
     

 

Czwarta niedziela ADWENTU  18 XII 2022 
 
 

Mt 1,18-24   (Biblia Tysiąclecia) 

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 

Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 

Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł 

Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 

Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (21) 

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . 

(22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 

(23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 

Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 

wziął swoją Małżonkę do siebie,  

 

„Biblia Nawarska” – komentarz do Mt 1,18-25 

 

Jezus, chociaż nie jest synem Józefa według ciała, jest jednak Mesjaszem 

pochodzącym od Dawida. W genealogii już na to wskazano, teraz zaś Ewangelia 

wyjaśnia, jak to możliwe: jest to dzieło Boga, ponieważ to On powołuje Józefa na 

oblubieńca Maryi i ojca Dzieciątka. 

Józef przyjmuje to posłusznie i zgodnie z zamysłem Bożym sprawuje prawdziwie 

ojcowską rolę wobec Jezusa, nadając Mu imię i troszcząc się o Niego i o Maryję. 
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Tak wyjaśnia to św. Jan Chryzostom: 

„Nie myśl […], że skoro [Dziecię] jest z Ducha Świętego, jesteś wyłączony od 

posługi w dziele zbawienia. Chociaż w niczym nie przyczyniłeś się do narodzin, 

gdyż Dziewica pozostała nienaruszona, tobie daję to, co należy do ojca, bez 

naruszania godności dziewictwa – abyś nadał imię Dziecięciu. Ty bowiem je 

nazwiesz. Chociaż Dziecię nie jest twoje, wypełnij względem Niego obowiązki ojca. 

Dlatego już od nadania imienia wyznaczam cię na opiekuna Dziecięcia”1. 

 

➢ „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem” (w.18).  

Zaślubiny (qidduszin, dosłownie „poświęcenie”, „ofiarowanie” były 

zobowiązaniem się do zawarcia związku małżeńskiego, pociągającym skutki prawne i 

moralne prawdziwego małżeństwa (por. Pwt 20,7). 

Cudzołóstwo zaślubionej miało być karane ukamienowaniem jej (por. Pwt 22,23-24). 

Po upływie roku lub później celebrowano małżeństwo (nissuin) wraz z 

wprowadzeniem oblubienicy do domu oblubieńca. 

Tekst wraz ze wskazówkami z w. 19 pokazuje nam, do jakiego stopnia Józef był 

sprawiedliwy – sprawiedliwością przewyższającą literę przykazań (por. 5,20). Jego 

postawa bowiem była równoznaczna ze zwolnieniem Maryi od zobowiązań osoby 

zaślubionej. 

Nie dziwi więc, że wielu autorów – Orygenes, św. Efrem, św. Bazyli, św. Hieronim, 

św. Tomasz Akwinu i inni – interpretuje jego gest nie jako przejaw podejrzliwości, lecz 

jako znak przeczucia działania Bożego w Maryi. 

„Józef, poczytując się za niegodnego i grzesznika, mówił w głębi duszy, że nie 

należy mu się szczęście korzystania nadal z poufałego współżycia z Tą, tak wielką, 

której dziwna, przewyższająca jego, godność przejmowała go obawą. Widział [Ją] 

i drżał przed Tą, która nosiła najpewniejszą oznakę obecności Bożej; a ponieważ 

nie mógł przeniknąć w głąb tajemnicy, chciał Ją opuścić […]. Zadrżał […] Józef 

na widok nowości tak wielkiego cudu i głębokości tajemnicy” (św. Bernard, Kazania 

o Najświętszej Maryi Pannie 2,14). 

➢ „Józefie, synu Dawida …” (w.20). 

Zgodnie z tradycją żydowską nadanie imienia dziecku oznaczało uznanie go za syna. 

Sam Bóg nakazuje Józefowi to uczynić, a Ewangelia w ten sposób opisuje jego 

powołanie. 

 

 
1 Homilie na Ewangelię według św. Mateusza 4,6 



„Maryja jest pokorną służebnicą Pańską, przygotowaną od początku czasów do 

roli Matki Boga; Józef jest tym, którego Bóg wybrał, aby <strzegł porządku przy 

narodzeniu się Pana> (Orygenes); jego zadaniem jest zatroszczyć się                                          

o <uporządkowane> wprowadzenie Syna w świat z zachowaniem boskich nakazów 

i praw ludzkich. 

Całe tak zwane życie <prywatne> czy <ukryte> Jezusa powierzone jest jego 

opiece” (św. Jan Paweł II, Redemptoris Custos 8). 

 

Dziecię ma się nazywać Jezus (Jehoszua, „Bóg zbawia”). 

➢ „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (w.21). 

W kontekście ST zbawienie ludu oznaczało wyzwolenie go od wrogów.  

Po wygnaniu babilońskim, jak czytamy w Księdze Izajasza, widziano w nim również 

odnowienie Izraela jako królestwa Bożego, kiedy zostaną już wynagrodzone jego 

grzechy. 

Tak jak anioł zwiastujący Maryi, Jezus w czasie ostatniej wieczerzy (26,28) twierdzi, 

że przez Niego zostają odpuszczone grzechy: „Jezus” to imię własne Boga i człowieka, 

oznaczające Zbawiciela. 

Nie zostało ono nadane przez człowieka ani z ludzkiego nakazu, lecz za radą i z 

rozkazu Boga (por. Katechizm rzymski 1,3,5). 

Wszystkie imiona zapowiedziane w ST dla Syna Bożego mogą się odnosić do tego 

jednego: tamte bowiem dotyczyły poszczególnych aspektów zbawienia, które 

musieliśmy otrzymać, to zaś imię zawiera w sobie rzeczywistość i przyczynę zbawienia 

wszystkich ludzi (por. tamże 1,3,6). 

➢ „A stało się to wszystko …” (w.22) 

Przez przytoczenie spełniającej się przepowiedni Izajasza ewangelista na nowo 

potwierdza dziewictwo Maryi i bóstwo Jezusa. 

Najbardziej zadziwiający cud dokonał się dzięki posłusznej wierze dwojga 

wspaniałych stworzeń Maryi i Józefa. 

„Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego 

świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra może on 

wyjednać nam u Boga […]. Nie rozumiem jak można myśleć o Królowej Aniołów i 

o tych latach, które przeżyła z Dzieciątkiem Jezus, a nie dziękować zarazem 

świętemu Józefowi za poświęcenie, z jakim wówczas ich oboje opieką swoją otaczał. 

Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej, niech 

sobie tego chwalebnego świętego weźmie za mistrza i przewodnika, a pod wodzą 

jego nie zbłądzi” (św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6,7-8). 



 

➢ „Emmanuel” (w.23). 

Chrystus jest prawdziwie „Bogiem z nami” nie tylko ze względu na swoją Bożą 

misję, ale dlatego, że jest Bogiem, który stał się człowiekiem (por. J 1,14). 

