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słowo wstępne

Nigdy nie przestanie rozbrzmiewać w świecie, bo przeszło do 
historii, pełne pasji wołanie Jana Pawła II, od którego rozpoczął 
swoją posługę Piotrową: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!… Nie 
lękajcie się!… Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko 
On ma słowa życia wiecznego.

Jezus Człowiek, Syn Boży i nasz Odkupiciel, w centrum ca-
łych dziejów ludzkości. Powinien wchodzić we wszystkie sfery 
kultury, ekonomii, polityki – te, w których ludzkość wyraża 
siebie samą i swoje wartości, ale także swoje problemy, niepokoje 
i aspiracje. Powinien przede wszystkim przenikać do świado-
mości każdego człowieka, ażeby nadawać Boży, nadprzyrodzony 
sens jego ludzkiej egzystencji. W grę wchodzi tu antropologia 
chrystocentryczna, która w wierzących powinna się stać drogą 
ascetyczną i duchową.

Do powyższego zawołania Jana Pawła II dołączyło się w tych 
dniach gorące zaproszenie papieża Benedykta XVI, który w ho-
milii inaugurującej konklawe, antycypował swój program paste-
rza Kościoła powszechnego, zachęcając nas do szukania przy-
jaźni z Jezusem Chrystusem i nawiązania z Nim serdecznej 
relacji.



Jan Paweł II wychodził od Chrystusa do człowieka. Benedykt 
postępuje odwrotnie – od człowieka prowadzi nas do Chrystusa, 
ale jest to ta sama antropologia chrystocentryczna, która widzi 
Chrystusa w centrum całych dziejów ludzkości. Według Bene-
dykta nie tylko każdy wierzący, ale również każdy szukający 
prawdy człowiek jest zapraszany do szukania Chrystusa, do 
coraz głębszego poznawania Go, ażeby się w Nim zakochać. Nie 
mamy tu więc do czynienia z poznaniem czysto intelektualnym, 
które w aktualnej sytuacji globalizacji religii mogłoby prowadzić 
do umieszczenia Chrystusa po prostu w kategorii wielkich, du-
chowych liderów ludzkości; jest to zaproszenie do „osobistego” 
spotkania z Jezusem Chrystusem, spotkania obejmującego osobę 
i życie oraz dającego człowiekowi wewnętrzne doświadczenie 
tego, że tylko Jezus może zapewnić autentyczną, wewnętrzną 
wolność i wieczne zbawienie.

Taka właśnie jest ogólna orientacja tego tomu, zrodzonego 
z serca księdza Ferdynanda Rancana, kapłana z diecezji Werony. 
Jest to „biografia” Jezusa widziana od wewnątrz i stawiająca sobie 
za cel – zgodnie z nauczaniem Papieża – dopomaganie każdemu 
do coraz głębszego i bardziej wewnętrznego wchodzenia w ta-
jemnicę Chrystusa – Tego, który „objawia człowieka samemu 
człowiekowi” (Gaudium et spes, 22).

Życzę, żeby ten cel został w pełni osiągnięty, a księdzu Rancanowi 
składam szczere gratulacje i błogosławię.

† Flavio Roberto Carraro, bp Werony,
Werona, 10 maja 2005 r.
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przedmowa do wydania włoskiego

Jak określić tę książkę? Jako wytwór fantazji? Apokryf? Powieść 
historyczną? A może zbiór wizji mistycznych? Żadna z tych rze-
czy! Autor nigdy zresztą nie czytał apokryfów ani mistycznych 
opowiadań. Stronice tej pozycji są wyłącznie rezultatem ciągłego 
czytania Ewangelii w postawie kontemplacyjnej, w duchu i zgod-
nie z nauczaniem św. Josemaria Escrivà, który zachęcał miliony 
mężczyzn oraz kobiet do zagłębiania się w Ewangelię – Bosko-

-ludzką historię Chrystusa – jako jeszcze jednego jej „bohatera”.
Nie wystarczy mieć ogólną ideę ducha Jezusowego; trzeba się 

nauczyć od Niego szczegółów i zachowania. A przede wszystkim 
trzeba kontemplować Jego przejście przez ziemię i Jego ślady, ażeby 
czerpać stąd siłę, światło, pogodę ducha i pokój… Dlatego powin-
niśmy rozważać dzieje Chrystusa, od urodzenia w żłobie po śmierć 
i zmartwychwstanie… Wtedy poczujemy się przy Nim jak Maryja, 
jak pierwszych Dwunastu, jak święte niewiasty… (Św. Josemaria 
Escriva, To Chrystus przechodzi, nr 107).

Minuty codziennej lektury Nowego Testamentu, którą ci  
doradzałem – połączonej z wchodzeniem w kontekst każdej sceny 
i uczestniczeniem w niej jako jeden z obecnych w niej – mają  
na celu wcielanie, „realizowanie” Ewangelii w  twoim życiu…  
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i dopomaganie innym do jej „realizowania” (Św. Josemaria Escriva, 
Bruzda, nr 672).

Otóż autor tych stronic, pragnąc włączać się w sceny Ewangelii 
jako jedna spośród wielu innych osób, za najlepszy tego sposób 
uznał przyjęcie roli dziecka, uznania się za podrzutka, którego 
Maryja zaadoptowała, przyjmując go do swego domu, a później 
do swej rodziny. W konsekwencji, Ewangelii nie uważał za zwykłą 
książkę czy nawet za „Książkę”, ale za historię osobiście prze-
żywaną i opowiadaną w pierwszej osobie. Także „opowiadaną”, 
ponieważ po latach lektury kontemplacyjnej, czyli przeżywa-
nego osobiście doświadczenia, historia ta utożsamiła się z jego 
pamięcią i ciągle ją „opowiada” sobie samemu, przeżywając ją 
za każdym razem z coraz większą radością, z coraz głębszym 
wzruszeniem i z serdeczniejszą zażyłością ze swym Panem oraz 
z innymi towarzyszącymi mu osobami. Zrobił się z tego pewnego 
rodzaju dziennik – rzeczywiście dziennik dziecka zaadoptowa-
nego przez najpiękniejszą i najszczęśliwszą rodzinę na świecie. 

Opowiadanie zostało wzbogacone przez wyobraźnię autora, 
który jednak usiłował poruszać się pośród innych osób, szanując – 
na ile było to możliwe – ich prawdziwość, bez arbitralnego nacią-
gania, które mogłoby zniekształcić ich historyczną rzeczywistość.

