
     

 

Święto Świętej Rodziny  25 XII 2022 
 
 

Mt 2,13-15.19-23   (Biblia Tysiąclecia) 

(13) Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 

szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 

się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które 

Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.  

(19) A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, (20) i 

rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 

czyhali na życie Dziecięcia . (21) On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 

ziemi Izraela. (22) Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, 

Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. (23) 

Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 

Nazwany będzie Nazarejczykiem. 
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„Biblia Nawarska” – komentarz do Mt 2,13-23 

 
Ucieczka do Egiptu. Rzeź niewiniątek. (2,13-18) 

 

Ewangelista opisuje tajemnice życia Chrystusa, ukazując ich głębokie znaczenie. 

Ucieczka Jezusa do Egiptu i powrót do ziemi Izraela wskazują na podobieństwo Jezusa do: 

❖ Jakuba (Rdz 46,1-7), który osiedlił się w Egipcie, oraz do  

❖ ludu Izraela, który wyszedł z Egiptu (Wj 12,37-15,20). 

Jezus jest nowym Izraelem i wraz z Nim zapoczątkowany zostaje nowy Lud Boży, 

Kościół. 

Dostrzegamy również paralelizm Jezusa z Mojżeszem, który został opatrznościowo 

wyzwolony od śmierci jako niemowlę (Wj 2,1-10) i później stał się narzędziem Pana w 

formowania Jego ludu. 
 

W rzezi niewiniątek odzwierciedla się brutalność Heroda. Epizod ten wpisuje się w długą 

listę jego okrucieństw1. Kościół czci te niewinne dzieci jako męczenników Chrystusa. 
 

„Te niemowlęta, choć o tym nie wiedzą, umierają za Chrystusa, ich zaś rodzice 

opłakują śmierć męczenników, a one, nie umiejąc jeszcze mówić, świadczą o 

Zbawicielu. Oto panowanie Tego, który przez śmierć przyszedł panować! […] O jakże 

to wielki dar łaski! Jakież to zasługi tych dzieci zgotowały im tak wielkie zwycięstwo? 

Jeszcze nie potrafią mówić, a już wyznają Chrystusa. Ich słabe ciałka nie są jeszcze 

zdolne do walki, a już zdobywają palmę zwycięstwa” (św. Kwodwultdeus, Kazanie 2 o 

wyznaniu wiary). 
 

Nawiązując do postawy świętych młodzianków, którzy obwieścili chwałę Pana nie 

słowami, lecz śmiercią (non loquendo, sed moriendo), modlitwa Kościoła zachęca nas do 

tego, „abyśmy całym życiem wyznawali wiarę […], którą głosimy ustami” (Mszał rzymski, 

Świętych Młodzianków, męczenników, kolekta). 
 

Rachela (w.18) była umiłowaną żoną patriarchy Jakuba (por. Rdz 29,30) oraz matką 

Beniamina i Józefa. Ten ostatni był ojcem Efraima i Manassesa. 

Według Księgi Rodzaju (por. Rdz 35,19; 48,7) Rachela umarła niedaleko Betlejem i tam 

pochował ją Jakub. Jr 31,15 cytowany przez Mateusza odnosi się do uwięzionych Efraima i 

Manassesa, którzy po zburzeniu Jerozolimy w 587 r. przed Chr. Oczekują w obozie Rama 

na wyruszenie do miejsc wygnania.  
 

Jednakże cały tekst Jeremiasza jest przepowiednią pocieszenia: zapowiada, że za 

nieszczęściem wygnania kryje się nowa łaska Boga, który odnowi lud i zawrze z nim Nowe 

Przymierze, wewnętrzne i ostateczne (por. Jr 31,31). 

 
1 Por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 



Podobnie Mateusz dostrzega w prześladowaniu Dzieciątka i śmierci niewinnych 

wypełnienie zamysłu Boga w budowaniu nowego ludu przez Jezusa. 

 
Powrót do Nazaretu. (2,19-23) 

 

Nie wiemy , jak długo Święta Rodzina przebywała w Egipcie. Mateusz jako jedyny 

mówi nam o tym pobycie, nie podając jednak dokładnych informacji.  

Herod zmarł prawdopodobnie w marcu lub kwietniu w 4 r. przed Chr.. Jego syn 

Archelaos był etnarchą w Judei i Samarii do 6 r. po Chr., gdy został usunięty z urzędu i 

wygnany z powodu skarg na jego brutalne czyny. 

Dlatego też nie sprawował władzy nad Galileą, gdzie leżał Nazaret. 

Z postawy Józefa (w.22) można wyciągnąć pożyteczne wnioski: 

„W różnych okolicznościach życia Patriarcha nie rezygnuje z myślenia ani nie 

porzuca swojej odpowiedzialności; przeciwnie – oddaje na służbę wierze całe swoje 

ludzkie doświadczenie. Wracając z Egiptu, <gdy posłyszał, że w Judei panuje 

Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść> (Mt 2,22). Nauczył się 

poruszać w ramach Bożego planu i na potwierdzenie, że Bóg rzeczywiście chce tego, 

co on przeczuwa, otrzymuje wskazówkę, aby udać się do Galilei” (św. Josemaria 

Escriva, To Chrystus przechodzi 42). 

Jezus jest znany przez wszystkich jako pochodzący z Nazaretu, „Nazarejczyk”. Dla 

władz żydowskich to określenie ma wydźwięk pogardliwy (por. J 1,46; 19,19). 

Jeszcze w czasach św. Pawła żydzi nie wierzący w Chrystusa, chcąc upokorzyć 

chrześcijan, nazywali ich „nazarejczykami” (por. Dz 24,5). 

Nie ma żadnego tekstu prorockiego, który zawierałby wyrażenie zacytowane przez św. 

Mateusza (w.23). Najprawdopodobniej ewangelista odnosi się do Iz 11,1, gdzie 

zapowiada się potomka Dawida (odrośl, neser, Jessego), na którym spoczną wszystkie 

dary Ducha Pańskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst „Nowego Przekładu Dynamicznego”                                   

oraz komentarz do Mt 2,13-23 

 
    

   Po ich [trzech króli] odejściu posłaniec PANA ukazał się we śnie Józefowi i tak mu rzekł: 

Powstań, weź Dzieciątko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu! Tam pozostaniesz do czasu, 

aż ci powiem, co masz czynić dalej! Herod bowiem niedługo zacznie szukać tego Dziecka, 

aby Je zabić. Józef spakował się i tej samej nocy wyruszył w drogę do Egiptu razem z 

Dzieckiem i Jego matką. Tam przebywał aż do śmierci Heroda. W ten sposób zrealizowało 

się Słowo PANA wypowiedziane przez proroka: Z Egiptu wezwałem mojego Syna2. 

     Kiedy Herod zrozumiał, że mędrcy nie dali się zwieść, wpadł w szał i wysłał do 

Betlejem najemników, aby w mieście i jego okolicy wymordowali wszystkich chłopców w 

wieku do lat dwóch, zgodnie z tym, czego dowiedział się od mędrców3. Wtedy spełniło się 

słowo wypowiedziane przez proroka Jeremiasza: Wielki krzyk usłyszano w Rama4, płacz 

i straszny lament. Tam Rachela5 opłakuje swe dzieci. Nie można jej ukoić, bo wszystkie 

je straciła6. 

