało się przez długi czas z rzemiosła — rzemiosło w Izraelu było zawodem 

szlachetnym i niejeden z natchnionych myślicieli był drwalem, szewcem, kowalem, 

garncarzem, piekarzem — więc i Jezus, którego mąż sprawiedliwy nauczył ciesielstwa, 

mógłby rzemiosłem zarobić na życie w Jerozolimie — ale cóż mógł biedny Josef na to 

poradzić, że Chłopiec, nie czując powołania do tego pięknego zawodu, wolał pracować przy 

zbiorach winogron, w ogrodzie, przy żniwach lub wypasać owce.  

Upodobał sobie zawód najemnika rolnego, który niestety w owym czasie był w 

powszechnej pogardzie — może właśnie dlatego Jezus wybrał sobie ten zawód — a 

robotnicy pracujący na roli za dziennym wynagrodzeniem uważani byli przez ogół za am 

haareców, prostaków i nieuków.  

Widome znaki owego gorącego zamiłowania Jezusa do pracy na roli i pasterstwa 

znajdujemy w późniejszych Jego przypowieściach i mowach, w których posługiwał się 

porównaniami zaczerpniętymi nie z dziedziny ciesielstwa, lecz z życia ogrodników, 

rolników i pasterzy, co świadczy, że pracował na roli i wypasał owce, albowiem każdy 

człowiek w swoich wypowiedziach posługuje się sumą doświadczeń nabytych w pracy i 

kształtuje swoje słownictwo według swojego zawodu.  

 Dlatego potem, ilekroć przemawiał do uczniów, pracę ich porównywał, jak przystało na 

doświadczonego robotnika rolnego, do pracy robotników rolnych, chociaż mógłby z równą 

łatwością i celnością, gdyby zajmował się za młodu ciesielstwem, i z tej dziedziny czerpać 

piękne, głębokie i przekonywające porównania.  



Fakty te niewątpliwie przeczuwał i widział w swej czujnej wyobraźni Johanan ben 

Zecharia, skoro porównał Mocnego do robotnika rolnego z wiejadłem w ręce, 

oczyszczającego boisko i zbierającego pszenicę do swojego spichrza, i były one na pewno 

znane najbliższym uczniom i wyznawcom Jezusa, skoro po Jego Zmartwychwstaniu 

Mariamne z Magdali ujrzała Go w stroju ogrodnika, a nie cieśli z wiórem za uchem.  

Ale nie wyprzedzajmy wypadków, które jakkolwiek są powszechnie znane, powinny być 

do czasu zakryte, gdyż powolne odsłanianie prawdy jest przywilejem i prawem każdego 

narratora.  

Jezus więc, od najmłodszych lat swojego życia ucząc się i kształcąc, znajdował jeszcze 

czas na pracę zarobkową, ale i z równym prawdopodobieństwem można by powiedzieć, że 

ciężko pracując na chleb, znajdował czas na naukę.  

Pracował i pomagał rodzicom. Siał ziarno na polu sąsiada. Widział, jak jedne ziarna 

padają przy drodze, a drugie padają na kamień, a trzecie pomiędzy ciernie, a inne na ziemię 

urodzajną i te dopiero wydają plon. Leżąc nocą w domu na macie i porządkując w głowie 

wrażenia minionego dnia, rozmyślał o ziarnie różnie padającym i o ziarnie, które kiełkuje w 

ziemi, wypuszcza korzenie, łodygę i ciężki kłos niezależnie od tego, czy siewca czuwa, czy 

śpi.  

Potem z bólem przypomniał sobie opowiadanie o chwastach rocznej życicy — o tym 

zdarzeniu dowiedział się od jednego ze starych rolników — którą zły człowiek z zemsty 

wsypał do siewnego ziarna sąsiada, a życica łudząco podobna do pszenicznych kłosów, 

wzeszła wraz z nimi, zachwaszczając zboże.  

Potem medytował — nie mógł usnąć, wielki księżyc stał nad górami, a jego światło 

wpadało do wnętrza izdebki przez zapuszczoną u drzwi nieszczelną zasłonę — nad 

zagubioną owcą, która zeszłego roku niepostrzeżenie odłączyła się od Jego stada, a On 

szukał zaginionej przez całą noc w dolinach i na wzgórzach. Już z nóg upadał, ale nie 

ustawał w poszukiwaniach, aż ją znalazł.  

Te medytacje o owcy przywiodły Mu na pamięć scenę sprzed kilku tygodni, gdy matka 

Jego zgubiła drachmę i nie mogąc jej znaleźć zaświeciła świecę i przeszukała wszystkie 

kąty i zakamarki w domu, aż wreszcie po długich mozołach znalazła pieniądz, ku wielkiej 

swojej radości, za glinianymi dzbanami stojącymi pod ścianą.  

Długo zastanawiał się nad zagadnieniem zguby i szukania, albowiem pasjonowały Go 

rzeczy zagubione i rzeczy poszukiwane, i rzeczy znalezione, i upewnił się w przekonaniu, 

że człowiek nieustannie coś gubi, a chcąc znaleźć, musi szukać, albowiem ten, który nie 

szuka, nigdy nie znajdzie, a nie szukają tylko ludzie leniwi i małej wiary, a nie ma 

prawdziwej wiary bez szukania, zatem ludzie wierzący muszą szukać, muszą być cali w 

szukaniu i muszą być samym szukaniem, a samo szukanie jest już częścią znalezienia, czyli 

częścią celu i doskonałości, częścią El Haszamajim, częścią nieba.  