Nie oznacza to, że Jezus ma być normalnie nazywany Emmanuelem – to imię odnosi 

się bardziej do Jego tajemnicy jako wcielonego Słowa. 

➢ „Lecz nie zbliżał się do Niej, aż …” (w.25) 

Partykuła „aż” (po grecku heos) wskazuje to, co wydarzyło się do danego momentu 

– w naszym przypadku do dziewiczego poczęcia Jezusa – pomijając sytuację późniejszą. 

Tę samą partykułę znajdujemy w J 9,18, gdzie wskazuje ona, że faryzeusze nie 

wierzyli w cud uzdrowienia ślepego od urodzenia, „aż” przywołali jego rodziców2, 

jednakże nie uwierzyli też później. 

Kościół naucza o trwałym dziedzictwie Maryi (por. KKK 498-499). 

„Ona to była dziewicą przed porodzeniem, dziewicą w czasie rodzenia, dziewicą 

po porodzeniu. Ona jedna zachowała nieskalane dziedzictwo duszy, ducha i ciała” 

(św. Jan Damasceński, Mowa 6 na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 5) (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 „Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, 
który przejrzał” 



Tekst „Nowego Przekładu Dynamicznego”                                   

oraz komentarz do Mt 1,18-25 

 

(18) Z narodzeniem Jezusa Mesjasza3 było tak: Maria, została poślubiona4 Józefowi. Zanim 

jednak odbyło się ich wesele i zamieszkali razem. Maria zaszła w ciążę, co się dokonało z 

woli Ducha Świętego Boga5. W tej sytuacji Józef – jej oblubieniec6 - nie wiedząc, co się 

wydarzyło, postanowił rozwieść się z nią po kryjomu. Był bowiem człowiekiem godnym i 

nie chciał jej wystawić na publiczny osąd7. Wtedy we śnie ukazał się mu wysłannik PANA 

i rzekł do niego: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do domu Marii, swej oblubienicy, 

gdyż Dziecię, które się w niej poczęło, zostało powołane do życia mocą Świętego Ducha. 

A kiedy ona już porodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus8, gdyż On uwolni swój lud9 od ich 

 
3 W tekście występuje słowo gr. Christos („Namaszczony”). Jednak z uwagi na fakt, że Mateusz kierował swój 

zapis głównie do Żydów, Redakcja NPD zdecydowała się na umieszczenie tu hebrajskiego odpowiednika tego 
słowa - Mesjasz 
4 W starożytnej kulturze żydowskiej małżeństwa zawierano w inny sposób, niż obecnie czyni się to w kulturze 
zachodniej. Zawarcie związku było procesem dokonującym się w trzech etapach. (…) W Biblii wielokrotnie 
znajdujemy analogie pomiędzy procesem zawarcia żydowskiego związku małżeńskiego a procesem zbawienia. W 
obu wypadkach mamy 3 istotne wydarzenia: (1) (wstępne zaślubiny (nowe narodzenie jako warunek konieczny 
zbawienia); (2) wytrwanie oblubienicy w wierności podczas oczekiwania na przybycie oblubieńca (wytrwanie ludu 
w wierności i uświęceniu); (3) właściwe wesele (weselne gody Baranka Bożego z wiernie wyczekującą Go 

oblubienicą – ekklesią). 
5 Chociaż w tekście gr. jest PNEUMATOS HAGIU bez rodzajników, to jednak inne teksty ewangelii wskazują, że 
chodzi tu o działanie mocy Bożej (por. Łk 1,35), z którą Żydzi utożsamiali Bożego Ducha. Kontekst zatem 
zdecydował o wyborze formy przekładu. 
6 Chociaż słowo „oblubieniec” nie jest często używane we współczesnym języku polskim, to redakcja NPD 
zdecydowała na użycie go w miejscach odnoszących się do zawierania małżeństw wg tradycji żydowskiej, 
uważając, iż lepiej odda ono relację między dwojgiem poślubionych sobie osób. (…) Użycie popularnego w Polsce 
słowa „narzeczony” czy „narzeczona” na opisanie sytuacji prawnej młodych ludzi po pierwszym etapie 
małżeństwa nie byłoby dokładne, bowiem legalnie byli już mężem i żoną. 
7 Dosł. „wystawić na pokaz (aby dać przykład)” – gr. deigmatidzo. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym za 

domniemaną zdradę małżeńską Marii groziło nie tylko uznanie jej za nierządnicę, ale nawet publiczne 
ukamienowanie. 
8 Etymologicznie imię Jezus (hebr. Jehoszua, w skrócie Jeszua) znaczy: „JHWH jest zbawieniem (ratunkiem, 
uwolnieniem, wyzwoleniem)”. Druga część tego wersetu precyzyjnie wyjaśnia, że zasadniczym celem zbawienia 
nie jest uratowanie kogoś przed wiecznym potępieniem, ale uwolnienie go z mocy oraz od wpływów, 
konsekwencji i obecności grzechu. Oczywiście człowiek zbawiony od grzechu (tzn. wyzwolony z jego mocy i 
uwolniony spod jego wpływu), jeśli wytrwa w Chrystusie, będzie także uratowany od wiecznego potępienia 
(uratowany od konsekwencji i obecności grzechu). Jest to jednak „produkt uboczny” zasadniczego celu 
zbawienia, jakim jest wyzwolenie z grzechu. Słowo Boże używa trzech czasów na opisanie zbawienia człowieka, 
który zaufał Słowu Bożemu, które wcielone przyszło na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Mówi ono, że 
chrześcijanin: (a) już jest zbawiony, (b) jest aktualnie zbawiany i (c) będzie zbawiony. 
9 Żydzi (w tym wielu tzw. Żydów mesjańskich) odczytują określenie „swój lud” w sposób literalny i odnoszą je 
wyłącznie do narodu żydowskiego, sugerując zwykle, że inne narody mogą mieć udział w zbawieniu jedynie przez 
włączenie się w tzw. izraelską wspólnotę narodów (to tylko jedno z używanych przez nich określeń). Jednak 
duchowe spojrzenie na tę wypowiedź Bożego posłańca łączy ją z Obietnicą, którą otrzymał Abraham. Bóg obiecał 
mu, że będzie ojcem (w wierze) wielu narodów, a więc wielu ludów rozumianych w sposób etniczny. Zgodnie z 
nauczaniem Apostoła Pawła Ludem Bożym jest lud, który ma wiarę taką jak Abraham (por. Rz 2,28-29; Rz 4,16; 
Rz 10,12).  



grzechów10. To wszystko wydarzyło się zgodnie z tym, co było zapowiedziane w Słowie 

Pana przekazanym przez proroka: Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go 

EMMANUEL, to znaczy BÓG Z NAMI11. Józef po przebudzeniu uczynił dokładnie tak, 

jak mu zasugerował12 wysłannik PANA – wziął do swego domu Marię jako małżonkę13. 