      Gdy Herod umarł, posłaniec PANA znów we śnie ukazał się Józefowi, który przebywał 

w Egipcie, i powiedział: Weź Dziecko oraz Jego matkę i wracaj do ziemi Izraela, gdyż już 

nie żyją ci, którzy nastawali na Jego życie7. Józef spakował więc swoją rodzinę i wyruszył 

do ojczyzny. A kiedy dowiedział się, że Judeą rządził Archelaos8, który odziedziczył tron 

po swym ojcu Herodzie, bał się tam osiedlić. 

     

 

 
2 Wyjaśnienie mesjańskiej zapowiedzi z Oz 11,1. W teologii żydowskiej, która odrzuca Chrystusa jako Mesjasza, 
wspomniany werset interpretuje się mylnie – jako odniesienie do wyjścia Izraela z Egiptu. 
3 Najwyraźniej herod nie był pewien dokładnego wieku nowo narodzonego Króla, dlatego polecił, by 
wymordowano „na wszelki wypadek” wszystkich chłopców w wieku do lat 2. Mędrcy też nie znali dokładnej daty 
narodzin Jezusa. Mogli jedynie oszacować wiek Dziecka na podstawie znaków, jakie zaobserwowali. Do tego 
należało doliczyć ich długą podróż ze Wschodu. 
4 Według Księgi Jeremiasza (Jr 40,1) w miejscowości Rama leżącej 8 km na północ od Jerozolimy znajdował się 
punkt deportacyjny Izraelitów (głównie rodów Efraima, Manassesa i Beniamina) podczas ich wysyłki do niewoli 
w Babilonie. W Rama znajdował się również grób Racheli, żony Jakuba, matki patriarchów Józefa i Beniamina. 
5 Chodzi o żonę patriarchy Jakuba (Izraela). W taki przenośny sposób Jeremiasz opisał rozpacz narodu po utracie 
swych synów.w zachodniej Europie, na obecnych terenach 
6 Por Jr 31,15 
7 Nie wiemy dokładnie, jak długo trwał  pobyt Józefa, Marii i Jezusa w Egipcie, ale jeśli symboliczny obraz z                          
Ap 12,6 odnieść do tej sytuacji, mogło to być ok. 3,5 roku. 
8 Archelaos był despotycznym tyranem i wielkim okrutnikiem. Z tego powodu w 6 r. n.e. Cezar August odwołał 
go ze stanowiska etnarchy (rządcy) Judei, Samarii oraz Idumei i zesłał do Galii (…) 



    Wtedy ponownie we śnie otrzymał pouczenie, by wrócić do Galilei. Gdy już tam dotarł, 

zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Tak miało się spełnić słowo prorocze, że Mesjasz 

będzie zwany Nazarejczykiem9. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Leon Wielki 

 

Tajemnice wydarzeń Bożego Narodzenia 

A po oddaniu czci Panu i spełnieniu wszystkiego, co im pobożność podyktowała, 

Mędrcy, ostrzeżeni we śnie, inną drogą powracają niż ta, którą przyszli (Mt 2, 12).                   

Boć przystało, aby wierząc już w Chrystusa, nie kroczyli ścieżkami dawnego życia, jeno 

wszedłszy na nową drogę, unikali porzuconych błędów.  

Ponadto przystało, by spełzły na niczym zasadzki Heroda knującego bezbożną zdradę 

przeciw Dziecinie Jezus pod pozorem złożenia Jej pokłonu (Mt 2, 8). 

Toć on, zważywszy czas wskazany przez Mędrców, całą wściekłość swego 

okrucieństwa wylewa na wszystkie chłopięta Betlejemu. W powszechnej kąpieli 

krwawej tego miasta zatapia cały świat dziecięcy, który do wiecznej przenosi się 

chwały. Nie przepuszczając ani jednemu maleństwu, sądzi, że i Chrystusa zgładzi z 

powierzchni ziemi. Ale Ten, odkładając do wieku dojrzałego przelanie krwi swojej za 

okup świata, na rękach swych rodziców uchodzi do Egiptu (Mt 2, 14). 

Nawiedza więc starą kolebkę narodu żydowskiego i opatrznością swoją toruje drogę 

nowemu Józefowi – wielkorządcy (Rdz 41). Pragnie jako „chleb z nieba zstępujący”               

(J 6, 50) i „pokarm ducha” zaradzić straszniejszemu niż wszelki inny, głodowi prawdy, 

trapiącemu Egipcjan; pragnie dać pewien współudział w przygotowaniu jedynej w 

swoim rodzaju tajemnicy ofiary temu krajowi, skąd wyszła pierwsza zapowiedź 

zbawczego Krzyża i uczty wielkanocnej (Mt 26, 17) w figurze zabijanego baranka                       

(Wj 12, 3nn). 

 

 

 
9 W tej zapowiedzi nie jest istotne samo określenie „Nazarejczyk”, ale informacja, że Mesjasz będzie pochodził z 
Nazaretu. To ważne, gdyż Nazaret był miejscowością o złej reputacji i przedmiotem wielu żartów (por J 1,46). 
Ludzie pochodzący z Nazaretu w pojęciu społecznym nie zasługiwali na szacunek i uwagę, lecz na wzgardę. 
Chrystus również został wzgardzony przez swój naród (por Ps 22,7-9 oraz Iz 53). Niektórzy interpretatorzy 

zwracają uwagę na powinowactwo semantyczne słowa „Nazarejczyk” z hebrajskim słowem natsiyr, które – 

użyte w Iz 11,1 – tłumaczone jest jako „pień wyrastający z korzenia” (por. Rdz 11, 16-17). 



 

➢ Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy 

 

Od samego początku trzeba być przygotowanym na pokusy i niebezpieczeństwa. 

Patrz, zaraz od niemowlęctwa to się dzieje. 

Albowiem po narodzeniu tyran pieni się gniewem, następuje ucieczka i przeniesienie 

do obcego kraju, a Matka nic nie zawiniwszy, chroni się do kraju barbarzyńców, abyś i 

ty, słysząc o tych rzeczach, a będąc powołany do spraw duchowych, nie trwożył się, 

jeśli znajdziesz się w ciężkich cierpieniach i tysiącznych niebezpieczeństwach i abyś nie 

mówił: „Cóż to takiego? Powinienem zostać ukoronowany i sławiony, powinienem być 

sławnym i znakomitym, wypełniając Pańskie rozkazy”.  

 Mając jednak ten przykład, masz wszystko mężnie znosić, wiedząc, że ludzie żyjący 

sprawami duchowymi w pierwszym rzędzie są wystawieni na pokusy. Widzisz, że to 

nie tylko przytrafiło się Dziecięciu i Jego Matce, ale i tym barbarzyńcom [Trzem 

Królom].  

I oni wracają tajemnie jakoby zbiegowie, i ona także, która nigdy nie opuszczała 

domu, otrzymuje nakaz puścić się w tak daleką, przykrą drogę ze względu na to 

cudowne Dziecię i ten poród dokonany na sposób duchowy.  