Możemy postawić sobie pytanie: czy taka operacja jest do-
puszczalna? Autor nie czuje się na siłach, żeby dać odpowiedź. 
Bibliści i teologowie mogliby bardzo surowo ocenić te stronice 
i autor ze swej strony nie tylko by respektował ich sąd, ale mógłby 
też podzielić ich opinię, dlatego, że nie był kompetentny (a prawdę 
mówiąc, nie było to nawet jego zamiarem) do napisania „biogra-
fii” Jezusa, a tym bardziej egzegezy Ewangelii czy teologicznego 
opracowania danych biblijnych. Co więcej, autor umyślnie nie 
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chciał brać pod uwagę wyników krytyki tekstualnej oraz filo-
logicznej i trzymał się wiernie popularnej, a także liturgicznej 
tradycji Ewangelii.

Poza tym egzegeci mogliby uważać za przesadny, wylewny 
niemal, cechujący te stronice charakter uczuciowy, kontrastujący 
z trzeźwością tekstu ewangelicznego, tekstu suchego, który po-
zostawia niewiele miejsca emocjom ewangelistów i samych osób 
obecnych w ziemskim życiu Chrystusa. Można jednak przypusz-
czać, że ta trzeźwość tekstu Ewangelii była zamierzona przez 
Ducha Świętego, który natchnął autorów; potwierdza ona histo-
ryczną ich wartość, prawdę jako dokumentów zawierających to, 
co rzeczywiście zdarzyło się w życiu Jezusa. Ewangeliści oddają 
Ewangelie w ręce czytelników istotnie po to, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie 
w imię Jego (J 20, 31). Dlatego ich opowiadanie zawiera bardziej 
to, co Jezus „powiedział i uczynił” niż ich osobiste doświadczenie.

Autor natomiast chciał wyrazić, co bezpośrednie uczestnictwo 
w życiu Jezusa – uczestnictwo przeżywane wewnętrznie – budziło 
w jego osobistym doświadczeniu. Prawdą jest, że autor nie jest 
egzegetą, nie jest historykiem ani nawet teologiem w techniczno-

-naukowym znaczeniu tego słowa; jest po prostu zwyczajnym 
chrześcijaninem, który pozwolił sobie zająć się życiem Chrystusa, 
kierując się swymi uczuciami, własnym duchowym instynktem, 
zdrowym rozsądkiem i nauczaniem Kościoła, a zwłaszcza – autor 
prosi o wybaczenie mu tej zarozumiałości – dając się ponieść 
swej coraz gorętszej miłości do Jezusa Chrystusa.

To „dziecko” zaadoptowane przez Maryję jest dzieckiem 
szczególnym: ma na karku szacowny wiek, lata studiów teolo-
gicznych, lata posługi kapłańskiej i inne jeszcze doświadczenia, 
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ale żeby zostać zaadoptowane przez Maryję i włączone do rodziny 
nazaretańskiej, musiało odłożyć to wszystko na bok, prosić Pana 
o łaskę tej metanoi, nawrócenia, które czyni nas małymi dziećmi 
z właściwą im prostotą, naturalnością i pokorą.

Poza tym rodzina nazaretańska, mimo iż w swej prostocie 
wydaje się taką, jak wszystkie inne, to jednak jest rodziną nad-
zwyczajną, bo to Dziecko jest drugą Osobą Trójcy Świętej, Synem 
Bożym; ta Niewiasta jest rzeczywistą Matką Jezusa, ale jest przez 
całe swe życie Dziewicą, ponieważ nigdy nie poznała mężczy-
zny, a ten rzemieślnik jest rzeczywistym oblubieńcem Maryi, ale 
domniemanym ojcem Jezusa, w sensie prawnym tylko, którego 
jednak kochał i którym się opiekował z miłością prawdziwie 
ojcowską. Jest więc rzeczywiście Rodziną najpiękniejszą, naj-
świętszą i najszczęśliwszą na świecie – również najdotkliwiej 
dotkniętą przez Krzyż.

Oczywiście każdy chrześcijanin, który regularnie czyta Ewan-
gelię w postawie kontemplacyjnej, mógłby napisać stronice tego 
dziennika zupełnie inaczej, zgodnie z własnym doświadczeniem, 
poruszony uczuciami i myślami, jakie koleje ziemskiego życia 
Jezusa mogą wzbudzić w jego duchu. I dlatego dziecko, które 
opowiada, wolało pozostać bezimienne.

W każdym razie autor oddaje ten dziennik jak przyjaciel przy-
jacielowi, powodowany jedynie pragnieniem zachęcenia Czytel-
nika do bliższego poznania Jezusa i uznania Go za Wielką Miłość 
swego życia.

Autor



Uwagi do tekstu:

1. Na końcu tekstu zamieszczono wykaz imion i miejsc występują-
cych w tekście wraz z objaśnieniami. 
2. Cytując teksty ewangeliczne i biblijne, autor umyślnie nie trzy-
mał się wiernie oficjalnego przekładu Biblii; chciał natomiast 
dostosować tekst do konkretnych sytuacji, tak, żeby był on bardziej 
zrozumiały. Dokładał jednak maksymalnych starań i wysiłku 
w skrupulatnym oddawaniu treści i znaczenia przytaczanych 
tekstów.



13

przedmowa do wydania polskiego

Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa matka. Wyjątkowe zada-
nie w egzystencji ziemskiej Pana Jezusa spełnia Maryja. Jest nie 
tylko towarzyszką Jego zbawczej misji, lecz powierzona za Matkę 
wszystkich ludzi, pozostaje stale obecna w życiu każdego czło-
wieka. Szczególnie troszczy się o dzieci, które utraciły ziemskie 
matki. Misję matki spełnia Maryja kontaktując się z dziećmi, by 
one były nauczycielami dorosłych. Tak jest w Lourdes, Fatimie czy 
La Salette. Maryjne sanktuaria rozsiane po całej kuli ziemskiej 
mówią o zatroskaniu Matki Bożej o ludzi. W tych miejscach 
przekazuje Ona słowa katechezy wypowiedziane do sług w Kanie 
Galilejskiej: „Cokolwiek mój Syn każe wam czynić – to wyko-
nujcie! Słuchajcie mojego Syna!”. Sama natomiast całym swoim 
życiem realizuje Ewangelię Jezusa.