Rozmyślając nad tymi zdarzeniami i spostrzeżeniami, uogólniał je, wyciągał z nich 

nauki moralne i tworzył z nich porównania, alegorie i symbole, i układał z nich 

przypowieści, i znów powracał myślą do znalezionej owcy i znalezionej drachmy, gdyż czuł 

w sobie potrzebę szukania i znajdywania wszystkiego, co jest zagubione, wszystkiego, co 

pragnie być odszukane i znalezione, wszystkiego, co łaknie opieki i chce powrócić do 

prawowitych rąk, wszystkiego, czego szukają i co znajdują serca bolesne i ręce żebrzące.  

I tak leżąc bezsennie na macie podwójnie złożonej, porównywał Wiekuistego z 

pasterzem, a człowieka z owcą, i widział duszę ludzką zagubioną wśród rozpadlin, i ujrzał, 

jak ją Pan odszukał i odnalazł, i prowadził do spokojnej wody, i orzeźwił ją, i powiódł 

prawymi ścieżkami do swojego Imienia.  



A tymczasem Josef łamał sobie głowę nad tym, jak ma odciągnąć Syna od najemnej 

pracy na roli i pasterstwa i ratować Go przed zaprzepaszczeniem zdolności, i tak pogrążony 

w zmartwieniach i zgryzotach nie umiał z nich znaleźć wyjścia, zwłaszcza że nie był 

pewien, czy Jezus zechce zostawić borykających się z biedą rodziców na łasce losu i 

pozbawiwszy ich swojej pomocy, przenieść się do Świętego Miasta i poświęcić się nauce i 

rzemiosłu.  

Trudne dylematy miał do rozwiązania mąż sprawiedliwy, więc biedził się nad nimi, 

roztrząsał je po bezsennych nocach, niekiedy zdawało mu się, że już znalazł wyjście, ale 

wówczas napływały wątpliwości, które wikłały to, co było uprzednio rozwiązane, a we 

wszystkich tych rozważaniach na jednym ich końcu widział swoją biedę, a na drugim 

Gamaliela i Jezusa, a im bardziej wpatrywał się w ich postacie, tym ściślej przenikały się 

one wzajemnie, zespalały się ze sobą, łączyły i scalały, i biedny cieśla widział już tylko 

jedną postać Jezusa-Gamaliela, szlachetnego mędrca, koronę Izraela — rabbi Gamaliel 

pochodził również z rodu Dawida — rabbana, mistrza wykładającego świętą Torę i Halachę 

w jerozolimskiej uczelni, otoczonego tłumem uczniów i cieszącego się powszechnym 

szacunkiem całego ludu.  

Ale nagle Jezus-Gamaliel rozpadał się na dwie odrębne postacie, postać Gamaliela 

odłączała się od postaci Jezusa, i Josef znów osobno widział potężnego męża, żyjącego 

własnym życiem, i biednego syna cieśli, Jezusa, żyjącego własnym życiem, jednego na 

wysokiej górze, a drugiego w zapadłej lepiance w Nazarecie. Marzenia te kończyły się 

zazwyczaj dusznością, którą cieśla czuł w piersiach, więc wychodził na dwór, by 

zaczerpnąć świeżego powietrza.  

Siedzieli tego dnia przy wieczerzy.  

Jezus wrócił z pracy w winnicy, a Josef od rosz haknesth, przewodniczącego synagogi, 

w którego domu naprawiał podłogę. Jedli daktyle, placek jęczmienny i oliwki i popijali 

wino. Po wieczerzy Miriam uprzątnęła resztki chleba i oliwek, zgarnęła ze stołu pestki, 

pozostawiając kubki i dzban z winem, palcami oczyściła knot z kopcia i usiadła, czekając, 

co powiedzą Josef i Jezus, albowiem była to chwila, gdy rodzina po całodziennej pracy, 

siedząc razem przy stole, dzieliła się wrażeniami dnia.  

Josef spojrzał na Miriam i Jezusa, poprawił się w krześle i tak przemówił:  

— Opowiadał mi dzisiaj znajomy, że jeden najemnik, pracując przed kilkoma 

tygodniami na roli swojego sąsiada przy kopaniu rowu, natrafił na glinianą urnę, 

wypełnioną po brzegi srebrnymi monetami. Uradowany odkryciem, sprzedał wszystko, co 

posiadał, i nabył ową rolę od właściciela, i stał się właścicielem skarbu, a teraz jest 

bogaczem, postawił sobie piękny dom i kupił winnice, a córkę swoją wydał szczęśliwie za 

mąż.  

Tu Josef umilkł. Miriam opuściła powieki, a Jezus patrzał w kąt izby.  

Cieśla rzekł:  

— Gdybym znalazł taki skarb, posłałbym syna mojego, Jeszuę, do beth hamidraszu, do 

rabbiego Gamaliela.  

I Josef ben Jaakow westchnął, albowiem po raz pierwszy i ostatni w życiu łaknął 

pieniędzy.  

Ale Jezus, słuchając opowiadania cieśli, podkładał pod jego słowa własne pojęcia i 

wtedy rola sąsiada znaczyła coś innego niż rola sąsiada, skarb znaleziony w urnie był 

znakiem innego srebra, czystszego i cenniejszego niż prawdziwe srebro, a spryt, którym 

posłużył się robotnik celem zdobycia skarbu, nie był oszukańczym podstępem i przebiegłą 



chytrością, lecz cieniem Mądrości ufnie pochylonej nad bezcennym skarbem niebiosów, 

znalezionym w glinianej urnie, głęboko zakopanej w ziemi.  