I patrz, znowu rzecz nadzwyczajna: Palestyna czyni zasadzkę, Egipt natomiast 

przyjmuje i ratuje Tego, któremu czynią zasadzki. Nie tylko bowiem na synach 

patriarchy [Jakuba] sprawdziła się ta figura, ale i na samym Panu... 

Anioł pokazawszy się nie mówi z Maryją, ale z Józefem. I cóż mówi? „Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę!”  

Nie mówi: żonę twoją, lecz Jego Matkę, ponieważ Dziecię się urodziło, podejrzenie 

zostało usunięte, a mąż w wierze został utwierdzony, i dlatego nadal anioł mówi 

otwarcie, nie nazywając ani Dziecięcia, ani Matki, że są jego, lecz „Weź Dziecię i Jego 

Matkę,  i uchodź do Egiptu”; i przyczynę ucieczki oznajmia: „bo Herod będzie szukał 

Dziecięcia, aby Je zgładzić”. 

Józef usłyszawszy to, nie gorszył się bynajmniej, ani też nie powiedział: „To zagadka. 

Czyż przedtem nie zostało powiedziane, że zbawi swój naród, a teraz nawet siebie nie 

ratuje, lecz musimy uciekać, opuścić ojczyznę i przenieść się tak daleko? Są to rzeczy 

przeciwne obietnicy”.  

Ale on nic takiego nie powiedział: wierny był bowiem ów mąż; ani też nie dopytuje 

się o czas powrotu, choć na ten temat anioł powiedział tylko ogólne: „Pozostań tam, aż 

ci powiem”. A przecież, gdy to usłyszał, nie ociągał się bynajmniej, lecz był uległy i 

posłuszny, wytrzymując z radością wszystkie pokusy. 



Albowiem dobrotliwy Bóg dołączył przyjemność do tych wszystkich przykrości, co 

też czyni względem wszystkich świętych; nie zsyła bowiem na nich ani samych 

niebezpieczeństw, ani ciągłego pokoju, ale i tym, i tamtym przeplata życie 

sprawiedliwych, co też i tu uczynił.  

Bo uważaj: [Józef] zobaczył Pannę w stanie błogosławionym i to go pogrążyło w 

trwodze, i to jak największej, tak że nawet podejrzewał Pannę o cudzołóstwo, ale zaraz 

ukazuje się anioł, usuwa podejrzenie i odejmuje bojaźń. Ujrzawszy narodzone 

Dzieciątko doznaje największej radości. Po tej jednak radości nastaje niemałe 

niebezpieczeństwo, gdy się miasto zatrwożyło i król się srożył, i nastawał na życie 

Dzieciątka. Ale po tym strachu znowu nastąpiła radość: gwiazda i złożenie pokłonu 

przez Magów. Po tej radości znów trwoga i niebezpieczeństwo: Herod bowiem szuka 

Dzieciątka, by Je stracić; i znów trzeba uciekać i przenosić się w ludzki sposób.  

Dotąd bowiem nie potrzeba było cudów, gdyby bowiem czynił cuda od 

niemowlęctwa, nie uwierzono by w Jego człowieczeństwo. Dlatego też nie od razu 

buduje się Kościół, ale następuje ciąża – okres dziewięciomiesięczny, bóle porodowe, 

poród, karmienie, spokój przez cały czas, oczekiwanie wieku męskiego, aby na 

podstawie tego wszystkiego tajemnica wcielenia stała się łatwą do uwierzenia... 

„Tak miało się wypełnić słowo Proroków: Nazwany będzie 

Nazarejczykiem” (Mt 2, 23)... A ponieważ powiedzieli to Prorocy, dlatego 

apostołowie nazywają Go Nazarejczykiem. Tak więc, powiesz, proroctwo Betlejem 

stało się niejasne? Wcale nie: lecz właśnie ono najbardziej poruszyło i skłoniło do 

dochodzenia tego, co o Nim powiedziano. 

➢ Tak też i Natanael wyrusza, aby dowiedzieć się o Nim, mówiąc: „Czyż może 

być co dobrego z Nazaretu?” (J 1, 46). Była to bowiem biedna mieścina, tak 

jak i cała kraina galilejska.  

➢ Dlatego mówili faryzeusze: „Zbadaj i zobacz, że żaden Prorok nie powstaje 

z Galilei” (J 7, 52). A przecież On się nie wstydzi, gdy mówią, że stamtąd 

pochodzi, i pokazuje, że żadnej rzeczy ziemskiej nie potrzebuje. 

I uczniów sobie także wybrał z Galilei, niwecząc wszędzie wymówki tych, którzy są 

oziębli, i okazuje, że nam żadnych rzeczy zewnętrznych nie potrzeba, jeśli tylko 

będziemy cnotliwi.  

I dlatego też nie wybiera sobie mieszkania, mówiąc:  

         „Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy” (Łk 9, 58).  

Ucieka przed prześladowaniem Heroda, spoczywa w prostym żłobie, przebywa                       

w gospodzie, wybiera sobie biedną Matkę, ucząc nas, abyśmy żadnej z tych rzeczy za 

hańbiące nie uważali; od samego początku niszczy w zarzewiu ludzką 

wyniosłość, a każe cenić jedynie cnotę. 

 

 



 

 

Rodzinne życie w Duchu- Kol 3, 12 –21 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Wbrew panującemu w jego czasach patriarchatowi, Paweł zachęca, by więzi 

rodzinne były oparte na wzajemnej miłości i zrozumieniu. 

 

❖ LIST Z WIĘZIENIA 
 

List do Kolosan zaliczamy do grupy tzw. listów więziennych, ponieważ powstał 

podczas uwięzienia apostoła Pawła. Podaje się kilka możliwych miejsc, z których Paweł 

mógł wysłać list, ostatecznie jednak wskazywana jest Cezarea lub Rzym. Większość 

badaczy skłania się dziś ku Pawłowemu autorstwu listu.  

Pismo jest odpowiedzią na prośbę Epafrasa, założyciela wspólnoty w Kolosach, 

który potrzebuje wsparcia w walce z szerzącymi się tam herezjami. Nie znamy ich 

zasadniczej przyczyny, badacze wskazują na ich związek z gnozą, filozofią 

hellenistyczną, kultami misteryjnymi, wróżbiarstwem i apokaliptycznym judaizmem.  

Paweł nie polemizuje z żadną konkretną „herezją” pojętą jako system filozoficzny 

bądź religijny. Jego zamysłem jest raczej wykład prawd wiary i ukazanie piękna oraz 

wielkości zbawienia w Chrystusie na tle innych rywalizujących ze sobą w Kolosach 

prądów religijnych i filozoficznych. 

 

❖ WYKŁAD PRAWD WIARY 

 

     List – oprócz wstępnego pozdrowienia, modlitwy za wspólnotę z Kolosów oraz 

zakończenia – składa się z dwóch części.  

     Pierwsza ma charakter wykładu prawd wiary. Rozpoczyna ją hymn o Chrystusie, 

który oddaje zasadniczą myśl tego fragmentu: Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym 

Bogiem, który przyniósł zbawienie światu. To nie świat i natura rządzą ludzkim losem, 

lecz Bóg, który jest ich Stwórcą.  

     Druga część listu to pouczenia moralne. 

 

 

 



❖ KONSEKWENCJE WYZNANIA WIARY 

 

     Dzisiejsze czytanie pochodzi z drugiej części listu.  