Ks. Ferdinando Rancan autor powieści pt. „Ja także byłem 
w tym domu. W życiu Jezusa jest miejsce dla ciebie” – przedstawia 
oczyma chłopca rolę Maryi ukazaną w Ewangeliach. Specyfiką 
przesłania tej książki jest uczestnictwo bohatera w wydarzeniach 
z życia Świętej Rodziny. Czytając ową książkę, stajemy się świad-
kami zbawczych wydarzeń Maryi i Jezusa przekazanych przez 
Ewangelie, które nie są księgą wspominania, lecz uobecniania 



w naszym życiu zbawczych czynów Jezusa i Jego Matki, a także 
ubogaconych szczegółami podanymi przez Autora książki. Prze-
słanie jej koncentruje się na przeżywaniu ziemskiego życia Maryi 
uczestniczącej w zbawczej misji Jezusa. Wydarzenia zbawcze 
Jezusa i Maryi uobecniają się w życiu każdego z nas. Stańmy 
obok chłopca towarzyszącego Maryi i z Nimi przeżyjmy prawdę, 
że Maryja może być stałą towarzyszką naszego życia, a w życiu 
Jezusa jest miejsce dla każdego z nas. 

Czytając pozycję ks. Ferdynanda Rancana, spróbujmy tak jak 
Narrator stać się aktywnymi świadkami słów i czynów Maryi 
i Jej Syna.

Bp Antoni Długosz,
Częstochowa, 28 stycznia 2019 r.
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prolog

Był smętny, jesienny wieczór. Dzieci, które nie miały gorączki 
przebywały w szpitalnej kaplicy na modlitwie różańcowej. Po-
mieszczenie znajdujące się w suterenie było ciasne, słabo oświe-
tlone i służyło głównie siostrom.

On przyszedł jako ostatnie z tych dzieci, może tydzień temu 
albo dwa. Miał za sobą nie wiadomo ile schorzeń płucnych, które 
doprowadziły do gruźlicy: wysoka gorączka, kaszel, zakatarzenie, 
rzucające się w oczy wymizerowanie. Pierwsze zabiegi lecznicze 
przyniosły jednak efekty i tego wieczoru również on mógł pierw-
szy raz zejść do kaplicy. Po raz pierwszy też miał możliwość bycia 
razem z innymi dziećmi, z którymi nie mógł jeszcze nawiązać 
przyjaźni, w następstwie czego zagnieździło się w nim gorzkie po-
czucie samotności, a nawet obcości w stosunku do osób w szpitalu.

W poprzednim tygodniu z powodu gorączki musiał rzeczywi-
ście leżeć w łóżku i odwiedzały go tylko sanitariuszki, i to jedynie 
w celach leczniczych, gdy tymczasem do innych dzieci niemal 
codziennie przychodzili rodzice oraz krewni, którzy rzecz jasna 
przynosili słodycze i małe zabawki.

Był to dla niego czas nostalgii. Nie zazdrościł innym dzieciom, 
ale miał przed oczami ściany swego rodzinnego domu, w którym 
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dopiero niedawno zaczął doznawać macierzyńskiego ciepła. Ojca, 
tragicznie zmarłego przy pracy pięć lat wcześniej, nawet nie poznał, 
mimo iż pozostał mu, jak to się mówi, we krwi. Matka, zapraco-
wana jako jedyna sanitariuszka w szpitalu w wiosce, nie miała 
możliwości, aby odwiedzać go w szpitalu miejskim.

Obecność ojca i matki pozostawały więc w stanie, można 
by powiedzieć, embrionalnym i było zbyt mało czasu, żeby stały 
się przeżywanym przez niego doświadczeniem; były jakby nie-
dotrzymanymi obietnicami, które znikły po przyjściu na świat, 
pozostawiając w nim uczucie pędzenia z konieczności samot-
nego życia. Nadto sanitariuszki i same siostry szpitalne, ofiary 
pedagogii hołdującej surowości, żeby nie powiedzieć strachu, 
mającej na celu „utrzymanie dobra” wielu dzieci w trudnych 
warunkach – ani myślały o uczuciach i cieple macierzyńskim.

Tego wieczoru znajdował się więc w kaplicy półmrocznej su-
tereny, ale była to obecność wyłącznie fizyczna; czuł się widzem 
zewnętrznym, który rozglądał się wokoło bez zainteresowania, 
próbując zrozumieć, jak i dlaczego znalazł się w tym otoczeniu, 
tak dalekim od jego doświadczeń. Samo monotonne powtarza-
nie Zdrowaś Maryjo było zwykłym podkładem jego myśli. Kilka 
miesięcy wcześniej (w wieku niespełna siedmiu lat) przystąpił 
do Pierwszej Komunii Świętej i było to jedyne jego odniesienie 
do rzeczywistości duchowych.

Tak oto rozpoczęła się litania. Śpiewano ją po trzy wezwania, 
na bardzo prostą, popularną, ale pełną słodyczy melodię, która 
przenikała mu do serca jak promień światła. Promień ten rozja-
śnił rzeczywistość, w której się znajdował. Nie rozumiał słów, ale 
czuł, że były to wezwania kierowane do Maryi. Sam głos sióstr 
nie był już suchy i surowy, taki, jaki słychać było w szpitalnych 



17

pokojach; teraz miał w sobie coś eterycznego i jednocześnie 
głęboko ludzkiego, wyrażał błaganie i ufność.

Właśnie w czasie tego śpiewu jego wzrok zatrzymał się na 
obrazie Maryi, stojącym na piedestale przy ścianie z prawej 
strony ołtarza. Była to wielobarwna rzeźba, średniej wielkości, 
przedstawiająca Maryję z dzieckiem w ramionach. Jej wzrok nie 
był skierowany na dziecko, ufnie przytulające policzek do Jej 
policzka; spoglądała przed siebie na ewentualnego modlącego się.

W tym momencie spojrzenie chorego chłopca spotkało się ze 
spojrzeniem Maryi i stało się coś nieoczekiwanego. Zorientował 
się, że już wcześniej musiała na niego patrzeć – tak osobiście, 
jakby widziała jego myśli i stan ducha. Ta osoba była matką i pa-
trzyła na niego z uśmiechem zdradzającym przyjazne uczucie 
i serdeczność. Wpatrywała się bez słów, on jednak czuł wyraźnie, 
że mówiła: Dziecko moje, nie bój się. Jestem twoją matką. Zawsze 
będę przy tobie, tak, jak przy tym Dziecku. Tutaj, w moich ramio-
nach nie stanie ci się nic złego.