Jednak nie współżył z nią do czasu14, aż porodziła Syna, którego nazwał imieniem Jezus. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Efrem 

 

Maryja, nowa Ewa 

 

I tak Maryja porodziła bez udziału mężczyzny. Podobnie i na początku Ewa została 

zrodzona z Adama bez spotkania cielesnego; tak też rzecz się miała z Józefem i Maryją-

Dziewicą, jego małżonką.  

 
W tym kontekście Jezus w J 8,39-44 uzmysłowił swym uczniom, że dla osobistego zbawienia pochodzenie 
żydowskie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ważne jest tylko pochodzenie duchowe (Boże DNA), czyli szczera 
ufność (wiara) złożona w Nim (tzn. w Chrystusie). Religijnym Żydom, którzy pojęcie Bożego ludu sprowadzali do 
ekskluzywizmu etnicznego, a nie do zaufania Słowu Chrystusa, powiedział wprost, że diabeł jest ich ojcem (por.   
J 8,39-44). Sprawy te dokładniej wyjaśnia Paweł Apostoł m.in. w Ga 3,28 lub Ef 2,14). 
10 Głównym celem przyjścia Jezusa na Ziemię było wyzwolenie (uratowanie0 ludzi z mocy i więzów grzechu, a nie 
załatwienie im wejściówek do „niebiańskiego parku rozrywki”. W oczach Boga grzech był i jest największym 
problemem każdego człowieka oraz całej ludzkości. 
11 Por. Iz7,14. Zob. także Kol 1,27, który wyjaśnia, na czym polega obecność Boga w jego ludzie. 
12 Gr. prostasso. Słowo to składa się z dwóch członów: przyimka pros (do, w kierunku) oraz czasownika tasso 

(zaaranżować coś). Widać tu wyraźnie, że Józef nie był do niczego zmuszony. Miał możliwość odmówienia Bogu. 
Jednak, jak się ostatecznie okazało, większe znaczenie miało dla niego pełnienie woli Bożej niż względy ludzkie. 
13 Dosł. „swoją kobietę” (gr. gynaika autu). Nie tylko język hebrajski, ale i grecki nie mają specjalnego słowa, 

które określałoby kobietę, w roli żony czy mężczyznę w roli męża. W każdym przypadku używane są słowa 
„kobieta” i „mężczyzna”. Aby podkreślić formalny związek między dwojgiem ludzi (zwany powszechnie 
małżeństwem), teksty biblijne stosują formy opisowe: „jego kobieta” lub „jej mężczyzna”. W ST spotykamy także 
zapisy „kobieta jego młodości”. Te określenia odnoszą się wprost do pierwszego aktu współżycia seksualnego 
zarówno kobiety, jak i mężczyzny, i wskazują, że w oczach Bożych dwoje ludzi, którzy wcześniej z nikim nie 
współżyli intymnie, staje się mężem i żoną w czasie pierwszego aktu płciowego. W ten sposób przyjmują Boży 
dar seksualności zaplanowany przez Najwyższego jedynie dla ich stałego związku (małżeństwa). W różnych 
kulturach na świecie ludzkie autorytety wprowadziły własne obrzędy, przepisy i certyfikaty (zarówno świeckie, 
jak i religijne) określające, jak związek jest małżeństwem, a jaki nie. Zastąpiły one Boże standardy. 
14 Ta fraza wyraźnie sugeruje, że Józef i Maria już po narodzeniu Jezusa podjęli współżycie jako małżeństwo. 
Zgodnie ze świadectwem biblijnym i tradycją żydowską współżycie chrześcijańskie w małżeństwie jest wielkim 
błogosławieństwem danym ludziom przez Boga, a nie grzechem. Grzechem jest cudzołóstwo (gr. moicheia). 



Ewa wydała na świat mordercę, Kaina, Maryja – Ożywiciela. Tamta wydała na świat 

tego, który wylał krew swojego brata, ta natomiast Tego, którego krew została wylana 

przez jego braci.  

Tamta oglądała tego, który drżał i uciekał z powodu przekleństwa ziemi  (por. Rdz 4, 

10–14), ta natomiast Tego, który przyjąwszy przekleństwo, przybił je do krzyża (Kol 2, 

14). 

Dziewicze poczęcie poucza nas, że Ten, który bez związków cielesnych wydał na świat 

Adama sprawiwszy, że wyszedł on z ziemi dziewiczej, ukształtował również bez 

związków cielesnych drugiego Adama w łonie Dziewicy. 

Pierwszy Adam wrócił do łona swej matki [tj. ziemi]; przez drugiego natomiast 

Adama, który do niej nie powrócił, ten, który był pogrzebany w łonie matki, został z niej 

wyprowadzony. 

Maryja starała się przekonać Józefa, że jej poczęcie było dziełem Ducha Świętego, ale 

on jej nie wierzył, bo byłaby to rzecz nadzwyczajna. Widząc jednak jej pogodę w tym 

stanie, nie chciał jej publicznie oskarżać, ale nie mógł również przyjąć jej za małżonkę, 

jako że przypuszczał, iż była związana z innym. Postanowił więc w swej sprawiedliwości, 

że nie weźmie jej za małżonkę, ale również, że jej nie zniesławi.  

Wtedy to „Anioł mu się objawił i rzekł: «Józefie, synu Dawida»”.  

Rzecz godna podziwu: jego również nazywa synem Dawida, przypominając mu 

pierwszego z jego przodków, któremu przyrzekł Bóg, że z owoców jego wnętrzności                    

(Ps 132[131], 11) wskrzesi Mesjasza według ciała.  

„Nie lękaj się wziąć Maryi, twojej małżonki, bowiem to, co w niej jest, pochodzi z 

Ducha Świętego”. 

A jeśli wątpisz w poczęcie Dziewicy bez związków cielesnych, posłuchaj  

❖ słów Izajasza: „Oto Dziewica pocznie” (Iz 7, 14).  

❖ I słów Daniela: „Kamień odłączył się bez pomocy rąk” (Dn 2, 34)...  

Podobnie jak względem Ewy Adam spełnił rolę ojca i matki, tak było i z Maryją 

względem naszego Pana. 

 

➢ Św. Atanazy 

 

Słowo stało się ciałem 

 

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

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

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



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

objawić.  

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

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

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

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

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

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

poczuł litość względem naszej słabości.  

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

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

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

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

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

w potężniejszym ciele, ale On wziął nasze ciało i to nie zwyczajnym sposobem, lecz                      

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

męża.  

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

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

podobne naszemu.  

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

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

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

na ciele Pańskim i już ją straciło względem ludzi mu podobnych.  

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

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

zmartwychwstaniu zniszczył śmierć tak jak trzcinę, którą pochłania ogień. 

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

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

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

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

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

wszystkimi.  

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

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

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

nieskazitelność przez obietnicę zmartwychwstania. 

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

wśród nich zamieszkało w ludzkim ciele. 