     Uznanie Chrystusa jako Pana i Boga pociąga za sobą konieczność przyjęcia 

głoszonej przez Niego nauki. Ta zaś opiera się na takich wartościach, jak wzajemne 

przebaczenie, miłość, pokój, wdzięczność sobie nawzajem, a przede wszystkim Bogu. 

W tym fragmencie Paweł porusza także istotne zagadnienie relacji rodzinnych. 

     Zwróćmy uwagę, że wbrew panującemu wówczas systemowi patriarchalnemu 

(ojciec rodziny mógł dowolnie decydować o losie najbliższych) Paweł zachęca, 

by także owe najbliższe więzi były oparte na wzajemnej miłości i zrozumieniu, bez 

wynoszenia się nad drugą osobę. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu 

 Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia 

 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu 

 

 

Biblijny insider  

➢   Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w 

serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość                  

(Kol 3,12) 
 

      W obrazie chrześcijańskiej rodziny pojawia się sporo cnót, które wydają się zbyt 

trudne do osiągnięcia lub wypracowania o własnych siłach. To dobra intuicja.  

      Autor mówi tu nie tyle o własnym wysiłku, ile o przyjęciu darów Ducha, nowego 

życia, mającego źródło w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, a opisywanego 

obrazem nowej szaty, którą mamy na siebie założyć.  

      

➢ Czym są dary Ducha, do których przyjęcia jest wezwana 

chrześcijańska wspólnota i rodzina? 

 

• Serdeczne współczucie, gr. splanchna oiktirmou – ciekawy i trudny 

do oddania zwrot, dosłownie wnętrzności łona. To z jednej strony pełne uczuć, 

poruszające wnętrze współczucie (splanchna oznacza serce, wnętrzności), a z 

drugiej strony miłosierdzie (oiktirmos – także wnętrzności, łono, w Septuagincie 



tłumaczenie hebr. rahamim), które jest czymś więcej niż tylko uczuciowym 

poruszeniem. To zrozumienie okazane sobie nawzajem, obecność, która stara się 

rozwiązywać problemy drugiego. 

• Dobroć, gr. chrestotes – to życzliwość i hojność, z którą wychodzimy poza to, 

co trzeba zrobić, oddając drugiemu swój czas i serce. 

• Pokora, gr. tepeinofrosyne – dosłownie niskie myślenie o sobie, cecha 

znienawidzona przez Greków. Służalczość i małość dla chrześcijan to nic innego 

jak stawianie się w pozycji tego, który służy drugiemu, na wzór Jezusa. 

• Cichość, gr. prautes – cecha samego Pana, który nie szukał swego, lecz 

wypełnienia woli Ojca i naszego dobra. W ten sposób stajemy się szczególnie 

podobni do Niego. 

• Cierpliwość, gr. makrothymia – oznacza zdolność do wielkiego (makro-) 

poświęcenia (gr. thyma) lub długiego powstrzymywania gniewnej reakcji                     

(gr. thymaino) 

 

Kol 3, 12 –21 
 

(12) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, (13) znosząc jedni drugich i 

wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan 

wybaczył wam, tak i wy! (14) Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest 

więzią doskonałości. (15) A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do 

którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! (16) Słowo 

Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością 

nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, 

pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. (17) I wszystko, cokolwiek 

działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując 

Bogu Ojcu przez Niego. (18) Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 

(19) Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! (20) Dzieci, bądźcie 

posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. (21) Ojcowie, nie 

rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 

 

 

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢  Teodoret z Cyru 
 

 

Zalecenia dla rodzin 

  

„Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne 

współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i 

wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma coś do zarzucenia drugiemu”. I zachętę 

umacnia przykładem: „jak Chrystus wybaczył wam, tak i wy”. Spójrzcie na miłość 

Boga ku ludziom; jak wiele grzechów wam darował. Naśladujcie zatem Pana i niech 

każdy daruje krzywdy, jakich doznał. 

„Na to wszystko zaś przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. Miłość 

jest przecież jakby strażniczką i współdziała przy wypełnianiu wszystkich przykazań: 

jak belka podtrzymuje budowlę, tak ona warunkuje doskonałość i łączy członki ciała. 

„A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też 

zostaliście wezwani w jednym ciele”. Bóg, który was wezwał, uczynił was 

wszystkich jednym ciałem, nie dzielcie go więc, lecz nawet, gdyby ktoś doznał od kogoś 

przykrości, niechaj zachowuje w sercu pokój, który jest sędzią w zawodach i szafarzem 

nagród oraz poręczycielem miłej Bogu zgody. 

„I bądźcie wdzięczni”. Poprzez uczynki składajcie Bogu dziękczynienie.  

„Słowo Boże niechaj mieszka w was obficie; z całą mądrością nauczajcie i 

napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, z wdzięcznością 

śpiewając Bogu w waszych sercach”. 

Również i stare Prawo nakazuje ustawicznie rozważanie Słów Bożych: „Będziesz o 

nich myślał siedząc, wstając, leżąc, wyruszając w drogę” (Pwt 6, 7). Takie samo 

zalecenie daje również święty Apostoł, abyśmy nieustannie nosili w sercu naukę 

Chrystusa, wielbili Go i uświęcali [swój] język duchowymi pieśniami.  

„W sercach”, to znaczy nie tylko na ustach. 

„A czegokolwiek dokonywać będziecie słowem lub uczynkiem, wszystko czyńcie 

w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu przez Niego”. Ponieważ oni nakazywali 



oddawać cześć aniołom, apostoł wydaje zupełnie inne zalecenie – aby [swe] słowa i 

uczynki przyzdabiali wspomnieniem Chrystusa Pana.  

Powiada:  

„Dziękczynienie składajcie Bogu Ojcu przez Niego, a nie przez aniołów”.  

Idąc za tym wskazaniem również synod w Laodycei [380 r.], aby uleczyć tę 

zadawnioną chorobę, ustanowił prawo zakazujące zanoszenia modlitw do aniołów z 

pominięciem w modłach Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Z kolei podaje [apostoł] poszczególne zachęty. 

„Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystało w Panu”. Ponieważ 

zdarzało się, że pobożne kobiety były żonami bezbożnych mężów, [apostoł] musiał 

wprowadzić zastrzeżenie „w Panu”, to znaczy tak, jak nakazuje prawo Pana. 

„Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi”. Kobietom nakazał 

uległość, mężczyznom miłość, aby odnosili się do żon łagodnie, jako do swoich 

własnych ciał. 

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, co jest miłe Panu”.                         

Tak samo wszak nakazał również Bóg, gdy ustanawiał Prawo (Wj 20, 12). 

„Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, aby nie traciły ducha”. Również wy 

nie powinniście zasmucać dzieci, lecz winniście się o nie odpowiednio troszczyć. 
 

STO SŁÓW 

Święta Rodzina.  

    Absolutny wyjątek. Ona i on, Maryja i Józef, są dla siebie mężem i żoną, aczkolwiek 

zachowują czystość. Ich Dziecko nie jest jego biologicznym Synem, a ona, choć 

urodziła, pozostaje dziewicą. 