Czy było to tylko wrażenie? Dziecinna sugestia? Znak z nieba? 
Chłopiec nigdy nie stawiał sobie pytań o naturę owego doświad-
czenia. Nigdy nie chciał się dowiedzieć, jaki był rodzaj tego zja-
wiska. Jedyną rzeczą, która miała znaczenie był i pozostał fakt, 
co się wydarzyło w nim samym: od tego momentu nie czuł się 
już samotny, to uczucie rozpierzchło się, pozostawiając w jego 
sercu głęboki pokój i poczucie bezpieczeństwa, także w naj-
trudniejszych latach oraz w sytuacjach po ludzku bez żadnych 
perspektyw i bez odpowiedzi. Czuwała przy nim matka ze swoim 
spojrzeniem, swoim uśmiechem i opieką.

Chłopiec wielokrotnie i niemal namacalnie doświadczał 
w swym życiu tego adopcyjnego „macierzyństwa”, i kiedy – już 



jako kapłan – spotkał św. Josemaria Escrivà, nie miał żadnych 
trudności z czytaniem Ewangelii zgodnie z jego wskazaniami 
oraz z włączaniem się w życie Chrystusa jako „osoby wśród 
wielu innych”. Wystarczało mu dołączenie do tej Bosko-ludzkiej 
historii Pana wspomnienia momentu, w którym Maryja wzięła 
go ze sobą i przyjęła do swego domu.

Wyobraźnia i serce zaprowadziły go do Nazaretu w dniu 
szczególnym: był to dzień świąteczny dla dwojga narzeczonych.



Część 1
NAZARET
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zaślubiny

Nazaret: „Kwiat Galilei”. Ta nasza wioska nigdy nie ukazała się 
tak bardzo godna tej nazwy, jak tego poranka. Słońce czyste i ja-
śniejące oświecało swym blaskiem jej uroki i wydobywało z cie-
nia barwy wszystkich rzeczy. Nawet szare skały ścian górskich 
malowały się na różowo, a niebo jak lazurowe zwierciadło bez 
chmur oświecało ten skraj Galilei, otwarty niczym misa gotowa 
przyjąć całe światło poranka. Od gór powiewała łagodna bryza, 
lekka jak welon oblubienicy.

Cały ten splendor wydawał się istotnie podarkiem przyrody 
dla oblubienicy, która otrzymywała dzisiaj znak swych zaślu-
bin. Była to Maryja, córka Anny i Joachima, kwiat ich starości, 
prawdziwy cud piękna, który rodzi się z wnętrza i prześwieca na 
zewnątrz zachwycającą naturalnością i prostotą. Była to dziew-
czynka niemająca jeszcze czternastu lat, dziewczynka wyglądem 
nieróżniąca się od wielu innych, ale swym wdziękiem wszystkie 
je przewyższająca. Jej piękno promieniowało przede wszystkim 
z jej oczu i uśmiechu; obydwa cechowała głębia tajemnicy, oby-
dwa skrywały sekret. To właśnie czyniło ją nietykalną i niedo-
stępną dla żadnego innego pretendenta. Jedynym, który mógł 
mieć jej rękę, był on, ów Józef, przyjaciel rodziny, znany wszyst-
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kim jako jeden z najbardziej obiecujących rzemieślników całej 
okolicy; mężczyzna nieposzlakowany i mądry, młody wiekiem, 
a dojrzały doświadczeniem, wierny tradycjom ojców i dobry 
Izraelita, bardzo ludzki, układny i uprzejmy dla innych. Wybór 
spotkał się z jednomyślną aprobatą krewnych i przyjaciół.

Nie wiem, jak się tam znalazłem między tymi wszystkimi 
ludźmi. Nie było ich wielu, nie byli też hałaśliwi; znajdowali 
się wśród nich nieliczni krewni i najbliżsi przyjaciele oraz kilka 
dziewcząt, które przybiegły zobaczyć młodą narzeczoną. Na twa-
rzach wszystkich malowała się pogoda i zadowolenie. Narzeczeni 
byli zresztą osobami powściągliwymi, dalekimi od światowego 
ducha; ich życie sprowadzało się do tej pory do pracy i pełnienia 
obowiązków rodzinnych. Trzymali się wiernie prawa oraz tradycji 
religijnych czystego hebraizmu.

Ceremonia zaślubin odbyła się w domu najstarszego członka 
rodziny Maryi, ojca Miriam i Salome, mężczyzny szanowanego, 
pochodzącego z Sefforis, który poślubił kobietę z rodziny Jó-
zefa, z rodu Dawida. Zaprosił kilka osób mających w wiosce 
szczególne poważanie, swoich przyjaciół, między innymi rabina, 
zwierzchnika synagogi, ażeby ten akt – przy zachowaniu po-
wściągliwości obojga zaręczonych, miał zapewniony charakter 
oficjalny – także ze względu na zmarłego niedawno, sędziwego 
Joachima, który mu powierzył Maryję, swój jedyny skarb.

Po zakończeniu ceremonii, nowo zaręczonych przyjęła rado-
snymi oklaskami gromadka osób. Maryja miała na sobie długą 
suknię, częściowo sporządzoną przez jej matkę Annę, a ukoń-
czoną przez nią samą przy pomocy Miriam, starszej kuzynki. Na 
głowie z kolei, lekką chustę z białej wełny, łagodnie opadającą 
na ramiona. Szeroka, lazurowa wstążka opasała jej kibić, jeszcze 
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wyraźniej podkreślając dziewczęcą figurę, delikatną, ale wyrosłą 
i harmonijną w swym zarysie. Razem z trzymającym ją za rękę 
Józefem, pozdrawiała wszystkich miłym uśmiechem. Józef miał 
na sobie tunikę koloru orzechowego, przewiązaną w talii skó-
rzanym pasem, który sam przyozdobił, a na nogach sandały ze 
zręcznie zawiązanymi przy kostkach sznurówkami – wszystko 
nacechowane prostotą i elegancją. Dziękował kolejno wszystkim 
obecnym, a ci ponownie składali mu gorące życzenia szczęścia. 
Następnie w towarzystwie niewielkiej grupy uczestników uroczy-
stości i z młodą narzeczoną zaczęli kierować się do jej mieszkania. 
Maryja pożegnała się więc z ludźmi i poszła do domu razem 
z Miriam oraz inną kuzynką – wyraźnie zadowolonymi z tego, 
co się wydarzyło.

Przez cały czas trwania ceremonii kręciłem się między ludźmi, 
trochę ciekaw wszystkiego, a trochę zagubiony, czując się całko-
wicie obcy, podobnie jak piesek bez pana; w rzeczy samej nikt 
nie zwracał na mnie uwagi. Zauważyłem tylko kilka spojrzeń, 
zdradzających poirytowanie i zniecierpliwienie – jakby chcieli 
zapytać: „A ty co tu robisz? Skąd się wziąłeś?”.