 
 

 

Ewangelia: spełnione pisma- Rz 1, 1 –7 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Rozpoczęcie Listu do Rzymian. Święty Paweł przedstawia siebie krótko: 

„przeznaczony do głoszenia Ewangelii”. A potem tłumaczy, na czym 

wyjątkowość tej Ewangelii polega. 

 

❖ SUMMA TEOLOGICZNO-PASTORALNA 
 

Wracamy do Listu do Rzymian, najdojrzalszego pisma św. Pawła, nazywanego przez 

niektórych traktatem teologicznym lub summą teologiczną Pawła. Jest to niewątpliwie 

jego najbardziej dopracowane pismo, lecz należałoby je raczej nazwać summą 

pastoralną. 

Apostoł jako głosiciel Ewangelii zbiera w nim całość swojego doświadczenia i myśli. 

W precyzyjnej wypowiedzi używa zarówno judaistycznych, jak i greckich metod 

retoryki i argumentacji. Na poparcie swoich tez przytacza także ogromną liczbę cytatów 

ze Starego Testamentu. Główne tematy, które Paweł podejmuje, to: grzech i śmierć, 

zbawienie, łaska, usprawiedliwienie. Apostoł jest też bardzo zainteresowany 

tematem Izraela: jego rolą i miejscem w historii zbawienia. 

 

❖ NAJWAŻNIEJSZA EWANGELIA 

 

     Słuchamy dziś samego początku listu, pierwszych jego wersetów. Jest to „adres”, 

uroczyste pozdrowienie Pawła skierowane do Rzymian. Zwróćmy uwagę na to, w jaki 

sposób apostoł przedstawia się mieszkańcom stolicy imperium. Istotna z punktu 

widzenia pozostałych czytań jest geneza Ewangelii, o której Paweł wspomina. To ona 

jest najważniejsza, Paweł tylko ją głosi.  

      Zauważmy, że wyjątkowość Ewangelii św. Paweł wyjaśnia przede wszystkim tym, 

iż jej sercem jest osoba Zmartwychwstałego, w którym spełniają się wszystkie Boże 

obietnice i proroctwa. 

 

 



 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa 

 Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida 
 

 

Biblijny insider  

➢   Wypełnienie proroctw 
 

      W adresie Listu do Rzymian Paweł prezentuje się jako apostoł, głosiciel Ewangelii 

zapowiedzianej w pismach prorockich. Treścią tej Ewangelii jest postać Syna, 

pochodzącego z rodu Dawida, będącego wypełnieniem proroctw i obietnic Bożych 

dotyczących królewskiej dynastii. Przypomnijmy, że jednym z proroctw, które 

wypełniają się w Jezusie, jest tekst o Emmanuelu (patrz: PIERWSZE CZYTANIE). 

➢     Syn Boży 

     

      Chrystus to szczególny potomek Dawida. Swą naturą przekracza pozostałych 

władców. On jest prawdziwym Synem Bożym: nie w takim sensie, w jakim „dzieckiem 

Boga” nazywał się monarcha czy każdy Izraelita. To Syn, który dzieli z Bogiem naturę. 

➢     Oczekiwany Mesjasz 

     

      Cała ludzkość mogła rozpoznać w Chrystusie Boga w momencie Jego 

zmartwychwstania. Wówczas Bóg objawił (to znaczy: ukazał przed oczyma świata) 

prawdziwą naturę Syna. W tym sensie należy rozumieć czasownik horidzo, który 

w drugim czytaniu został przetłumaczony jako „ustanowił”. Chrystus nie został 

obdarzony przez Boga bóstwem dopiero w momencie zmartwychwstania.  

      Moment zmartwychwstania to szczególna godzina, w której Ojciec ukazał wobec 

całego świata tożsamość Chrystusa, odbicia Jego istoty, prawdziwego Boga, Syna, 

którego wiąże z Ojcem jedyna i wyjątkowa relacja synowska. Na takiego Mesjasza 

czekała cała ludzkość. 

➢     Wyjątkowe zmartwychwstanie 

     

      Wyjątkowość tej relacji potwierdza fakt, że Ojciec wskrzesza Syna, nie pozwalając, 

by panowała nad nim śmierć.  



       Dlaczego zmartwychwstanie miałoby decydować o wyjątkowości Chrystusa, skoro 

według Bożego planu oczekuje ono każdego wierzącego? Rzeczywiście w I w., 

w czasach, w których żyje Paweł, wiara w zmartwychwstanie, wydaje się być dość 

powszechna. To, co stało się z Jezusem, wykracza jednak daleko poza ówczesny 

horyzont wiary.  

      Po pierwsze, zmartwychwstanie, którego oczekiwali Żydzi, objąć miało wszystkich 

sprawiedliwych (dlatego właśnie Mateusz opisuje otwierające się groby i zmarłych, 

którzy je opuszczają po śmierci Jezusa, cf. Mt 27,52).  

      Po drugie, miało się ono dokonać na końcu czasów i było preludium sądu 

ostatecznego i zwycięstwa Boga nad grzechem i śmiercią (dlatego właśnie Marta 

w Ewangelii Jana odpowiada Panu – „wiem, że mój brat (Łazarz) zmartwychwstanie 

w czasie ostatecznym”, cf. J 11,24). Jezus umierający na krzyżu i powstający 

z martwych jako jedyny sprawiedliwy to wydarzenie niezwykłe i nieoczekiwane. 

Zapowiada i otwiera drogę do zmartwychwstania dla wszystkich wierzących (1 Kor 

15,20) 

 

Rz 1, 1 –7 
 

(1) Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia 

Ewangelii Bożej, (2) którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w 

Pismach świętych. (3) [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała 

z rodu Dawida, (4) a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z 

martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. (5) 

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia 

pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. (6) Wśród nich jesteście i 

wy powołani przez Jezusa Chrystusa. (7) Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 

powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, 

Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢  Teodoret z Cyru 
 

 

Ewangelia o Jezusie Chrystusie 

  

„[Jest to Ewangelia] o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida”.  

Bóg – powiada – zapowiedział swego Syna przez wszystkich proroków. Syn został 

zrodzony z Jego istoty przed wiekami, a nazywa się „synem Dawida”, ponieważ 

ludzką naturę przyjął z rodu Dawida.  

Wspomniawszy o Dawidzie, dodaje nieodzowne uzupełnienie: „według ciała”; 

chodzi o to, aby nie sądzono, że z natury jest synem Dawida, a synem Boga na mocy 

łaski. Określenie „według ciała” wskazuje na to, że co do [swego] Bóstwa jest 

prawdziwym Synem Boga i Ojca. Określenia: „według ciała” nie można stosować w 

odniesieniu do istot, które są wyłącznie bytami zmysłowymi.  

Poświadcza to święty Mateusz Ewangelista. Stwierdza bowiem: „Abraham był 

ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy” (Mt 1, 2), oraz podaje cały 

rodowód, nigdzie nie dopowiadając „według ciała”. Określenie takie pozbawione jest 

sensu w odniesieniu do tych, którzy są [tylko] ludźmi.  