     To kolejny obraz, który unaocznia tajemnicę Wcielenia: tajemnicę Boga, który staje 

się człowiekiem, jednym z nas. Boga, który narodziwszy się w świecie, 

w społeczeństwie, przyjął na siebie wszystkie prawa i reguły nim rządzące, w tym 

czwarte przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją”.  

    Bóg chciał, by Jego Syn otrzymał wychowanie w ludzkiej rodzinie. By odziedziczył 

pewne cechy matki i wyrósł w pewnych regułach ojca. By tęsknił za dzieciństwem 

w Nazarecie, a w swych rysach twarzy, mimice, decyzjach, reakcjach rozpoznawał 

swoich rodziców. Bo ojciec i matka to powołanie miłości na całe życie.  



     Nawet Bóg ich czcił. Piękny wyjątek, który potwierdza regułę. Sam Bóg potwierdza, 

jak ważne jest: Czcij ojca i matkę. 

 

 

„Jezus z Nazarethu” – Roman Brandstaetter 

 

Ucieczka do Micraim10 

      

Wypadki potoczyły się teraz szybko i rozgrywały się we śnie i na jawie, a sen i jawa 

z osobna i razem były na równi rzeczywiste i przekonywające.  

Zaraz następnego ranka, po niespodziewanych odwiedzinach magów i po nie mniej 

niespodziewanym ich odjeździe, Josef tak rzekł do Miriam:  

— Niechaj żona moja nachyli uszu i uważnie słucha, co powiem. Wydaje mi się, że 

złoto, mirrę i kadzidło, otrzymane w darze od trzech nieznanych mężów, którzy równie 

dobrze mogli być ludźmi, jak aniołami, ale na pewno byli wysłannikami Pana — 

powinienem sprzedać, a za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupić Dziecku pieluchy i 

ciepłą chustę, a niewieście skórzane sandały, piękną suknię i płaszcz gruby z sierści 

wielbłądziej, gdyż zima jest dżdżysta i chłodna. Poza tym powinienem  odesłać naszym 

sąsiadom do Nazarethu pożyczonego od nich osła. Weźmie go z sobą sandalnik Eliezer, 

który przed nowiem wyrusza z towarem z Bethlehem do Galilei i chętnie podejmie się 

tego niewdzięcznego zadania. Podkreślam, niewdzięcznego, gdyż pożyczony osioł jest 

zwierzęciem upartym, samowolnym i kapryśnym, i dlatego na pewno będzie w drodze 

dla sandalnika powodem wielu zmartwień i niewygód, więc z tym większą 

wdzięcznością należy ocenić jego dobroć i uprzejmość. Kupimy więc na własność dwa 

spokojne i rozważne osły, jednego dla ciebie, niewiasto, drugiego dla mnie, abyśmy już 

więcej nie musieli jeździć na pożyczonych, kapryśnych i samowolnych osłach, których 

charakteru i nawyków nie znamy. 

      A na to odrzekła Miriam: 

— Mój pan mówi rozsądnie, przeto niechaj wykona  swój zamiar, ale wykonując go, 

niechaj pamięta o sandałach dla siebie, o  płaszczu i o nowej tunice, może białej, 

 
10 Egiptu 



albowiem jest młody i wysoki, a młodym i wysokim jest do twarzy w białych tunikach 

z lśniącego lnu. 

 Tu Miriam uśmiechnęła się, a ponieważ Josef kochał uśmiech swojej żony, 

przytwierdził jej słowom, ale wolałby, zamiast kupować dla siebie sandały i tunikę z 

lśniącego lnu, zachować pieniądze w mieszku za pasem, nie przez skąpstwo — nigdy 

skąpy nie był — lecz z rozsądku, który mu mówił, że w niespokojnych czasach dobrze 

jest mieć nieco pieniędzy odłożonych na czarną godzinę, co zresztą wkrótce okazało się 

nader przewidujące i mądre — zwłaszcza jeżeli jest się głową rodziny i 

odpowiedzialnym za los Dziecka i niewiasty.  

Poza tym jak długo nosił pieniądze za pasem, uważał, że należą one do Dziecka i 

Miriam, a on jest tylko zawiadowcą ich majętności, ale jeżeli za te same pieniądze 

zakupi  dla siebie sandały, płaszcz i tunikę, pomnożą one jego osobiste posiadanie, co 

mu się wydawało, jako mężowi sprawiedliwemu, bardzo  niesprawiedliwe i prawie 

grzeszne.  

Dlatego gdy poszli na targ i kupili parę dorodnych osłów o popielatej sierści ze 

srebrnym odcieniem, pieluchy i chustę dla Dziecka, a sandały, szmaragdową suknię i 

gruby płaszcz dla  Miriam, i rozglądając się po straganach szukali męskiej tuniki z 

lśniącego lnu, Josef niby od niechcenia zaproponował odłożenie do jutra kupna 

przeznaczonych dla siebie rzeczy i był bardzo zadowolony, że niewiasta,  nie 

domyślając się niewinnego podstępu, przystała na jego propozycję i wróciła wraz z nim 

do domu.  

Josef wprawdzie był pewien, że Miriam nie zapomni o jego sandałach, płaszczu i 

białej tunice i jutro wczesnym rankiem znowu wyruszą na targ, i tym razem na pewno 

mąż sprawiedliwy wbrew swej woli wzbogaci się o jedną parę sandałów i jedną szatę 

— w sumie będzie więc właścicielem dwóch par sandałów i dwóch tunik — ale obecnie, 

gdy kładł się spać i wysoko na głowę naciągnął swą wiatrem podszytą opończę, 

pocieszał się myślą, że to grzeszne pomnożenie jego dóbr doczesnych zostało odłożone 

o jeden dzień, a zwłoka ta była dla jego stroskanego serca nie lada pocieszeniem. 

 Usnął. Obudziły go zmieszane głosy. Leżał z otwartymi oczami, nie wiedząc, skąd 

dochodzi owa wrzawa, czy z sąsiedniego domu, czy z dziedzińca, czy z ulicy.  

Z początku wydawało mu się, że jest to tylko kłótnia spóźnionych przechodniów lub 

awanturujących się włóczęgów, ustokrotniona przez nocną ciszę, która, jak wiadomo, 

pogłębia każdy głos, rozbija go na poszczególne dźwięki, i to, co za dnia brzmi jak 

miauczenie kota, wydaje się w nocy rykiem lwa.  



Ale szybko zmiarkował, że głosy, które słyszy, są głosami lamentu i rozpaczy. Zerwał 

się, wybiegł na taras domu i ujrzał w dole uciekające kobiety z niemowlętami na rękach 

i uganiających za nimi herodiańskich pachołków. Było to istne polowanie, odbywające 

się według wzorowych zasad nagonki i osaczenia. Gdy matki pędzone pięściami, 

przekleństwami i wyzwiskami gorliwych naganiaczy w szaleńczym kluczeniu wśród 

uliczek miasteczka wpadały w popłochu na plac targowy, zza domów wyskakiwali 

zbrojni siepacze i z rąk krzyczących niewiast wyrywali niemowlęta, i uśmiercali je 

włócznią lub uderzeniem główki o kamień, lub jednym sprawnym cięciem krótkiego 

noża podrzynali im gardła jak ofiarnym jagniętom.  