Gdy gromadka się rozeszła, spostrzegłem, że niespodziewa-
nie znalazłem się na środku drogi – sam, niepewny i zmieszany, 
nie mając pojęcia, co dalej robić. Wtedy zauważyła mnie stojąca 
już na progu swego domu Maryja, przez chwilę patrzyła w mil-
czeniu, jakby zastanawiała się nad czymś, a następnie podeszła 
do mnie i uścisnąwszy mocno, szepnęła: Dziecko moje, zostaniesz 
tutaj ze mną; chodź, nie bój się!

Przy tych słowach spojrzała na Józefa, który w tym czasie stał 
przy drzwiach, wpatrując się z zachwytem w swoją narzeczoną. 
Czekała na jego aprobatę. Józef śledził istotnie ten nieoczekiwany 



gest Maryi, najpierw ze zdziwieniem – nie było czasu stawiać 
sobie pytań ani prosić o wyjaśnienie – potem jednak, lekkim 
skinieniem głowy i pełnym życzliwości uśmiechem dał Maryi 
do zrozumienia, że jej macierzyński gest nie tylko podzielał, ale 
podobał mu się i wzruszył go. Podszedł do mnie, pogłaskał mnie 
kilka razy po głowie, przy tym rozczochrał mi włosy. Witaj – 
szepnął, a następnie, chcąc oszczędzić Maryi trudności wyjaśnień, 
pożegnał nas szerokimi gestami ramion i odszedł.

Pełen uczucia i serdeczności uścisk Maryi rozgrzał mi duszę. 
Doświadczyłem w ten sposób, co znaczy mieszkanie w domu, 
w którym jest matka. Dziecko może żyć pośród wielu osób, 
w interesujących i przyjemnych miejscach, samo to jednak nie 
zapewni mu przeżycia doświadczenia miłości. Dopiero gdy 
dwoje najsłodszych i matczynych oczu spocznie na nim, za-
uważą je, uśmiechną się i przemienią się w najserdeczniejszy 
uścisk – dopiero wtedy dziecko to doświadcza miłości, kończy 
się jego samotność, trudna samotność obojętności. Nie od razu 
zdałem sobie sprawę, co mi się przytrafiło; w rzeczywistości był 
to początek najwspanialszej przygody w całym moim życiu.

dziedzictwo dawida

Weszliśmy więc do domu. Obie kuzynki jeszcze nie odeszły i ko-
mentowały wydarzenia, zwłaszcza Miriam, najrozmowniejsza, 
nie potrafiła się powstrzymać od wyrażania swych spostrzeżeń, 
dotyczących tego czy innego szczegółu, tej czy innej osoby, nie 
szczędząc przy tym porad i zaleceń młodej kuzynce, teraz szczę-
śliwej, poślubionej już narzeczonej. Maryja słuchała cierpliwie, 
przytakiwała, dziękowała.
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Gdy wreszcie zostaliśmy sami, Maryja przywołała mnie do 
siebie, wyjęła z niebieskiego zawiniątka biały kawałek lnianego 
płótna, rozwinęła je i położyła na stole. W półcieniu widać było 
mały przedmiot, podobny do monety. Maryja wzięła go, przyj-
rzała mu się z bliska, pocałowała i odłożyła z powrotem, przez 
dłuższy czas trwając w milczeniu, jakby pogrążona w myślach.

Nie chcąc zakłócać jej refleksji i mieszać się w jej najgłębsze 
uczucia, nie śmiałem o nic pytać. Na koniec ona sama wyjaśniła 
mi zagadkę: Patrz, moje dziecko, podczas ceremonii Józef, ogła-
szając mnie oficjalnie swoją narzeczoną, wziął moją rękę w swoje 
ręce i zamiast monety jako potwierdzenia swego zobowiązania 
zaręczyn, dał mi swój rodzinny sygnet, który odziedziczył po swych 
przodkach jako ostatni mężczyzna pochodzący w prostej linii od 
Dawida. Gest ten wywarł na mnie głębokie wrażenie; było to tak, 
jakby mi powiedział: „Mario, tutaj kończy się moja rodzina, tutaj 
dobiega kresu potomstwo Dawida; teraz pozostaje ono w two-
ich rękach, ty stanowisz kres dynastii Dawidowej. Ty jesteś tylko 
spowinowacona z domem Dawida, ale teraz zostałaś ogłoszona 
i stajesz się oficjalnie jedyną córą Syjonu; w tobie dobiega końca 
i osiąga swe dopełnienie potomstwo Dawida”.

Maryja mówiła głosem przyciszonym, jakby zalękniona, jakby 
jej słowa nabierały innego znaczenia, niż chciałaby ona sama. 
Z pewnością chciała mi powiedzieć o dobroci Józefa, o jego wiel-
kiej delikatności i wielkoduszności, o subtelnej szlachetności jego 
ducha, w rzeczywistości jednak słowa były nabrzmiałe przeczu-
ciami, skrywały głębszy, daleko sięgający sens; tak, jakby w niej 
mówił inny duch: duch proroczy.

Reszta dnia upłynęła w milczeniu, na różnych zajęciach do-
mowych. Zdałem sobie sprawę, że Maryja była wewnątrz pełna 
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szczególnych uczuć, myśli i przeczuć, które nie pozbawiając jej 
pokoju i pogody ducha, sprawiały, że była też głęboko zamyślona 
i skupiona. Dlatego, mimo intensywnego dnia, tego wieczoru 
szybko nie zasnąłem. Ze swego posłania, które Maryja przygoto-
wała bardzo starannie, słyszałem jej modlitwy; ciągle powtarzała 
Psalm, którego nie rozumiałem, ale czułem, że był natchniony 
przez Pana i w pewnym sensie streszczał wszystkie jej przeczu-
cia: Wyrocznia Boga dla Pana mego:/ „Siądź po mojej prawicy, aż 
Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy./ Przy Tobie 
panowanie w dniu Twej potęgi./ W blaskach świętości, z łona ju-
trzenki jak rosę Cię zrodziłem”./ Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś 
Kapłanem na wieki/ na wzór Melchizedeka (Ps 110).