Gdy jednak chodzi nie tylko o człowieka, lecz również o przedwiecznego Boga, o 

Boga – Słowo, które się stało człowiekiem, wówczas zapomniawszy o rodzie Dawida 

święty Apostoł musiał wprowadzić określenie: „według ciała”, aby udzielić nam 

jasnego pouczenia, w jakiej mierze [Jezus] jest Synem Boga, a w jakim sensie nazywany 

jest Synem Dawida. 

„A ustanowionym przez Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym 

mocy Synem Bożym – O Jezusie Chrystusie, Panu naszym”.  

Przed męką krzyżową nie tylko ludność żydowska, ale nawet sami apostołowie nie 

uważali Chrystusa Pana za Boga. Na przeszkodzie temu stały dla nich Jego ludzkie 

cechy, ponieważ widzieli Go jedzącego, pijącego, śpiącego i zmęczonego, i nawet cuda 

nie odwiodły ich od takiego mniemania. Oto skoro ujrzeli cud na jeziorze, mówili: „

Kim jest ten człowiek, że nawet jezioro i wichry są mu posłuszne?” (Mt 8, 27).  

 

 



Dlatego też rzekł do nich Pan:  

 „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 

możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy” (J 16, 12). A gdzie indziej:  

 „Pozostańcie w tym mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka, 

gdy Duch Święty zstąpi na was” (Łk 24, 4). Przed męką takie mieli o nim 

wyobrażenie. 

Natomiast po zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu, zstąpieniu Ducha Świętego, po 

dokonaniu tych wszystkich cudów, jakie uczynili, wzywając Jego czcigodnego imienia, 

wszyscy wierzący poznali, że On jest Bogiem i jednorodzonym Synem 

Bożym.  

O tym to właśnie poucza nas tutaj apostoł: Ten, którego zwano synem Dawida według 

ciała, został tak nazwany i objawiony jako Syn Boży za pośrednictwem mocy, 

sprawowanej przez Ducha świętego po zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa 

Chrystusa. 

 

➢ Pelagiusz 
 

 

Pozdrowienie Pawłowe 

  

„Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa”.  

Takie jest wszędzie jego pozdrowienie, dla przypomnienia dobrodziejstw Bożych wraz 

z życzeniem, by pozostały one w nas nienaruszone, ponieważ darmo zostały nam 

odpuszczone grzechy oraz „zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna” 

(Rz 5, 10). Przypomina zarazem, że winni oni trwać w pokoju, skoro dostąpili samej łaski. 

 

 

 

 

 



 

„Jezus z Nazarethu” – Roman Brandstaetter 

 

Łzy Josefa 

      

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

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

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

przemyśleć argumenty, których zamierzał użyć w  rozmowie z Josefem.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

go słowami psalmu: — Baruch habaa beszem Adonaj — Błogosławiony, który przychodzi w 

Imię Pana — na co Zecharia — chcąc okazać Josefowi serdeczność i przychylność, 

odpowiedział słowami tego samego psalmu: — Ana Adonaj hacliha na — Racz,  Boże, dać 

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

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

niewidzialnego, ale uroczystego baldachimu pogodnie rozpiętego nad ich głowami. 

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

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

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

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

postawił na ziemi.  

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

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

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

pierwsze słowa starca. Mijały chwile. 



  Wciąż pili w milczeniu, niby smakując wino — smakowanie wina należało do dobrych 

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

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

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

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

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

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

ozdobnych figur oratorskich i postanowił wszystko prosto wypowiedzieć głosem spokojnym, 

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

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

podniosłej chwili. 

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

stanie błogosławionym za sprawą Elohim. 

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

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

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

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

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

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

Eliszeba ujrzała w Miriam niewiastę błogosławioną między wszystkimi niewiastami. 

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

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

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

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

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

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

ostrzeżeniem przed nieufnością i zbyt natarczywym wdzieraniem  się w głąb Bożych 

tajemnic.  

Zecharia — jak wiadomo — był człowiekiem dobrym. Ze swoimi bliźnimi dzielił się 

chlebem i doświadczeniem. Wprawdzie  ostrzeżenie udzielone Josefowi nie było dosłownym 

ostrzeżeniem, gdyż  Zecharia wiedział, że oblubieniec jest człowiekiem głęboko wierzącym, 

więc  niepotrzebne mu są napomnienia, ale z drugiej strony miał przykład na sobie samym, 

starym, siwym kapłanie Świątyni Pańskiej, jak łatwo może  nawet najbardziej niewinny 

człowiek paść ofiarą nagłych wątpliwości.  

A czym jest zapowiedź, którą on otrzymał, w porównaniu z nowiną, którą  otrzymała mała 

Miriam? Zecharia ze współczuciem i podziwem spojrzał na Josefa, który rzekł: 

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



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

jego pleców, że cieśla zaniósł się wielkim łkaniem  

 

Elohim nawiedza Josefa 

      

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

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

nieskalaną czystość wprawdzie natychmiast uwierzył, albowiem wierzył we 

Wszechmożliwość i Wszechmoc Pańską, ale niemniej — a  może właśnie dlatego — dygotał 

z trwogi na samą myśl o bliskiej, nieomal  dotykalnej bliskości Elohim.  

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

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

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

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

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

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

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

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

świadomość jego ogarniała Nieogarnionego  i drżąc z trwogi drżała z miłości, czci i 

pragnienia prawdy.  

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

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

pewnych wypadkach nie umie określić swojego celu życiowego,  niecierpliwie szukał wyjścia 

z labiryntu, zasłaniając się niewątpliwie  słusznym argumentem, że Elohim dotychczas nie 

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

niepotrzebnym, w każdym razie u boku błogosławionej Miriam, którą gorąco kochał, ale  

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

przyszedł i zabrał mu ją.  

Czy zabrał? Olśniła go  nagła myśl, że mógłby przecież pozostać u jej boku, być 

towarzyszem jej  życia, opiekować się nią i jej Dzieckiem, pracować i zarabiać na życie, w 

niczym nie uszczuplając obecności Boga w jej duszy, sercu i ciele.  

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

wątpliwości, które zamknęły tę ostatnią szczelinę nadziei.  

Ludzie. Co  powiedzą ludzie? Dziecko, które miało się narodzić z Miriam, było  

Dzieckiem Niewidzialnego i jako Dziecko Niewidzialnego przeznaczone było do wielkich i 

niezbadanych celów.  



Czy ludzie zatem uwierzą w Jego Boskie pochodzenie, gdy on, Josef, będzie prawowitym 

małżonkiem Miriam?  

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

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

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

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

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

wzywał Pana ognistą pełnią Jego Nieskończonoimienności, krucha człowiecza świadomość 

nie mogłaby jej udźwignąć ani nie mogłaby jej sprostać i musiałaby nieodwołalnie spłonąć  

na miałki popiół.  