Josef chciał zbiec na ulicę i krzyczeć o pomoc, ale jego nogi wrosły w ziemię, a głos 

zamarł w gardle. Nie mogąc poruszyć się ani wydać z siebie głosu, stał niemy i bezradny 

i nie dając wiary temu, co widzi, z przerażeniem patrzał na obłąkane boleścią matki i 

martwe ciała niemowląt o przebitych piersiach, poderżniętych gardłach i roztrzaskanych 

czaszkach. 

 Krew płynąca drogą, nieustannie przybierając, szumiała jak strumień, rwała jak 

potok i wreszcie rozlała się szeroką rzeką. Spiętrzona i zbałwaniona pochłaniała w 

swoich spienionych nurtach zbrodniarzy i ich ofiary i tylko na jej powierzchni sprawne 

oko mogło dostrzec — była księżycowa noc — wyciągnięte dłonie matek i martwe ciała 

niemowląt, niesione wartkim prądem krwi. Powierzchnia rzeki wciąż się podnosząc 

(skąd tyle krwi bierze się w kilkunastu niewiniątkach? — pomyślał Josef) sięgała już do 

połowy wysokości domów i wznosiła się coraz wyżej i wyżej, ku terasie, na której stał 

mąż sprawiedliwy. 

 Cofnął się. Jego uwagę przykuło niezwykle zjawisko. Rzeka, osiągnąwszy wysokość 

terasy, nie tylko nie zalatywała mdłym zapachem, tak znamiennym dla rozlanej krwi, 

ale uspokoiła się, a jej fale o kolorze i woni dojrzałych róż łagodnie podpłynęły do jego 

stóp i Josef usłyszał głos, dobywający się z głębi krwi, który zawodząc mówił: 

   — Wstań i weź Dziecię i matkę Jego, i uchodź do Micraim, a pozostań tam, aż 

ci oznajmię, albowiem stanie się, że Herod szukać będzie Dziecięcia, aby Je 

zgładzić. 

    Tak mówiła krew, a Josef, obudziwszy się, zrozumiał, że to nie była ślepa jawa, 

ale widzący sen. Zerwawszy się na równe nogi — była jeszcze noc — potrącając sprzęty 

i potykając się o nie, po omacku dopadł maty, na której spała Miriam z Dzieckiem, i 

gwałtownie potrząsnął śpiącą, i stłumionym głosem szeptał jej do ucha: 

   — Miriam... Miriam... zbudź się... zbudź się... Wstań... Musimy uciekać... 

uciekać... 



      

  Niewiasta z trudem otworzyła zaspane oczy i jeszcze cała obezwładniona snem, 

nieświadoma tego, co się dokoła niej dzieje, już chciała obrócić się na drugi bok, aby 

dalej spać, gdy błagalny i coraz donośniejszy szept męża począł wreszcie przenikać do 

jej świadomości.  

Znów otwarła oczy i zaniepokojona jego wzburzeniem i nieskładną mową, zerwała 

się z maty i szeptem odpowiadając na szept spytała: 

  — Uciekać?... Dlaczego?... Przed kim?... Co się stało, panie mój? 

   — Niech żona moja nie pyta — Josef z trudem dyszał — ale niechaj natychmiast 

owinie Jeszuę w chusty, spakuje odzież w tobołek, a ja osiodłam osły, wory napełnię 

wodą zmieszaną z octem, wezmę jęczmień dla zwierząt, kij do ręki i wyjedziemy z 

Bethlehem. 

   — Dokąd? — spytała Miriam. 

   Josef po krótkim namyśle wskazał ręką na zachód. 

   I tak się stało. Już świtało, gdy Miriam z Dzieckiem na rękach i Josef potajemnie 

opuścili Bethlehem i skierowali się na południe, ku wybrzeżu morskiemu, którędy 

biegła droga karawanowa, wprawdzie okrężna, ale bezpieczna, do Micraim, gdzie 

postanowili szukać  schronienia przed szaleństwem żołnierzy Heroda.  

Osły o popielatosrebrnej sierści kroczyły spokojnie i pewnie, a Josef jadąc w tyle 

modlił się i wciąż wspominał w myślach praojców Abrahama, Jaakowa i jego 

umiłowanego syna Josefa, którzy przed wiekami tą samą drogą wędrowali do Micraim, 

i błagał Pana Cebaoth, aby swoje miłosierne spojrzenie utwierdził nad jego rodziną i był 

jej przewodnikiem wśród piasków pustyni, jak był nim ongi dla wędrujących tą drogą 

patriarchów.  

Ponieważ była to droga wydeptana nogami jego przodków, więc chociaż zdążał nią 

po raz pierwszy, nie wydawała mu się ani obca, ani nie napełniała go lękiem, bo 

wiedział, że idzie śladami ojców, a przecież na ścieżkach ubitych ich stopami żadnego 

zła nie może doświadczyć.  

I niewątpliwie pod natchnieniem patriarchów, których duchową i cielesną obecność 

czuł obok siebie, przypomniał sobie kupca judejskiego, właściciela plantacji ziołowych, 

zamieszkałego w Matarii, którym ongi zaopiekował się w Bethlehem podczas jego 

choroby.  



Jak wiemy, kupiec ów podarował cieśli bransoletę z kości słoniowej i zapewnił go o 

swojej wdzięczności, i dodał, że bramy jego domu zawsze stoją przed Josefem otworem.  

To przypomnienie odległego w czasie zdarzenia podniosło Josefa na duchu i dlatego 

popędził osła, i zrównawszy jego krok z krokiem osła, na którym jechała Miriam, 

ukradkiem zerknął na przegub jej dłoni i z zadowoleniem stwierdził, że nie zapomniała 

w pośpiechu o bransolecie z kości słoniowej.  

W myśli pochwalił zapobiegliwość i przytomność umysłu niewiasty i już widział 

swoją rodzinę i siebie w gościnnym domu egipskiego Judejczyka, w nieznanej i 

tajemniczej krainie, która wielokrotnie budząc zmienne uczucia, dobre i złe, 

uczestniczyła w dziejach jego ludu, a teraz wstępowała w jego życie zapachem ogrodów 

ziołowych w Matarii.  

Jak długo pozostaną w Micraim? Głos przelanej niemowlęcej krwi zapowiedział 

Josefowi, że oznajmi mu czas, w którym będzie mógł powrócić wraz z rodziną do swojej 

ziemi, ale jego własny głos wewnętrzny utwierdzał go w przekonaniu, że jak długo żyje 

Herod, tak długo będą musieli pozostać w kraju wygnania. 

  Ponieważ dotychczas nie miał czasu opowiedzieć niewieście o swoim krwawym 

śnie, postanowił teraz wtajemniczyć ją w owo  widzenie, nie chciał bowiem, aby go 

podejrzewała o pochopne i nierozważne działanie, przy czym postanowił również w 

zakończeniu swojego opowiadania wyjawić jej prawdę o niewinnym podstępie i 

wyrazić zadowolenie, że nie kupił dla siebie sandałów, płaszcza i tuniki, i że dzięki temu 

przeznaczone na ten cel pieniądze, jakże potrzebne na podróż — i chyba tylko jeden 

Elohim wie, na jaki długi pobyt w Micraim — spoczywają w jego mieszku za pasem. 