Po krótkim milczeniu Maryja wstała i spojrzała w moją 
stronę; zbliżyła się, poprawiła mi okrycie i powiedziała „do-
branoc”. W rzeczywistości zauważyła, że jeszcze nie usnąłem 
i słyszałem jej modlitwę. Popatrzyła na mnie, uśmiechając się, 
potem przyklękła i ująwszy mnie za ręce, zaczęła mówić: Synu 
mój, dziś wieczór Pan włożył mi do serca ten Psalm, którego do 
tej pory żaden rabin ani pisarz nie potrafił należycie zinterpreto-
wać. Pan chciał natomiast tego wieczoru odpowiedzieć na moje 
dzisiejsze przeczucia, które się pojawiły po spotkaniu z Józefem, 
i oświecił mnie, co chciał nam objawić w tych wersetach. Psalm 
ten twierdzi mianowicie, że oczekiwany przez Izraela Mesjasz jest 
odwiecznym Bogiem („z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem”), 
w Nim też rozbłyśnie królowanie Dawida („Siądź po mojej pra-
wicy… Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi”) a wreszcie, 
że będzie ustanowiony najwyższym i wiecznym Kapłanem („Tyś 
Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”). To są rzeczy wielkie 
i przepiękne, ale trochę trudne. Pan jednak pomoże nam kiedyś 
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je zrozumieć. A teraz… śpij, mój synku! Dobranoc! Pocałowała 
mnie w czoło i położyła się na swoim posłaniu.

Ja jednak nie mogłem zasnąć. Moje myśli bez przerwy krą-
żyły wokół tego Psalmu i słów Maryi. Również ona nie potrafiła 
usnąć i słyszałem, jak półgłosem odmawiała modlitwę, która 
wychodziła z jej serca tkniętego słowami Józefa i z pewnością 
poruszonego przez Ducha Świętego: Boże mój – szeptała – dopo-
móż mi zrozumieć Twoją najdroższą wolę. Czy rzeczywiście jestem 
ostatnią córą Syjonu? Jak wszystkie pokolenia Izraela będą mogły się 
spotkać w tym małym stworzeniu, w którym nie ma nic istotnego 
w oczach świata, zesłanym do tej nieznanej nikomu wioski? Panie, 
myślę o Abramie, Izaaku, Jakubie i Judzie, który był ojcem Faresa 
i o ludzie, który pozostawał w niewoli egipskiej… Myślę o Mojżeszu 
i Aaronie, którzy prowadzili lud przez pustynię do ziemi obiecanej, 
myślę jeszcze o Jesse, który zrodził Dawida, który zrodził Salomona… 
o pokoleniach, które potem zostały uprowadzone do niewoli babi-
lońskiej, a teraz myślę o ostatnich pokoleniach bez proroków i bez 
pasterzy. Panie, jak to możliwe, żeby wszystkie pokolenia Izraela 
patrzyły na mnie, jako definitywny kres ich oczekiwań; jak możliwe, 
żeby wszystkie fale morskie przelały się do mojej biednej duszy?… 
Józef widzi, że kapłaństwo Aarona i królewskość Dawida spotykają 
się ze sobą w moich zaślubinach, tak, jakbym była ostatnią praw-
dziwą córą Syjonu. Ach, Boże mój, czego Twe miłosierdzie oczekuje 
od tej Twojej sługi? Jaki będzie Twój ostateczny zamysł wobec Twej 
pokornej służebnicy? Co się stanie, Panie? Co się stanie?…

Po tych słowach głos Maryi zamarł w milczeniu, które było 
odczuwalnym wyrazem jej całkowitego powierzenia się Bogu; 
zachwycająca pogoda ducha człowieka ufnie rzucającego się w ra-
miona Ojca.
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A ja?… Ja poczułem się znowu dzieckiem, które ona przyjęła 
do siebie, uścisnęła, a teraz chce ono spać obok jej snu – snu tej, 
która znalazła łaskę w sercu Boga.

anioł

Maryja wstała o świcie. Poruszała się w milczeniu, bezszelestnie, 
lekka jak piórko. Marcowa pełnia księżyca, którego blade światło 
mieszało się już z jasnym światłem poranka, czuwała nad jej 
snem, oświecając swym blaskiem spokojną, dziewczęcą twarz. 
Na zewnątrz wiosna zaznaczyła już swą obecność na spulchnio-
nej ziemi ogrodu, z którego rozchodził się zapach cynamonu 
i mięty, a gałęzie figowców pełne były pączków, pokrytych błysz-
czącą, poranną rosą. Turkawki i słowik witały wstający zza gór 
dzień. Maryja miała pogodny wyraz twarzy, ale była zamyślona. 
Ubrała swą piękną suknię, którą miała na sobie kilka dni wcze-
śniej przy zaślubinach z Józefem. Wspomnienie tamtych chwil 
jeszcze teraz napełniało wzruszeniem jej serce; były to chwile 
drżenia, ale i niewymownej czułości. Ten młodzieniec, silny, 
ułożony, przemiły, w którym przedziwnie łączyły się ze sobą 
szlachectwo krwi – pochodzenie od Dawida – i cenniejsze od 
niej szlachectwo świętości, przysiągł jej miłość bez granic oraz 
nienaruszalną wierność – będące na straży jej osoby, jej niena-
ruszalności i zobowiązań wobec Boga. Wiedział już, do kogo 
należy Maryja – cała i na zawsze; wiedział, że jego miłość do niej 
nie będzie mogła być miłością „małżeńską”, mimo to znane mu 
będą wszystkie oznaki uczucia, serdeczności i oddania, właściwe 
miłości oblubieńczej. Nie będzie dla niej „mężem”, ale będzie 
oblubieńcem zakochanym, najserdeczniejszym i gotowym do 
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poniesienia każdej ofiary, koniecznej do zachowania jej samej 
i Bożych wobec niej planów.

Cała piękna jesteś, Maryjo! O, jakże piękna byłaś, Maryjo, 
w ten wiosenny poranek! Księżyc w pełni, który zwlekał z zaj-
ściem, służył ci za tron, zorza zabarwiająca różem horyzont, 
uśmiechała się zachwycona do ciebie, gwiazda poranna, jedyna 
pozostająca jeszcze na mlecznym niebie, świeciła blaskiem two-
ich oczu. Twoja ślubna suknia wyglądała jak świetlany płaszcz, 
twoje miękkie włosy okalały twój niebiański uśmiech. Byłaś 
naprawdę wspaniała! Jak jakaś wielka Pani, jak Królowa!

Zachwycałaś się tym nowym dniem, tą jasnością stworzeń, 
z sercem pełnym Boga, którego wysławiałaś pieśnią duszy, swym 
dziękczynieniem. 