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

płoną wszystkie żywioły?  

W sąsiedztwie Nieskończonoimiennego, który bezmiarem wszystkich swoich Imion, 

znanych i nieznanych, słyszalnych i niesłyszalnych, na całą wieczność pobłogosławił małą 

oblubienicę?  

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

Miriam i zabrał mu ją, i ból zadał jego sercu, i ból zadał jego ciału, i płacz wycisnął z jego 

oczu, i nie ma już więcej Miriam, nie ma jej błękitnych oczu i czarnych włosów i nie ma jej 

uśmiechu! Jej oczy i włosy, i uśmiech należą do Elohim! Do Elohim! Do Elohim!  

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

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

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

zniesławić jej, postanowił potajemnie ją  opuścić i wyzwolić od swej uciążliwej obecności, 

gdyż nie wątpił o tym, że jest dla niej ciężarem, a ta ucieczka, którą postanowił, miała być 

ucieczką przed Elohim i przed Miriam, i przed ludźmi, i przed własnym  niepokojem, i przed 

niezrozumieniem tego, czego nie mógł zrozumieć,  chociaż wierzył w to, czego nie mógł 

zrozumieć.  

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

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

przed kilkoma laty wywędrował na północ w poszukiwaniu zajęcia i  chleba.  

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

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

zawieszone w ciemnej przestrzeni nieba, z ulgą dostrzegł w mądrym porządku kosmosu 

potwierdzenie dla swej decyzji, będącej jego zdaniem w całkowitej zgodzie i harmonii z wolą 

Wiekuistego. 

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



Poczęły napływać wspomnienia, a za wspomnieniami bezpowrotnie minione marzenie o 

szczęściu, o wspólnym domu i życiu, uczucia, które  jeszcze wczoraj nie były zdrożne i 

niepokojące, ale dzisiaj wydawały mu się bluźnierstwem wymierzonym w świętość Elohim.  

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

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

natrętnie i boleśnie.  

Rzucał się nieprzytomnie na barłogu i szeptał suchymi wargami:  

— Szema Israel, Adonaj Elohenu, Adonaj Echad — Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym 

Bogiem, Pan jest Jeden. I będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego, ze wszystkiego  

serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej. 

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

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

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

obronny pierścień przed oblegającymi go uczuciami.  

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

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

równocześnie zachowała sens i kształt świętego zdania.  

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

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

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

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

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

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

niego przemówił: 

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

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

wszystko, co ludzkie.  Miriam porodzi Syna, a ty nadasz Mu imię Jeszua, albowiem On 

wybawi Izraela od jego grzechów i wypełnione będzie słowo, które Pan wypowiedział 

przez swojego proroka, że panna pocznie i porodzi Syna, i nadadzą Mu imię Emmanuel, 

co znaczy: Elohim z nami. 

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

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

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

skupieniu: — Szema Israel... 

   



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

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

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

Zecharią.  

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

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

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

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

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

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

pyłu wzbijającego się spod kopyt oślicy. 

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

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

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

nigdy sam nie powinien narzucać swojej obecności niebu i ludziom. Łatwo mógłby ten i ów  

niedowiarek wysnuć z tego wniosek, że Pan zapomniał o Zecharii, czemu jednak przeczy 

dalsza historia o synu jego, pustynnym młodzieńcu Johananie, albowiem często dzieje się tak, 

iż Pan pamięta o ojcach w ich dzieciach z ciała lub z ducha. 

 

Zaślubiny Josefa i Miriam 

      

Gdy orszak oblubieńca  złożony z czterech jego krewnych i przyjaciół zbliżał się do domu 

oblubienicy, jedynym zbytkiem i przepychem tych nader skromnych  uroczystości weselnych 

był księżyc w pełni, który jak czerwony owoc granatu stał nad widnokręgiem. 

    Na czele pochodu kroczyło dwóch kuzynów Josefa i trzymało w dłoniach płonące kaganki, 

które stanowiły wzruszający kontrast ze świecącą na niebie księżycową pełnią, i gdyby nie 

ona, owe dwa płomyczki, drżące na wietrze, nie dałyby na pewno tyle światła, ile go potrzeba 

oczom ludzkim dla rozpoznania drogi w ciemnościach nocnych wśród kamienistych 

galilejskich wybojów.  

Ale nie można było pod żadnym warunkiem  zrezygnować z tych kaganków, gdyż każdy 

mąż, nawet najmędrszy, lubuje się  w znakach mających wyobrażać jego męską godność, a 

owe dwa kaganki miały być właśnie jej symbolem, chociaż ten wątły symbol w zestawieniu z 

wspaniałym księżycowym archetypem był śmieszny i bez znaczenia. 

  Za kuzynami powolnym krokiem postępował Josef z wieńcem na głowie, u jego boku 

kroczył przyjaciel, rybak z Kfar Nahum, a pochód zamykał muzyk i śpiewak synagogalny w 



jednej osobie i grał na lirze melodie, z których, dzięki wręcz nieuchwytnej umiejętności 

łączenia odległych od siebie dźwięków, wydobywał rzewne i wzruszające nastroje —  ale 

zawsze w granicach uczuciowości określonej dobrym smakiem — i wywoływał w 

słuchaczach obrazy szczęścia, łagodnych zwierząt i cienistych  drzew, to znów naśladował 

monotonny szelest sitowia, liści i szum wody źródlanej.  

Drgająca pod jego palcem struna właśnie naśladowała powiew wiatru, ale określenie to nie 

jest ścisłe, gdyż wiatr mógł z równym prawdopodobieństwem naśladować drganie struny, a 

ich obie melodie były tak piękne i z sobą zgodne, że nawet najwytrawniejsze ucho nie 

mogłoby — gdyby wiatr i struna poszły w śpiewacze zawody — wydać wyroku, któremu z 

nich należy się laur pierwszeństwa.  

Nagle muzyk przyłożył płasko dłoń do strun i stłumił ich dźwięk, ale natychmiast znowu 

uderzył palcami w lirę, jakby chciał zatrzeć wrażenie krótkiej, ale nieprzewidzianej pauzy, i 

zaśpiewał pieśń pachnącą mirrą, aloesem i kasją, a słowa jego krążyły nad orszakiem  i 

spływały jak błogosławieństwo na głowę Josefa, który wprawdzie był odziany w ubogą szatę, 

przepasaną pasem z cielęcej skóry, jednak pod deszczem owej pieśni wydawał się podobny 

do króla kroczącego w otoczeniu dziewcząt, najpiękniejszych z ludu. 

   — Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja —  śpiewał muzyk i śpiewak 

synagogalny w jednej osobie — bo oto już minęła  zima, a deszcze odeszły swoimi 

drogami, na ziemi ukazały się kwiaty i  nastał czas obcinania winnych krzewów, i głos 

synogarlicy rozlega się  dokoła. Już z drzew figowych opadły owoce, a kwitnące winnice 

wydały swoje  wonie. Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja. O, wyleć, gołębico,  

ze skalistych otchłani i z ukrytych szczelin i pozwól mi oglądać twoje oblicze, i pozwól mi 

usłyszeć twój głos, albowiem twój głos jest słodki, a oblicze twoje jest miłe. 

    Ludzie zwabieni muzyką i śpiewem wychodzili z domów i z zachwytem przypatrując 

się oblubieńcowi, nie umieli wytłumaczyć sobie owej odmiany, gdyż wprawdzie był to ten 

sam Josef cieśla, którego spotykali codziennie na ulicach miasteczka, a jednak był inny, 

piękny królewską pięknością, promieniujący słonecznym promieniem, był jasny i miedziany i 

górował nad dziesięcioma tysiącami mężów postacią równą wybranym cedrom Libanu.  

Dopiero teraz okazało się, jak ważne były owe dwa kaganki, o których znaczeniu i 

wartości wyraziliśmy się przed chwilą  jeżeli nie z lekceważeniem, to z drwiącym 

pobłażaniem, gdyż w wyobraźni  mieszkańców Nazarethu stały się one źrenicami 

królewskiego lwa, co mogło przecież być bliskie prawdy, gdyż Josef wywodzący swój ród z 

Dawidowego korzenia miał prawo korzystać z poetyckich metafor, porównujących jego i jego 

synów, i synów jego synów do pustynnego lwa Jehudy.  

Nawet idący w pochodzie kuzyni, muzykant i kroczący u boku Josefa jego przyjaciel, 

rybak z Kfar Nahum, wypełnieni byli hieratycznym majestatem, o którym nie wiadomo, czy 

był stałym przywilejem ich postaci, niezauważonym dotychczas przez otoczenie, czy też 

promieniował z muzyki i z drżących na wietrze kaganków i spływał na nich jak płaszcz 

utkany ze złotogłowiu.  



Jakkolwiek by było, mieszkańcy miasteczka przecierali ze zdumienia oczy. A tymczasem 

orszak sunął dostojnie drogą ku domowi oblubienicy.  

Już znacznie, znacznie później, po wielu dziesiątkach lat, świadkowie tej uroczystości, 

dzisiejsi młodzieńcy i panny, a wtedy już starcy i staruszki, opowiadali z przejęciem, że 

podczas zaślubin nad głową Josefa krążyli aniołowie, a nad głową Miriam unosiła się 

księżycowa aureola.  

Te relacje wydają się nam mocno przesadzone i niewątpliwie były owocem 

przewrażliwionej wyobraźni tych, którzy nie wiedzieli, że największym cudem tego wieczoru 

było to, iż wybrany Josef był biednym cieślą, a wybrana Miriam skromną i 

prawie nikomu nieznaną dziewczyną, córką wyrobników Jehojakima i Hany.  

Zatem nad głową Josefa w ten uroczysty wieczór nie krążyli aniołowie — w każdym razie 

widzialni dla ludzkiego oka — a nad głową Miriam, gdy zbliżał się do niej  oblubieniec, nie 

unosiła się księżycowa aureola — w każdym razie widzialna dla ludzkiego oka.  

Dziewczyna stała w progu domu z wieńcem na głowie, w towarzystwie rodziców, 

krewnych i przyjaciółek, trzymających w dłoniach zapalone lampki, i nogi pod nią drżały ze 

zbytniego wzruszenia, i na pewno gorące ożywienie malowało się na jej smagłej twarzy, ale 

tego nikt z obecnych nie dostrzegł, gdyż miała głowę zakrytą welonem na znak poddaństwa.  

Nawet Josef, który uważnie się wpatrywał w oblubienicę, nie mógł dojrzeć poza gęstą 

zasłoną, opadającą na jej ramiona, spojrzenia jej niebieskich oczu, tak pełnych zazwyczaj 

ściszonej zadumy. Błądząc wzrokiem po jej postaci, od której bił lekki zapach aloesu, 

zatrzymał spojrzenie na jej dłoniach — prawą dłonią podtrzymywała koniec zasłony na 

wysokości łona, lewą zaś lekko uniosła ku górze, jakby chciała tym łagodnym gestem  

uspokoić serce oblubieńca.  

W jej długich, cienkich, ciemnych palcach zogniskowała się teraz cała piękność i mądrość 

dziewczyny, zakrytej welonem, i Josef poczuł, że  

 była ona własnością Elohim pierwej, niż On dzieło swoje uczynił, pierwej, niż 

ziemia powstała, zanim istniały otchłanie i góry i biły obfite źródła; zrozumiał, 

że  

 spoza gęstego welonu patrzą na niego oczy tej Mądrości, która istniała 

wówczas, gdy Elohim budował niebiosa na podobieństwo jej postaci i zakreślał 

łuk niebios nad przepaściami na podobieństwo łuków jej brwi, gdy chmury 

umacniał w górze na podobieństwo jej granatowych włosów i tworzył głębokie 

źródła na podobieństwo jej niebieskich oczu.  

 Elohim stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale świat stworzył na 

podobieństwo smagłej Miriam.  

 



To wszystko natychmiast pojął sprawiedliwy Josef, patrząc na cienkie i ciemne palce 

oblubienicy zakrytej gęstym welonem, a pragnąc potwierdzić swoje przekonanie jawnym 

aktem pokory, już pochylił się do jej kolan, ale nagle zastygł w postawie półzgiętej, gdyż 

przypomniał sobie, że zwyczaj nie pozwala oblubieńcowi na oczach weselnych gości i 

gapiów okazywać nadmiernego wzruszenia i czułości, a przede wszystkim czołobitności 

izraelskiej niewieście.  

Chcąc być zatem wierny tradycji i obyczajom swojego narodu, nie złożył małej Miriam 

jawnego hołdu, lecz tylko zakłopotaną twarzą wyraził przed jej zakrytym obliczem swoje 

nieogarnione oddanie i miłość, co oblubienica natychmiast zrozumiała, i rada, że 

sprawiedliwy mąż w niczym dla jej chwały panieńskiej nie uchybił zwyczajom Izraela, 

uczyniła lewą dłonią nieznaczny gest, który był gestem potwierdzenia i zgody na jego 

zachowanie. 

   — O, jakże jesteś piękna, przyjaciółko moja — zaintonował muzyk i śpiewak 

synagogalny w jednej osobie, a goście weselni natychmiast podchwycili jego słowa i wraz z 

nim zgodnym chórem śpiewali pochwalną pieśń: 

 — O, jakże jesteś piękna. Twe oczy, które patrzą na mnie spoza zasłony, są 

gołębicami, twe włosy są jak stada kóz, które zstępują z gór Gilead. Twoje zęby są jak 

trzoda świeżo strzyżonych owiec, które wyszły z kąpieli. Jak nić purpurowa są twoje 

wargi, a usta twoje są wdzięczne, a skronie twoje okryte zasłoną są jak płatki granatu. 