   Uniósł się nieco w siodle i już miał rozpocząć spowiedź i opowiadanie, gdy z dala 

ujrzał morze i zatrwożył się z powodu jego wielkości, albowiem wielkie wody są 

ojczyzną Lewiatana, trzydniowego grobu proroka Jony, i ojczyzną Bożego Pomazańca, 

który wyjdzie z wody. 

   Urzeczony ogromem żywiołu zapomniał o swoim niewinnym podstępie i 

zamierzonym opowiadaniu i począł w uniesieniu błogosławić Pana, i wołać do Niego, i 

błagać, aby wybawił ich z niedoli i utrapienia i poprowadził prostą drogą do 

bezpiecznego domu. 

 

Wyjście z Micraim 

      



Od dwóch lat Josef wraz z rodziną przebywał w Micraim, w Matarii, w plantacjach 

ziół balsamicznych w majątku owego judejskiego kupca, którego pielęgnował w 

Bethlehem.  

Kupiec okazał się człowiekiem prawym i udzielił uchodźcom pomocy i opieki, dał 

im dach nad głową, a Josefa, który nie chciał jeść darmo chleba, zatrudnił przy pracy w 

ogrodzie, przy uprawie opobalsamu, żywicznych krzewów, przywiezionych ongi przez 

Kleopatrę z Jerycha do świętego okręgu Heliopolis, gdzie hodowane przez 

doświadczonych ogrodników, sprowadzonych z ziemi Izraela, były nie tylko ozdobą i 

dumą Micraim, ale również źródłem wielkich dochodów dla ich hodowców.  

Josef nauczył się ogrodnictwa i ciężko pracował przez cały dzień na plantacjach, pod 

rozżarzonym słońcem, i w zależności od pory roku okopywał krzewy, pogłębiał rowy 

nawadniające,  nacinał kamiennym nożem łodygi i zbierał pachnący sok do miseczek, 

dwoił się i troił, wykonując często pracę za słabszych i starszych robotników. 

 Był mężczyzną o dużej sile mięśni i wielkiej wytrwałości i dlatego ten i ów najemnik 

nadużywał jego naiwności — tym mianem określano jego dobroć — i udawał niekiedy 

nadmierne wyczerpanie, albowiem wiedział, że Josef, współczując mu, wykona za 

niego robotę.  

Z czasem mąż sprawiedliwy poznał się na tych fortelach, ale nie dając tego po sobie 

poznać, w najlepszej wierze pomagał nieuczciwym towarzyszom, dając im swoją 

dobrocią lekcję cierpliwości, aż zawstydzeni pewnego dnia zrozumieli, że to, co uważali 

za naiwność, było najpiękniejszym darem serca.  

Od tej pory nazywali go dobrym Josefem. 

 Spokojnie upływał czas w Matarii, pod sykomorą, pod którą o zachodzie słońca 

siadywała Miriam, a mały Jezus, podtrzymywany przez Josefa, stawiał pierwsze kroki i 

szeroko otwartymi oczami poznawał otaczający Go świat, złożony z małego domku, z 

palm daktylowych, z ogrodów i z Nilu, połyskującego na horyzoncie w świetle 

zachodzącego dnia. 

  Zmierzchało. 

  Miriam odłożyła robotę — cerowała właśnie tunikę Josefa — wzięła na ręce Jezusa 

i zaniosła Dziecko, bardzo niezadowolone z  nagłej interwencji matki, do wnętrza domu, 

nakarmiła Je i ułożyła do snu, po czym, zaświeciwszy lampkę oliwną, przyrządziła 

wieczerzę. 

   Josef po spożyciu posiłku usiadł pod sykomorą i rad, że może pogrążyć się w 

spokojnej medytacji, westchnąwszy, rozmyślał o losie rodziny i swoim. Od dwóch lat 



żył w nieustannym oczekiwaniu na zdarzenie, które musi się zdarzyć, a jeszcze się nie 

zdarzyło i nie wiadomo, kiedy się zdarzy.  

Nie buntował się przeciw owemu czekaniu.  

Czekał cierpliwie, gdyż czekanie było jednym z celów jego życia, wyznaczonych mu 

przez Elohim, a jeżeli niekiedy nachodził go smutek, to tylko dlatego, że czekał na 

wygnaniu, a nie w ojczyźnie, z dala od ukochanego krajobrazu, który przedziwnie 

uczestniczył w jego życiu i żył wraz z jego życiem, uzupełniał je i poniekąd łagodził 

jego lekko-ciężkie brzemię.  

Pocieszał się, że uciekł do Micraim z woli Elohim. Rozumiał w pełni błogosławiony 

sens tej ucieczki. Gdy przed półtora rokiem wędrowni kupcy przynieśli do Matarii 

wiadomość o wymordowaniu w Bethlehem niemowląt płci męskiej poszedł do 

Leontopolis, do świątyni Pana Cebaoth, i tam, zwrócony twarzą  ku wschodowi, modlił 

się długo i żarliwie, dziękując Niewidzialnemu za  proroczy sen.  

Ale od tej pory, od czasu krwawego snu, nie otrzymał od Elohim żadnych znaków i 

nie wiedział, co ma dalej począć. A najgorsze było  to, że szukając znaków Bożych na 

niebie i ziemi, lękał się, że może one dzieją się dokoła niego, a on ich nie dostrzega, że 

ociera się o nie, że podchodzą do jego rąk, oczu i uszu, a on ich nie czuje, nie widzi i 

nie słyszy.  

Niepokoje, które przeżywał, miały ten skutek, że każdy, nawet najcichszy szelest 

gałązki, trzepotanie ptaka w krzaku lub krzyk sowy wzbudzały w nim dreszcz trwogi, i 

tak zewsząd oblężony przez szelesty trzepotania i krzyki, w ciągłej gonitwie za cieniem 

Bożego palca, nie rozeznawał się już więcej w rodzaju zjawisk i mieszał ich sens i  

znaczenie.  

Od wielu, wielu miesięcy nie miał żadnych widzeń sennych. Spał spokojnie, lewe 

ramię podłożywszy pod głowę, a w jego snach nie zjawiali się aniołowie ani ludzie, ani 

czworonożne zwierzęta, ani ptaki, nie było w nich żadnych miast ani wsi, ani drzew, ani 

pałaców, ani niczego takiego,  co mogłoby posłużyć za pretekst do snucia rozważań o 

Bożej ingerencji w sprawy ludzkie.  

Gdy pewnego dnia mąż sprawiedliwy zwierzył się ze swoich zmartwień niewieście, 

ta spytała go nieomal wesoło: 

  — Dlaczego mój pan zaprząta sobie głowę troskami, skoro dobrze jest tak, jak jest? 

      Josef musiał przyznać słuszność argumentom swojej  żony. Od tej pory zaprzestał 

gwałtownego szukania znaków Pańskich i czekał  czekaniem coraz bardziej cierpliwym, 

nie mógł jednak zdusić w sobie  uczucia tęsknoty za krajem ojczystym, za Galileą, za 



Judeą, za lasami terebintów i czerwoną ziemią winnic, za Świątynią Pańską w 

Jerozolimie, zwłaszcza w okresie święta Pesach, kiedy to z tłumami psalmujących 

Galilejczyków wędrował do Świętego Miasta.  