Jezus uradował się z powodu owej opowieści, gdyż była to opowieść, którą jeszcze 

przed wiekami stworzył, a teraz, ucieleśnioną w widomym zdarzeniu, mógł użyć dla swoich 

celów i za pomocą niej przemówić do ludzi o rzeczach dla nich niezrozumiałych w sposób 

zrozumiały i przystępny.  

I tak ukształtowaną przypowieść głęboko zapisał w swojej pamięci.  

 

 

Jezus wśród doktorów  

Jezus dojrzewał. Przechodził z wieku chłopięcego w wiek młodzieńczy.  

Twarz jego była smagła i przeźroczysta, co należy rozumieć przenośnie, albowiem to, co 

jest smagłe, nie może być przeźroczyste. Trzymał się prosto, głowę miał kształtną, owalną, 

a medytując miał zwyczaj pochylania jej ku prawemu barkowi, co niekiedy nadawało Jego 

obliczu wyraz frasobliwości. Jego granatowe włosy, w środku głowy rozczesane, opadały 

gęstymi kosmykami po obu stronach skroni i wraz z równymi brwiami stanowiły 

obramowanie wysokiego i gładkiego czoła o dwóch lśniących wypukłościach.  

O Jego czarnych oczach wielokrotnie już pisaliśmy. Czyniły one wrażenie, jakby ich 

przenikliwość ukształtowała się w całym swym majestacie i ostrości u samego początku 

istnienia Niemowlęcia i wyprzedzała cały Jego rozwój fizyczny i wszystkie jego zmiany. 

Ich niepokojąca głębia była jedyną cechą niezmienną w tej twarzy, która jednak, jak 

wszystkie twarze ludzkie, ulegała prawom rozwoju i czasu przechodząc z niemowlęcej w 

chłopięcą, a z chłopięcej w młodzieńczą, stawała się coraz bardziej wyrazista i czytelna. 

Szczególną jej właściwością była cierpliwa łagodność, przeobrażająca się jednak niekiedy 

pod wpływem wewnętrznego wzburzenia w powściągliwą zapalczywość, która wyrażała się 

zazwyczaj za pomocą kilku spokojnych, skąpych, ascetycznych słów lub milczenia, ale 

wówczas tak słowo, jak i milczenie były zawsze groźne, wzbudzały lęki i tworzyły 

nieprzekraczalny dystans między Nim a otoczeniem.  

Nos miał prosty o delikatnych nozdrzach, które wzdymały się, ilekroć mówił z 

przejęciem lub się unosił. Jego wargi były nieco pełne, a głos z lekka matowy, 

powiedzielibyśmy nawet, że był smagły jak Jego twarz, gdyby charakter głosu można było 

określić za pomocą konkretnej barwy.  

Ale największą niespodzianką tej twarzy był jej uśmiech. Wtedy kąty warg unosiły się 

lekko ku górze — ten uśmiech odziedziczył po matce — i nadawały skupionemu obliczu 

wyraz dziecięcej pogody i nieomal beztroskiej radości, i co najosobliwsze, przekazywały tę 

zamyśloną radość czarnym oczom, których głębia nagle się rozjaśniała i błękitniała.  

Kończąc ten powierzchowny i nader niezdarny opis zewnętrznego wyglądu młodego 

Jezusa, którego widzimy takim, jakim Go stworzyła w naszej świadomości uboga 

wyobraźnia — niestety Ewangelia nie przekazała nam wizerunku Jezusa w myśl surowych 

zakazów Izraela, zabraniających portretowania człowieka pędzlem i dłutem, a co za tym 

idzie, prawdopodobnie i słowem — chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na Jego dłonie, 

wąskie i szczupłe, o czułym dotyku, tak czułym, że z trudem kojarzymy je z fizyczną pracą, 

jaką Młodzieniec wykonywał.  



Płynął przez te dłonie ciepły i łagodzący prąd, a jego błogosławioną skuteczność 

wielokrotnie odczuwali na sobie Miriam i Josef, umiłowany chazan, rówieśnicy i krewni. 

Jezus, nie zawsze wylewny i skory do mówienia, często korzystał z tego daru i lekkim 

dotknięciem dłoni udzielał swojemu rozmówcy milczącej, ale jasnej odpowiedzi.  

Tak zachował się Jezus, gdy Josef, trawiony smutkiem, wyjawił Synowi swój kłopotliwy 

zamiar wysłania Go do beth hamidraszu, do Jerozolimy, na naukę do wielkiego Gamaliela, 

korony ludu izraelskiego.  

Położył wówczas dłoń na ramieniu cieśli i tym gestem dał mu do zrozumienia, że nie 

zamierza opuścić Nazarethu. Wymowa tego dotknięcia była tak stanowcza, że więcej do 

tych spraw w rodzinie nie wracano.  

W tym postępowaniu Jezusa bliscy Jego nie upatrywali niczego nadziemskiego, a fluid 

płynący z Jego dłoni był dla nich właściwością cechującą wielu ludzi, których milcząca 

wymowa rąk często działa na otoczenie bardziej przekonywająco i sugestywnie niż 

najpiękniejsze słowa wypowiedziane ze swadą i natchnieniem.  