Twoja szyja jest jak wieża Dawida, jak smukła baszta, obwieszona niezliczoną ilością 

tarcz i bohaterskich puklerzy. 

   Zaledwie przebrzmiały te słowa, przyjaciółki Miriam,  którymi bawiła się w 

dzieciństwie, a potem czerpała wodę u studni i mełła na żarnach mąkę jęczmienną, poczęły 

miarowo poruszać płonącymi lampkami oliwnymi — blaski i cienie kładły się na przemian na 

roześmianych twarzach nazarethańskich dziewcząt — i odpowiedziały chóralnym śpiewem:  

— Przyłóż mnie jak pieczęć do twojego serca, przyłóż mnie jak sygnet do twojego 

ramienia. Albowiem miłość mocna jest jak śmierć. Zabierz mnie z sobą, miły mój, i bądź 

podobny do jelenia lub do młodej gazeli na balsamicznych wzgórzach. 

  Gdy skończyły, Josef podniósł głowę i wskazując palcem na Miriam, rzekł: 

 — Pragnę tę oto dziewczynę uczynić żoną moją i wprowadzić ją pod dach domu mojego 

na dobrą i złą dolę, jaką Elohim przeznaczył nam w mądrości swojej i w niezbadanych 

wyrokach swoich.  

Czy pragniesz zostać żoną moją według Prawa Mojżesza i Izraela, Miriam, córko 

Jehojakima? 

 — Pragnę tego, panie mój — odrzekła. 



 — Niech się dzieje według woli Elohim — szepnął Josef i spojrzał na Jehojakima i Hanę 

stojących w progu izby, i na siostrę swoją, i na szwagra, i na krewnych, i przyjaciół, i 

przygodnych gości,  którzy chórem odpowiedzieli: — Amen — i tym jednym słowem 

przypieczętowali zawarte małżeństwo. I ruszyli do domu Josefa na wzgórzu. 

   Pochód otwierało dwóch kuzynów z oliwnymi kagankami, za nimi kroczył muzykant i 

śpiewak w jednej osobie, wygrywający na lirze melodie weselne, potem szedł Josef w 

towarzystwie rybaka z Kfar Nahum, za nim zaś Miriam, a u jej boku odświętnie ubrani 

rodzice, krewni i znajomi, i dziewczęta nazarethańskie z płonącymi lampkami. Szli 

powolnym krokiem,  uroczyście, w blasku księżycowej pełni, wspinali się po łagodnym stoku 

wzgórza, na którego płaskim szczycie wznosiła się lepianka cieśli.  

A gdy wreszcie stanęli w progu domu oblubieńca, poczęli rozglądać się dokoła urzeczeni 

nocnym krajobrazem, który przy dźwiękach liry, szumiącej cicho i jednostajnie pod palcami 

wytrawnego muzyka, wydał się rajem odzyskanym, i szczęśliwi byli, że Elohim pozwolił im 

na tej ziemi się rodzić, żyć i umierać, wśród wzgórz i ptactwa niebieskiego, winnic i oliwek, i 

cyprysów, wśród barwnych łąk, pokrytych anemonami i dzikimi liliami, u stóp gór Naftali, 

Megido, Gilboa i Tabor, na ziemi myślącej ich myślami i czującej ich uczuciami i związanej z 

nimi związkiem nierozerwalnym, zaprzysiężonym na wieczny czas przez Pana.  

Gdy więc muzyk gwałtowniej uderzył w struny  liry i zaśpiewał pieśń o miłości słodszej 

nad wino i o imieniu dziewczęcym rozlanym jak różany olejek, oni podchwycili jego słowa i 

dziękowali Panu za piękno winnic i oliwek, za zapachy łąk, za góry i doliny, za źródła i łąki, i 

nawet nie wiedzieli, że chwaląc i sławiąc, i wielbiąc tę ziemię, chwalą, sławią i wielbią 

Miriam, albowiem Pan tajemnie utożsamił ją w tę noc z pięknem galilejskiej ziemi i uczynił z 

piękności ziemi i z piękności Miriam wspólną i doskonałą jedność, a uczynił to dlatego, bo 

znając naturę ludzką, wiedział, iż tylko w ten sposób goście i znajomi potrafią w pełni 

uwielbić — mniej ważne jest, że czynili to nieświadomie — małą, biedną, a  w ich oczach 

prawie nic nieznaczącą dziewczynę w dniu jej skromnego wesela.  

Był to dostojny podstęp Elohim, nad wyraz przemyślny, usprawiedliwiony znajomością 

ludzi, którym Boską prawdę, prowadzącą do blisko-odległych celów, trzeba często podawać 

w kształtach uproszczonych, przeobrażonych, albowiem tylko w uproszczeniu i przeobrażeniu 

potrafią ją przyjąć i zrozumieć. 

 Gdyby Miriam i Josef byli bogaczami, ich uroczystości weselne według przyjętego 

zwyczaju trwałyby dwa dni wśród hucznej uczty i zabawy, podczas której młodzież 

ubiegałaby się o palmę pierwszeństwa w skokach i rzucaniu oszczepem, ale ponieważ było to 

wesele biedaków — Josef nawet dla tej skromnej uroczystości musiał zapożyczyć się u 

swoich krewnych — jeszcze tego samego wieczoru po przybyciu do domu odbył się  

tradycyjny ceremoniał pod baldachimem, symbolizującym niebo i wspólny dom 

nowożeńców.  

 



Miriam i Josef stali więc pod baldachimem, a goście, śpiewając, rzucali o ziemię owoce 

granatu i rozgniatali je nogami, a Jehojakim przy towarzyszeniu radosnych okrzyków z 

hukiem rozbił naczynie napełnione nardem, które otrzymał w hojnym darze od bogacza, 

swojego chlebodawcy, po czym pobłogosławił nowożeńców.  

Wtedy goście usiedli przed domem według starszeństwa na matach i zydlach i raczyli się 

rybami, figami, miodem, daktylami i plackami, i zapijali je winem, które wlewali do kubków 

z glinianych dzbanów stojących pod ścianą domu. Ale wkrótce wyczerpał się młody moszcz 

ku żalowi biesiadników, którzy jednak nie okazali gospodarzom swojego rozczarowania. 

    Coraz cichsze rozmowy i śpiewy wyrwały z zadumy Miriam, która widząc puste dzbany 

i kubki, zwróciła się do Josefa i już chciała powiedzieć: — Wina nie mają, mężu — ale w 

porę uprzytomniła sobie, że biednemu oblubieńcowi nie starczyło już pieniędzy na kupno 

większej ilości błogosławionego napoju, więc wypowiedziawszy tylko pierwsze słowo, resztę 

zdania stłumiła w sobie, i tylko rumieniec na jej twarzy świadczył, że chciała wypowiedzieć 

coś, czego nie wypowiedziała. 

 