Ale oto, niespodziewanie, nowy blask. Niezwyczajne światło 
napełniło dom i doszedł do niej głos, którego nigdy nie słyszała: 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski!… Pan z Tobą.

Twarz Maryi pokryła bladość głębokiego wzruszenia: ogar-
nął ją całą niepokój i nagle, instynktownym gestem obrony, 
cofnęła się. Co to ma być? Wizyta o tej godzinie, w ten sposób, 
z takimi słowami? Jej serce opanowało uczucie lęku. Boże mój, 
ratuj mnie! Obroń Twoją służebnicę przed błędem i złudzeniami!

Ale oto w tym świetle ukazała się postać niebiańskiej istoty: 
uśmiech, wdzięk i te uspakajające słowa: Nie bój się, Maryjo! 
Raduj się raczej! Posyła mnie Najwyższy, Bóg twoich ojców, który 
napełnił Cię swoją łaską i swym błogosławieństwem!… i nagle 
nowy, niewyrażalny pokój, na który składają się pewność i za-
ufanie, zalał całą jej duszę, usuwając z niej wszelki lęk.

Ja, dziecko wcisnąłem się w kąt domu i słuchałem tej dzie-
wiczej rozmowy z Boskim posłańcem. A on dalej mówił: Oto 
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poczniesz Syna, porodzisz Go i nazwiesz Jezus. Syn, który się na-
rodzi z ciebie, będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Dawida. Dusza Maryi doznała ponownego 
wstrząsu: Syna?… Ale anioł mówił powoli, oddzielając starannie 
słowa, żeby jej serce miało czas pomyśleć i przypomnieć sobie 
proroctwo Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna: Emma-
nuela, Boga-z-nami. 

Maryja postawiła wtedy aniołowi pytanie: Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża i nie mogę należeć do żadnego mężczyzny, 
ponieważ Bóg chciał mnie zachować dla siebie?

Tak, Maryjo – mówi dalej anioł – znalazłaś łaskę u Boga, 
który Cię wybrał; należysz do Niego. Dlatego Syn, który się pocznie 
w tobie, będzie Jego Synem, dziełem Jego potęgi. Prawdziwym 
oblubieńcem, który cię okryje cieniem, będzie Duch Święty, a Syn, 
który narodzi się z ciebie, będzie Synem Bożym, zbawicielem 
swego ludu.

Na te słowa Maryja padła na kolana, zamknęła oczy, skupiła 
się w głębokim milczeniu, jakby szukała w sercu głosu Bożego. 
Trwało to krótką chwilę, ale wydawało się całym wiekiem. Ja słu-
chający tego uważnie w swym kącie, patrzyłem na Maryję. Była 
cudowna, najsłodsza! Z samej jej twarzy nie mogłem jednak po-
jąć, jakie myśli przechodziły jej przez głowę. Zawieszony między 
lękiem i oczekiwaniem, miałem chęć zawołać błagalnie: Matko 
moja, nie słyszysz głosu całej ludzkości oczekującej zbawienia? Czy 
do twego serca nie dociera głos patriarchów, głos królów i proro-
ków, całego twojego narodu, który od wieków oczekuje Zapowie-
dzianego? Proszę cię, niech dotrze do twego serca błaganie całej 
ludzkości. Wszystkie ludy na ziemi, wszystkie ludzkie pokolenia, 
jak fala olbrzymiego oceanu kierują się do ciebie przytłaczane 
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ciężarem bólu, smutku i śmierci; w twoje ręce składają swe oczeki-
wania, swoje nadzieje; ze ściśniętym sercem wpatrują się w twoje 
milczenie; od ciebie zależy narodzenie na ziemi Zbawiciela świata. 
Tego chce Bóg, Bóg prosi cię o to! To Bóg nieba i ziemi, twój Bóg, 
którego kochasz całą duszą, Bóg, któremu chcesz służyć całą po-
tęgą miłości. Służyć!… Oto słowo! O to prosi cię Pan, o to, czego 
zawsze pragnęłaś z głębi serca: służyć!

Oto ja służebnica Pańska! Niech mi się stanie według słowa 
twego! Dzięki ci, matko moja! To jest odpowiedź, na którą cze-
kała cała ludzkość.

O Maryjo, Dziewczynko najsłodsza i niepokalana, twoje 
słowa powaliły koszmar, usunęły lęk. Niebo i ziemia wyskoczyły 
z radości, świat wyzwolił się od trwogi z okrzykiem wolności. 
A ja nie mogłem powstrzymać łez radości, nie potrafiłem za-
hamować fali wzruszenia zalewającego me serce, nie umiałem 
znaleźć skierowanych do ciebie słów podzięki, miłości i podziwu.

O Maryjo, pełna najsłodszego wdzięku, niepokalany blasku, 
piękno nieskończone! Chciałem, jak dziecko, które nie potrafi 
mówić, odstawić taniec radości wokół ciebie, klaskać i wołać na 
głos… Jak dziecko!

O Maryjo, byłaś tylko dzieckiem, a już byłaś Matką Bożą, 
Oblubienicą Boga.

Dokonał się wielki cud! Największy w całej historii. Nic waż-
niejszego nie wydarzyło się we wszechświecie! Twoje dziewicze 
łono opanowała potęga Boga, stało się miejscem naszego pokoju, 
naszego życia: Słowo stało się ciałem! Ewa stała się płodna! W to-
bie roznieciło się życie, rozpaliła się miłość. Dzięki ci, Maryjo! 
W imieniu wszystkich stworzeń: dzięki!

***
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„a słowo stało się ciałem”

Wielbię Cię mój wcielony Boże, przedwieczne Słowo Ojca, które 
stało się człowiekiem – wielbię Cię!

Synu Boga, Ty stałeś się synem człowieka; Słowo Boże, nie-
wyrażalne i wzniosłe, stałeś się słowem ludzkim; jasny Obrazie 
Ojca, przyoblekłeś nasze ciało śmiertelne… Wielbię Cię, mój Boże 
wcielony!

Niebiosa nie mogą Cię objąć, a Ty zamknąłeś się w łonie jednej 
niewiasty. Masz imię odwieczne, nieskalane, jaśniejące najczyst-
szym blaskiem, a zechciałeś nazwać się „Jezus”. Bez grzechu, stałeś 
się człowiekiem dla ludzi, „grzesznikiem” dla grzeszników, potę-
pionym dla potępionych.

Jezu mój, wielbię Ciebie! Wielbię Cię, mimo że jeszcze Cię nie 
widzę, mimo iż Twój blask wydaje się zaciemniony przez noc czasu, 
a chwała, która Cię oświeca od wieków w łonie Ojca, zamilkła 
w łonie niewiasty.