Ludzie widzieli w Nim tylko młodzieńca bardzo wrażliwego, samotnego i towarzyskiego 

zarazem, żyjącego wzmożonym życiem wewnętrznym i żywiołowo wchłaniającego w 

siebie zdarzenia, dziejące się dokoła Niego, w domu, w beth hasefer, podczas pracy na roli i 

w winnicy.  

A ponieważ praca, którą wykonywał Jezus w pocie czoła, była ciężka i trudna, i w 

niczym nie różniła się od pracy innych najemników, bo była tak samo ciężka i trudna jak 

ich praca, ludzie nie dostrzegali w niej nic nadzwyczajnego.  

Jak oni posługiwał się łopatą, jak oni sadził drzewa, jak oni zbierał winne grona, jak oni 

wypasał owce, po Jego czole jak po ich czole ściekał pot, w Jego gardle jak w ich gardle 

paliło pragnienie.  

Ale podczas gdy dla najemników praca na roli była przymusowym obowiązkiem, często 

wypełnianym wbrew ich woli i zamiłowaniu, była przekleństwem ich nędzy, znamieniem 

krzywdy i goryczy, dziedzictwem Kaina, Jezus każdą wykonywaną przez siebie robotę 

obdarzał błogosławioną skutecznością i odbierał jej piętno grzechu pierworodnego, i 

wprawdzie pracował w pocie czoła, ale pot Jego oblicza i praca Jego dłoni nie były 

nakazem gniewu, którym Elohim przed tysiącami lat smagał człowieka wypędzonego z 

raju. Jego praca była modlitwą, a ziemia, na której pracował, była dla Niego ziemią świętą, 

posiadającą moc oczyszczającą, była pojęciem sakralnym, była ołtarzem Elohim, 

kamieniem ofiarnym na wzniesieniu, na którym ofiarował siebie przez pracę i w pracy, i 

dlatego ukochał trudną pracę najemnika rolnego, am haareca, najniższego z najniższych, 

pochylonego nad krzewem w winnicy lub w ogrodzie.  

Ale mimo to pot ściekający po Jego czole był potem słonym, a zmęczenie Jego dłoni 

było okrutnym zmęczeniem. Ludzie, widząc, jak Jezus pracuje, chwalili Jego pilność i 

uważali ją za objaw niezwykłej uczciwości młodego, lecz już poważnie myślącego 

człowieka, który cokolwiek robi, chce robić najlepiej, a chcąc robić najlepiej, musi cały 

ofiarować się wykonywanej pracy.  

Więc to chwalebne umiłowanie trudu nie było dla nich niczym zaskakującym, 

niepojętym i nadprzyrodzonym, ale tylko urzeczywistnieniem myśli głoszonych przez 

uczonych w Piśmie: „Kto rękami swoimi pracuje na chleb codzienny, jest większy od 

tego, który się leniwie zamyka w swej pobożności”.  

Zresztą cóż może być zaskakującego w gorzkim wysiłku najemnika, dobywającego z 

siebie wszystkich sił przez dziesięć znojnych godzin, aby zarobić jedną skromną drachmę?  



Cóż może być niepojętego w pocie człowieka pracującego ponad swe siły w 

rozżarzonym słońcu południa? Cóż może być nadprzyrodzonego w trudzie pasterza 

poszukującego przez całą noc owcy zabłąkanej wśród pustych i stromych rozpadlin?  

Jezus dla krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych był zwyczajnym najemnikiem 

rolnym, jednym z wielu pracujących na wzgórzach i w dolinach Galilei.  

A dla Miriam? A dla Josefa? Czy Miriam wiedziała, kogo porodziła? Czy Josef wiedział, 

kim się opiekował?  

Miriam wiedziała, że porodziła Syna Bożego, który będzie królował nad domem Izraela, 

a Elohim da Mu stolicę Dawidową po wieczny czas, a królestwo Jego nie będzie miało 

końca.  

Josef wiedział natomiast, że Jezus narodził się z Ducha Świętego i wybawi Izraela od 

jego grzechów. Ponieważ — jak już o tym wspomnieliśmy — Miriam i Josef nigdy ze sobą 

nie rozmawiali o tajemnicy Jezusowych narodzin, Josef tylko się domyślał treści 

Zwiastowania, a Miriam domyślała się Josefowego widzenia.  

Ale oboje, patrząc codziennie na Jezusa i widząc niezwykłe cechy Jego duszy i umysłu, 

nie mogli jednak dostrzec w Jego dotychczasowym życiu żadnych nadzwyczajnych 

zapowiedzi i zdarzeń, a choćby ich oznak, które w przyszłości miały Go wynieść na tron 

Dawidowy i uczynić po wieczny czas wybawicielem izraelskiego ludu. — Jakże to się 

stanie? — mogła Miriam znowu spytać Elohim, zamykając po raz drugi w tym samym 

pytaniu najgłębszy sens wieczności.  

Codzienność i ziemskość tych zdarzeń podkreślamy po to, by uzmysłowić czytelnikowi 

niezwykłą trudność i złożoność położenia, w którym się znaleźli Miriam i Josef.  

Żyjąc u boku Jezusa — już wtedy zdawali sobie sprawę, że mimo Jego młodego wieku 

nie On u ich boku, ale oni żyją u Jego boku — i śledząc z dnia na dzień Jego rozwój, na 

pewno wypatrywali jakichś nowych, widomych i wyraźnych znaków, które by świadczyły o 

zbliżającym się posłannictwie Chłopca.  

A żadnych znaków nie było.  