 

      Nie lubił Kraju Przybierających Wód. Egipski krajobraz, Nil, piramidy i miasta 

przywodziły mu na myśl cierpienia jego ludu w niewoli faraonów. Nie mógł więc 

zrozumieć, po co synowie Izraela żyją dzisiaj w Micraim, w krainie wyznawców szakali 

i krokodyli, i piją wodę ze źródeł poświęconych baranim bogom. 

  W krzakach balsamu zaszumiał nocny wiatr i poruszył rozłożystymi koronami palm 

i gęstym listowiem sykomory, a Josefa, siedzącego pod drzewem, zastanowiło, że 

wprawdzie podmuch wiatru już dawno ustał, ale liście sykomory i palm wciąż szumiały, 

jakby były ożywione  obecnością niewidzialnego ducha.  

Josef przeląkł się tego szumu, poczuł w sobie bezład i drżenie. Zsunął się z ławy na 

kolana i tak pochylony ku ziemi modlił się, albowiem modlitwą chciał ugłaskać grozę 

drzew ożywionych niewidzialnym duchem. Szum wzmagał się, łagodnie opływał 

klęczącego Josefa, oswajał go ze swoją obecnością, a mąż sprawiedliwy, cały 

zamieniony w pokorny i uniżony słuch, wreszcie usłyszał dawno upragniony Głos, który 

nie był głosem, i usłyszał słowa, które nie były słowami: — 

  Wstań i weź Dziecko i matkę Jego, i wróć do ziemi Izraela, do ziemi twoich  

ojców, albowiem pomarli ci, którzy czyhali na życie Dziecka. 

  Już świtało, gdy Josef podniósł się z ziemi i rozważał usłyszane słowa, i pragnąc je 

najdokładniej zapamiętać, powtarzał je w duchu, gdyż był człowiekiem niezwykle 

ostrożnym i dokładnym, a nawet wówczas, gdy miał w jakiejś sprawie całkowitą 

pewność, zwykł ją pomnażać przez uważne śledzenie każdej cząstki owego zdarzenia, 

zwłaszcza tak niezwykłego, jak widzenie Pana w sennym szumie drzew.  

Był wdzięczny Panu, że właśnie do niego, do cieśli, przemówił przez szum zielonych 

drzew, co świadczyło o przychylności Bożej dla jego pracy i dla owoców jego pracy, 

dla pługów, stołów, krzeseł, dachów, schodów i progów, które sporządzał z dębów, 

orzechów, cyprysów i cedrów.  

Poza tym sposób Pańskiego zjawienia się mógł być niejako zapowiedzią dalszych 

podobnych zjawień — przecież do rogatego proroka Elohim przemówił z gorejącego 

krzaka — więc może także głosem drzewa przemówi i do Jeszuy, który w przyszłości 

pracować będzie  również w ciesielskim zawodzie i ukocha drzewne rzemiosło, i ukocha 

drzewo, i uczyni je źródłem swojego życia.  



Tak rozmyślając o zielonych drzewach i o drzewach mówiących głosem Pana, wszedł 

do chaty i widząc, że Dziecko i Miriam jeszcze śpią, wyjął ze skrzyni, jak mógł 

najciszej, chustę modlitewną i tefilin, nałożył je na siebie, wyszedł na dwór i dziękował 

Niewidzialnemu, który tej nocy objawił mu się w błogosławionych  drzewach.  

Wrócił do izby. Miriam już wstała. Josef wyprostował się i rzekł:— Herod umarł, 

niewiasto. 

 — Skąd wie o tym mój pan? — spytała. 

 Josef pokiwał głową, a w ruchu tym było głębokie  uciszenie i świadomość ważności 

chwili, i równoczesna prośba, by nie stawiała dalszych pytań. Miriam domyśliła się, że 

Josef miał widzenie Pana we śnie. 

  — Niechaj się dzieje wola Elohim i niechaj Imię Jego będzie błogosławione — 

rzekła. 

  Tego samego dnia mieszkańcy Matarii dowiedzieli się od przybyłych zza Nilu 

kupców o śmierci króla Heroda, o wstąpieniu na tron jerozolimski jego syna Archelausa 

i powszechnej radości ludu izraelskiego. 

  Josef udał się do swojego dobroczyńcy i wyraził mu swoją wdzięczność, i 

powiadomił go o zamiarze opuszczenia Matarii i powrotu do ziemi ojców. 

  Kupiec nie pytał go o powód tak nagłej decyzji, podobnie jak ongi nie pytał go o 

powód przybycia do Micraim, ale serdecznie go objąwszy, radził z życzliwości i 

doświadczenia, żeby jeszcze pozostał do wczesnej jesieni, a ruszył w trudną drogę przez 

pustynię, gdy minie letnia kanikuła, tak bardzo dokuczliwa nie tylko dla słabej niewiasty 

i małego dziecka, ale nawet dla silnego mężczyzny.  

Josef posłuchał kupca i uczynił tak, jak mu radził.  

W miesiącu tiszri, po święcie Sukot, gdy noce są już chłodniejsze, Josef przepasał 

biodra i podkasawszy tunikę, osiodłał osły, napełnił sakwy  wodą, do siodła przytroczył 

czerpak na wodę z wydrążonej dyni, obciążony kamieniem, i wraz z Miriam i Jezusem, 

okazującym żywo radosne zainteresowanie przygotowaniami do podróży, udał się do 

swojego dobrodzieja, aby się z nim pożegnać.  

Na dziedzińcu domu stał kupiec w otoczeniu rodziny, czeladzi i robotników, 

współtowarzyszy Josefa, wręczył mu dwa słoiki z bezcennym balsamem i kazał swoim 

ludziom z czeladzi załadować na osły żywność w takiej ilości, aby starczyła do 

Jerozolimy, po czym otarłszy łzę, pobłogosławił jego i jego rodzinę, życząc im długich 

lat abrahamowego żywota.  



Wtedy podeszli do Josefa robotnicy, ściskali go, a kilku spośród nich, właśnie ci, 

którzy udanym zmęczeniem i wyczerpaniem  nadużywali jego dobroci, prosiło go o 

wybaczenie i każdy z nich wsunął mu jakiś podarek do ręki.  

Josef dziękował im za hojne dary, przepraszał ich za swoje nieopatrzne 

postępowanie, gdy pomagając im podczas pracy, dawał może po sobie poznać, że wie o 

ich udanym zmęczeniu.  

Zapewniał ich jednak, że niezależnie od ich prawdziwego czy udawanego zmęczenia 

zawsze chętnie im pomagał i pracował za nich, albowiem jest mężczyzną od nich 

silniejszym, a silniejszy powinien słabszemu pomagać. 

 Ruszyli w drogę. Na czele jechał Josef, obładowany podarunkami, za nim Miriam, 

trzymając w objęciach Jezusa. 

      Pył podniósł się spod oślich kopyt. 

  — Dobry Josef — szepnął kupiec patrząc za odjeżdżającymi. 

  — Dobry Josef — powtórzyli robotnicy. 

  — Dobry Josef — myślała Miriam, patrząc na smukłą postać męża sprawiedliwego, 

siedzącego nieruchomo w siodle, w czerwonych promieniach słońca zachodzącego nad 

smutną ziemią Micraim. 