Były tylko piękno ducha, dobroć i ofiarność, spojrzenie niekiedy niezrozumiałe, 

wzbudzające lęk, była doskonałość charakteru, wielka zdolność do nauki, pobożność i 

trudne, bardzo trudne życie dwunastoletniego najemnika, który swoją pracą pomagał 

rodzicom już od dwóch lat.  

Josefowi się zdawało, że wyjazd Jezusa do Świętego Miasta, do Gamaliela, korony 

Izraela, będzie tą bramą, którą Pan otworzy swojemu Synowi, ale ku rozczarowaniu cieśli 

sam Jezus tę bramę zatrzasnął.  

Ale otworzył inną.  

A było to tak:  

 Dwunastoletni młodzieniec wyruszył w wiosennym miesiącu nisan 

na święto Pesach do Jerozolimy wraz z rodzicami i z bliższą i 

dalszą rodziną, wśród której byli również jego bracia stryjeczni, 

Josef, Symeon, Jehuda i Jaakow.  

Po drodze przyłączyli się do nich pielgrzymi z innych miast, miasteczek i wsi, więc szli 

razem wielką gromadą na południe, śpiewając Tehilim i chwaląc Pana, a Jezus, modląc się, 

szedł na samym końcu pochodu, gdyż głęboko poruszony swoją pierwszą pielgrzymką do 

Świętego Miasta, będącą równocześnie Jego pierwszą wędrówką przez ojczysty kraj — nie 

liczymy Jego podróży w chłopięcych latach z Micraim do Nazarethu — pragnął w 

samotności rozmawiać z Elohim i swoją ziemią.  



Gdy po trzech dniach drogi ujrzał z dala złote mury Jerozolimy — serce Jego żywo 

zabiło na jej widok — wysunął się na czoło pochodu i wpatrzony w mury i spiętrzone 

domy, i obramowaną portykami Świątynię, górującą nad miastem, szedł ku niemu jak w 

transie, ku stolicy Dawidowej, którą przez tyle lat nosił w swoim sercu.  

Idąc ulicami Jerozolimy, rozglądał się dokoła, przystawał, szedł, znów przystawał, 

oszołomiony ruchem, krzykami, straganami, sklepami, nawoływaniem kupców i 

rzemieślników, skrybów i garncarzy, i przepychając się łokciami w tym falującym 

różnobarwnym i różnojęzycznym tłumie — do Jerozolimy na Wielkie Święta przybywał 

dumny Jeszurun nie tylko z wszystkich części ziemi izraelskiej, ale również z wszystkich 

krajów ościennych, gdziekolwiek żył i mieszkał — zdążał ku Świątyni, instynktownie 

obierając właściwy kierunek, i nawet nie spostrzegł, że stracił z oczu swoich rodziców i 

krewnych, którzy pozostali za Nim daleko w tyle.  

Uwagę Jego zwrócili żołnierze rzymscy, którzy stali w bocznych zaułkach i na 

mniejszych placach w pełnym uzbrojeniu bojowym.  

Zdziwiony tym widokiem, zagadnął przygodnego przechodnia, co oznacza tak liczna ich 

obecność na ulicach miasta. Otrzymał wyjaśnienie, że zawsze w Pesach władze rzymskie w 

obawie przed rozruchami zwiększają garnizon w Jerozolimie.  

Przy tych słowach przygodny przechodzień przymrużył porozumiewawczo jedno oko i 

uśmiechając się, dodał szeptem:  

— Boją się wyjścia Izraela z Micraim.  

Jezus zrozumiał aluzję, podziękował za wyjaśnienie i minąwszy szybko monumentalne 

dzieło Heroda, amfiteatr rzymski, prowokacyjnie przez niego zbudowany w pobliżu 

Świątyni — mijając teatr, tę siedzibę szyderców, moszaw lecim, jak ją pogardliwie 

nazywano, odwrócił głowę i patrzał w przeciwnym kierunku — wszedł na teren Przybytku, 

na Dziedziniec Pogan.  

I stanął zdumiony. Przed Nim wznosiła się Świątynia, po lewej stronie ujrzał Portyk 

Królewski, po prawej olbrzymie kolumny Portyku Salomona, wznoszące się nad stromym 

urwiskiem doliny Cedronu, a pomiędzy nimi, u stóp Przybytku, istne morze 

różnokolorowych straganów i tłumy ludzi handlujących gołębiami, jagniętami, owcami i 

walutą. Stał jak wryty pod wrażeniem tego widoku.  

Właśnie rozgrywała się opodal jedna z wielu scen, których widownią był codziennie 

Dziedziniec: wysoki, chudy mężczyzna, mówiący płynnie po aramejsku, lecz z obcym 

akcentem — był nim zapewne jeden z owych bogobojnych pielgrzymów, którzy przybyli z 

Micraim lub z Azji Mniejszej na Pesach do Jerozolimy — targował się z krępym, otyłym 

pieniężnikiem o wartość świątynnego sykla, którą lichwiarz z niewiadomego powodu 

samowolnie podwyższył. Targujących się otoczyła gromada handlarzy i pośredników.  

Jedni stawali po stronie pieniężnika, drudzy pielgrzyma, przy czym natychmiast 

ofiarowali mu własne usługi, sprzedaż sykli, synogarlic, jagnięcia lub barana, i wkrótce nie 

wiadomo było, kto z kim się kłóci i o co toczy się targ, gdyż już nawet nie chodziło teraz o 

sam przedmiot ofiarny, ale o abstrakcyjne zasady kupna i sprzedaży, o jakąś oderwaną od 

życia moralność i sprawiedliwość.  

A gdy wśród ogólnego rozgardiaszu kłócący się wracali w namiętnych wywodach do 

przedmiotu sporu, był on już tylko bezdusznym znakiem przetargu i strzępem jakiegoś 

martwego pojęcia, niemającego nic wspólnego z pobożną ofiarą. Jezus czuł, jak krew 

napływa Mu do skroni. Zakrył twarz dłońmi.  

 



Przypomniał sobie słowa Elohim wypowiedziane ustami umiłowanego proroka Jesai: 

„Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Jestem syty całopalenia z baranów i łoju tłustych 

cieląt. Nie łaknę krwi wołów, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie przed moje oblicze, 

któż żąda od was, byście chodzili po świątynnych dziedzińcach? Przestańcie składać 

kłamliwe ofiary, bo są mi wstrętnym kadzidłem, nie cierpię Święta Księżycowego 

Nowiu, Szabatu i trąb, zapowiadających zapadanie święta, i waszych świąt, i waszych 

uroczystości. Nienawidzi moja dusza waszych księżycowych nowi i waszych świąt, one 

są dla mnie ciężarem i obmierzło mi ich dźwiganie. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od 

was oczy, a jeżeli pomnożycie modlitwy, nie będę ich słuchał, albowiem dłonie wasze są 

pełne krwi. Obmyjcie się! Oczyśćcie! Usuńcie niegodziwość waszych czynów sprzed 

oczu moich i przestańcie czynić zło! Nauczcie się czynić dobro, troszczcie się o 

sprawiedliwość!”  

Jezus, roztrącając ludzi, biegł przed siebie środkiem Portyku Salomona i czuł, jak rośnie 

w Nim miłosierna niechęć do kupców, odziedziczona po praojcach, pasterzach i rolnikach, i 

do lichwiarzy, wielokrotnie potępianych przez Torę, do czcicieli złota i pieniędzy, 

wielokrotnie okładanych klątwą przez proroków, i przypomniawszy sobie proroka Elijahu, 

zabijającego kapłanów Baala w dolinie Kiszon, pomyślał, że powinien teraz w 

nieposkromionym uniesieniu runąć w środek hałastry, zanieczyszczającej swoją obecnością 

progi Świątyni, i przepędzić tych ludzi uderzeniami skórzanego pasa, albowiem czy nie 

baalowym bałwochwalstwem jest żądza czerpania zysku z bogobojnej pobożności, z uczuć 

będących własnością Pana?  

Elijahu, owładnięty świętym szałem, mieczem wytępił pogańskich kapcanów. Słowo jest 

jak miecz. Powinien ostrym słowem wytępić z dusz tych ludzi ich pogańską chciwość, 

niegodną wybranego Jeszuruna!  

Zdyszany zatrzymał się dopiero przed Złotą Bramą, gdzie kolumnada oddziela Świątynię 

od dzielnicy Bezeta. Usiadł.  

Pragnąc przeciwstawić się złu panoszącemu się u stóp Świętego Świętych, szarpany 

niepokojem o los błądzącego, lecz ukochanego przez Elohim narodu, począł modlić się w 

milczeniu o łaskę oświecającego światła dla skrzywdzonych i krzywdzicieli, dla kupujących 

i sprzedających, dla oszukanych i oszukujących, dla pielgrzymów i pieniężników, dla tego 

całego tłumu ludzi szalejących na Dziedzińcu Pańskiej Świątyni.  

Rozejrzał się dokoła. Pod kolumnami Portyku siedziało kilku mężczyzn na 

marmurowych stopniach. Prowadzili z sobą rozmowę, a Jezus poznał po ich zachowaniu, że 

dyskutują na ważne tematy, albowiem na ich twarzach malowało się spokojne i skupione 

ożywienie, a gesty ich rąk były misternie przemyślane, układne i hieratyczne.  

Ich skromne szaty i tefilin na czole i ręce oraz prostota ich stroju wskazywały, że są to 

doktorzy Prawa, uczeni, którzy korzystając z pięknego przedświątecznego dnia, prowadzą 

rozmowy o Panu, Świętej Torze i mądrości Halachy.  

Ludzie ci, wychowankowie jerozolimskiego beth hamidraszu, uczniowie Hillela i 

Gamaliela lub ich przeciwnika Szamaja, byli doskonałymi znawcami zagadnień Wiary, 

Prawa i Tradycji i swą wybitną umysłowością i wnikliwą interpretacją świętych tekstów 

wyciskali głębokie piętno — zwłaszcza od czasu, gdy weszli do Sanhedrynu — na całym 

życiu umysłowym kraju.  

Wielu doktorów było z przekonań faryzeuszami. Ale byli również wśród nich i tacy, 

którzy zachowali całkowitą niezależność myśli i przekonań i często, gdy zachodziła 

potrzeba, umieli odważnie przeciwstawić się martwym przepisom religijnym, co zresztą 



wcale nie było czymś nadzwyczajnym, gdyż faryzeusze, ludzie gorącej wiary, nie byli 

jednolitą i solidnie działającą organizacją.  

W swoich przekonaniach bardzo zróżnicowani, stanowili odłam społeczeństwa, który 

zasięgiem swoim obejmował z jednej strony ludzi postępowych i światłych, a z drugiej 

strony nieustępliwych i zaciekłych fanatyków.  

Podczas gdy arcykapłani i kapłani, należący w olbrzymiej większości do religijnego 

stronnictwa saduceuszów, zajęci polityką i intrygami, nieustannie schlebiali władzy 

królewskiej i rzymskiej, a między sobą staczali nieprzerwane walki o jej względy — łaska 

króla czy rzymskiego namiestnika, rezydującego podówczas w Syrii, zawsze była związana 

z zyskownymi godnościami — doktorzy Prawa, którzy zdobyli sobie miano stróżów 

czystości wiary, stawiali religię ponad interesami człowieka i państwa, upatrując w kulcie 

Elohim najwyższy sens istnienia Izraela.  

Byli oni zawsze gotowi poświęcić doczesny interes człowieka i narodu świętemu i 

wiecznemu interesowi Elohim, co jednak nie przeszkadzało im odważnie występować 

przeciw Rzymowi, zwłaszcza w tych momentach, gdy harmonijnie zbiegały się z sobą 

interesy Elohim z interesami Jeszuruna.  

Wszystkie te sprawy i spory dochodziły do Nazarethu, do uszu Jezusa, i teraz, gdy 

znalazł się w pobliżu światłych mężów, zapragnął pomówić z nimi o zdarzeniu na 

dziedzińcu świątynnym i podzielić się z nimi swą troską.  

Onieśmielony jednak dostojeństwem doktorów, nie odważył się do nich podejść i 

wtrącić do ich rozmowy, zwłaszcza że przybrała ona nieco na uprzejmej i pełnej gracji 

gwałtowności.  

Do uszu Jezusa docierały właśnie słowa wypowiadane ze swadą przez jednego z 

doktorów, męża o krótko strzyżonej czarnej brodzie, mądrych oczach i dobrotliwie 

smutnym uśmiechu — współuczestnicy rozmowy nazywali go rabbim Nikodemem — a 

mąż ów mówił: — Nie chełp się, że dajesz ubogim jałmużnę. Cóż im dajesz? Wszystko, co 

posiadasz, pochodzi od Pana, więc właściwie nie należy do ciebie, lecz jest Jego 

własnością. Więc chcesz chełpić się tym, co dajesz, a co jest własnością Pana? Wierzcie mi, 

że ubogi, przyjmując jałmużnę, więcej czyni dla bogacza niż bogacz, gdy ją wręcza 

ubogiemu, albowiem człowiek, który nie wspomaga nędzarzy, jest bałwochwalcą — tak 

mówił ów uczony, zwany Nikodemem, a Jezus, stojąc w słusznym oddaleniu od mężów, 

rozważał posłyszane słowa i zdawało Mu się, że wyszły z Jego własnych ust. I 

prawdopodobnie długo by jeszcze medytował nad tymi słowami, gdyby nie spostrzegł 

Miriam, Josefa i kilku znajomych idących przez Dziedziniec.  

Rozglądali się dokoła, widocznie Go szukając. Więc podbiegł do nich, a potem już 

razem udali się do dalekich krewnych, do których byli zaproszeni na święta.  

Po południu Josef ofiarował w Świątyni baranka paschalnego, kapłan zebrał w czaszę 

krew i wylał ją u stóp Ołtarza Całopalenia, a tłuszcz spalił na Ołtarzu.  

A wieczorem zasiedli do pesachowej wieczerzy, gospodarz pobłogosławił kielich wina 

— wszyscy pili z niego stojąc — a potem opowiedział hagadę, a po odśpiewaniu pierwszej 

części Hallel Hagadol spożywali przaśniki i pieczonego baranka, i radowali się, i weselili, i 

pili wino, i klaskali w dłonie, wielbiąc i chwaląc Elohim za ocalenie ich ojców z niewoli 

egipskiej.  

A Jezus cieszyłby się i radował wraz ze swoimi rodzicami, gospodarzami i krewnymi, 

gdyby nie odczuwał w sercu smutku z powodu czcicieli Baala, pieniężników i kramarzy, 

handlujących w Przybytku Niewidzialnego.  



Gdy po świętach Miriam i Josef wraz z bliższymi i dalszymi krewnymi wyruszyli w 

drogę powrotną do Nazarethu, zaraz po wyjściu z miasta zauważyli nieobecność Jezusa, ale 

byli o Niego spokojni, gdyż przypuszczali, że zatrzymał się po drodze — może spotkał 

znajomych, może wdał się z kimś w rozmowę i na pewno przyłączy się do innej grupy 

pielgrzymów wracających na północ.  

Czekali. Mijały godziny, ale Jezus się nie zjawiał. Wypytywali więc mijających ich 

pielgrzymów o Chłopca, nikt jednak nie umiał o Nim nic pewnego powiedzieć. Czekali na 

drodze przez dzień i noc. Drogi opustoszały.  

Główna fala pielgrzymów odpłynęła z Jerozolimy. Zmęczeni i niespokojni, ruszyli z 

powrotem do Świętego Miasta, a im dłużej szli, tym większy był ich niepokój. Nie 

rozumieli, co mogło skłonić Jezusa do zatrzymania się w Jerozolimie.  

Chłopiec, ilekroć wychodził z domu, zapowiadał, dokąd idzie, a jeżeli wychodził nie 

opowiedziawszy się, wracał punktualnie, gdyż wiedział, że Jego zbyt długa nieobecność 

zawsze niepokoi Miriam i Josefa, u których jak mawiał z uśmiechem — był w poddaństwie.  

Cieśla próbował z początku pocieszać niewiastę, ale ponieważ sam był strapiony, 

perswazje jego były niezręczne i nieprzekonywające. Trzy dni bezskutecznie szukali Jezusa 

w Jerozolimie. Pytali o Niego krewnych i znajomych, dowiadywali się w zajazdach, byli w 

Świątyni, obeszli całe Górne i Dolne Miasto, ogrody Gethsemani, Bethesdę i dolinę 

Cedronu. Trzeciego dnia w południe znowu udali się do Świątyni, aby dokładnie 

przeszukać zewnętrzne i wewnętrzne Dziedzińce, a przede wszystkim Portyki.  

I tu Go ujrzeli. Ich Syn. Syn nazarethańskich biedaków, siedział pod Portykiem 

Salomona wśród poważnych doktorów, zadawał im pytania, a oni, dostojni hachamim, 

mędrcy, odpowiadali Mu, po czym sami zadawali Mu pytania i z uwagą słuchali Jego 

celnych odpowiedzi, a cytaty z Pisma Świętego padały z obu stron z szybkością kamieni 

wyrzucanych z procy, a doktorzy coraz bardziej zdumiewali się nad rozumem i wiedzą 

Jezusa, który właśnie, nawiązując do oskarżeń proroka Jesai przeciw ludowi Izraela, gromił 

uprawianie handlu zwierzętami ofiarnymi i walutą na dziedzińcu świątynnym.  

Niektórzy z doktorów starali się bronić tego zwyczaju — jakkolwiek o samym handlu 

wyrażali się z pogardą — tłumacząc, że jest to tylko Dziedziniec Pogan, do którego nawet 

poganie mają dostęp — stąd jego nazwa — a nie sama Świątynia, że jest to zatem teren 

przedświątynny, nieobjęty sakralnymi przepisami.  

Przyciśnięci jednak do muru argumentami Jezusa, który twierdził, że Dziedziniec Pogan 

jest progiem Świątyni, zatem jak każdy próg Pana Zastępów nie może być zbrukany 

zelżywością handlu, kłótni i krzyków, przyznali Jezusowi słuszność, ale to swoje zdanie 

wypowiedzieli bardzo ostrożnie, mglisto, a przede wszystkim szybko, jakby chcieli 

zapuścić na nie zasłonę, zanim jeszcze zostało wypowiedziane.  

Widoczne było, że nie chcieli się komuś narazić, komuś bardzo potężnemu, jakiemuś 

wpływowemu kapłanowi, może bogaczowi, a może dworzaninowi z partii herodiańskiej, w 

każdym razie za ich zupełnie wyraźnym zakłopotaniem kryło się coś, czego bali się 

otwarcie wyjawić i publicznie poruszyć. Jezusa zastanowiło, że ten, którego zwali rabbim 

Nikodemem — pamiętał jego piękne słowa o jałmużnie — uparcie milczał i do końca 

rozmowy nie ujawnił swojego zdania.  

W takiej właśnie chwili Miriam i Josef spostrzegli Jezusa.  

Miriam w przypływie radości już biegła do Niego, by Go uścisnąć, lecz Josef, urzeczony 

widokiem Chłopca wśród doktorów, przytrzymał niewiastę za ramię i zapomniawszy 

o niedawnym niepokoju, chłonął w siebie Jego natchnione i mądre słowa.  



Ale niewiasta, uwolniwszy swoje ramię z mężowej dłoni, pobiegła po stopniach portyku, 

roztrąciła doktorów i rzuciła się na szyję ukochanemu Synowi, wołając:  

— Jeszuo, dziecko moje, czemuś mi to uczynił? Oto ojciec twój i ja 

szukaliśmy ciebie!  

W odpowiedzi padły z ust Jezusa dwa zdania, dwa krótkie zdania wypowiedziane prosto 

i swobodnie, w których wprawdzie nie było może współczucia dla zmartwienia rodziców, 

ale na pewno nie brzmiały one twardo i zimno, jak twierdzą niektórzy uczeni.  

Wypowiedziane tonem łagodnym — nie wyobrażamy sobie, by mogły być 

wypowiedziane tonem surowym, bo w jakim celu i dlaczego? — brzmiały one nie jak 

nagana, lecz jak mądre pouczenie i były tylko bolesną refleksją nad ludzką niewiedzą, jej 

stwierdzeniem i zarazem usprawiedliwieniem i w tym znaczeniu były wspaniałomyślną 

daniną, którą Jezus złożył swoim synowskim obowiązkom wobec rodziców.  

Jezus bowiem odpowiadając rzekł:  

— Dlaczego szukaliście mnie? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 

w domu Ojca mojego?  

Miriam i Josef usłyszawszy te słowa powinni ulec wewnętrznemu wstrząsowi i w 

nagłym olśnieniu ujrzeć to wszystko, co się potem, po latach wydarzyło. Ale nie ulegli temu 

wstrząsowi i niczego nie ujrzeli.  

Słowa, w których Jezus podporządkował prawo ziemi nieubłaganemu prawu niebios, nie 

zostały przez Jego rodziców zrozumiane — chociaż Miriam zachowała je w pamięci — 

albowiem Elohim nie chciał, aby ich oczy otworzone były na to, co jeszcze powinno być 

przed nimi zakryte i utajone.  

I nie wiedząc, co usłyszeli, wrócili wraz z Synem do Nazarethu.  

 

 

 

 

 

 

 