Jezu, któż zdoła opisać drogę, która doprowadziła Cię aż do 
nas, tę długą drogę, która od wieczności przywiodła Cię do Na-
zaretu, do łona Maryi, a potem zaprowadzi Cię do Betlejem i na 
Kalwarię; drogę, która od wiekuistego Jeruzalem przywiodła Cię 
do ludzkiego Jerycha… To długa droga, zbyt długa dla nas miesz-
kających w otchłani, długa jak odległość dzieląca nas od Ojca. Ty 
jeden mogłeś przekroczyć tę otchłań, ponieważ tylko Ty znasz tę 
drogę; ludzie jej nie znają, ponieważ nie znają Miłości. A Ty na-
rodziłeś się w Miłości, z Miłości przyszedłeś, z Miłości się wcieliłeś.

Wielbię Cię, mój Jezu, w tajemnicy Twego wcielenia. Wszyst-
kie stworzenia na całym świecie zdumiewają się i radują Twoją 
obecnością. Mądrość, która je wymyśliła, lśni teraz pośród nich; 
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pośród nich rozbiła sobie namiot Moc, która je stworzyła. Dobro, 
które nimi zarządza, przyszło do nich w szacie Służącego.

Teraz ziemia nie jest już gwiazdą zagubioną w przestworzach, 
stała się centrum całego wszechświata; nasza mała, trzecia z kolei 
planeta, nie jest już maleńkim okrętem, krążącym wokół jednego 
spośród milionów ciał niebieskich, lecz stała się sercem świata. 
Wszystkie stworzenia wpatrują się w swego Stwórcę, który tutaj 
znalazł sobie mieszkanie; w swego Stwórcę, który stał się stworze-
niem pośród swoich stworzeń.

Teraz nikt już nie jest samotny. Ty, Emmanuelu, teraz mieszkasz 
z nami. Nie jestem już zagubionym stworzeniem, które nie zna sa-
mego siebie, zaginionym wśród rozproszonego stada, bez kierunku 
i bez nadziei. Teraz wiem, że Bóg przyszedł mnie szukać, że Ojciec Cię 
posłał do mnie, ponieważ nie mógł znieść tego, że to Jego stworzenie 
nadaremnie nosiło obraz Tego, który je stworzył. Teraz wiem, że jeden 
Człowiek jest Bogiem, że w Tobie każdy człowiek może się stać synem 
Bożym. Teraz wiem, że na ziemi wytrysło Życie, że w tym dziewiczym 
łonie, w tym „Źródle opieczętowanym” począłeś się Ty, ażebym ja 
miał życie – życie przeobfite, które kładzie kres wszelkim pustyniom.

Ach, gdybym tak mógł przyłożyć ucho do łona tej, która cię 
przyjęła i usłyszeć serce Boga bijące w sercu człowieka! O Maryjo, 
bezcenna monstrancjo Boga! Ty Go zakrywasz, osłaniasz welonem 
ciała, ale On przeziera z twojej twarzy, z twego spojrzenia i z uśmie-
chu. Ty Go odczuwasz żywego, obecnego. Wszedł po cichu, przez 

„drzwi zamknięte”. Nikt Go tam nie wprowadził, On sam wszedł 
posłany przez Ojca na skrzydłach Ducha Świętego. Kocham Cię, 
matko moja.

Wielbię Ciebie, Panie Jezu, w Twym niewysłowionym wcieleniu!

***
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elżbieta

Dla Boga nie ma nic niemożliwego! Także Elżbieta, twoja krewna, 
w swej starości poznała moc Najwyższego, który ją wyzwolił z niepłod-
ności i dał jej radość posiadania syna, i jest już w szóstym miesiącu.

Słowa anioła przeniknęły do serca Maryi jak zaproszenie 
nieba i od razu pomyślała o Elżbiecie; chciała dzielić z nią radość 
i ofiarować jej swoje usługi „służebnicy Pańskiej”, niewolnicy 
planów Bożych. 

Na przygotowanie się do podróży wystarczył jej jeden dzień. 
W towarzystwie Miriam, najbliższej krewnej Elżbiety, pożegnała 
się z Józefem, który jej nieprzewidzianą decyzję wytłumaczył 
sobie jako pragnienie powiadomienia Elżbiety o swych zarę-
czynach. W ten sposób, z kilkoma tylko koniecznymi rzeczami 
i licznymi poleceniami wszystkich krewnych, Maryja znalazła 
się w drodze do Judei. Chciała, żebym również jej towarzyszył, 
ponieważ uważała mnie teraz prawie za swego syna. Spośród 
wszystkich uczestników karawany byłem jedynym znającym 
jej tajemnicę, jedynym, który wiedział, co kryje się za jej twarzą, 
tak odmienną od zwyczajnej, skupioną w głębokim milczeniu, 
a jednocześnie zabarwioną słodyczą i tajemną radością.

Wybraliśmy karawanę, która szła krótszą trasą: przez równinę 
Ezdrelonu, Sychar, Szilo, Betel, a na koniec drogą prowadzącą 
bezpośrednio do Ain-Karim. Pomimo uciążliwej, trwającej cztery 
dni drogi, Maryja nie skarżyła się na zmęczenie, jakby podtrzy-
mywała ją moc Ducha i pomagała jej z łatwością przekraczać góry 
Judei. Nie rozumiałem właściwie, po co ten pośpiech i dopiero 
w czwartym dniu podróży, widząc, że z trudem dotrzymuję kroku, 
przywołała mnie do siebie na postoju. Synu mój – powiedziała – 
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powinniśmy służyć Panu bez straty czasu, czyli bez odkładania na 
później. Niekiedy opóźniamy realizację planów Bożych przez naszą 
powolność, która często równa się lenistwu, ponieważ nie znamy 
miłości. Na ziemi powinniśmy iść „Bożym krokiem”, a kroki Boga 
są odmierzane przez Jego wkraczanie w naszą historię, by szukać 
człowieka, którego chce zbawić. Jezus zaledwie się począł w moim 
łonie, a Bóg chce, żeby jak najszybciej spotkał swego Poprzednika; 
on będzie pierwszym człowiekiem zbawionym.

Podczas podróży Maryja wykorzystywała każdą okazję, żeby 
mnie czegoś nauczyć. Przede wszystkim własnym przykładem. 
Była zawsze delikatnie zatroskana, zważająca na potrzeby innych, 
zwłaszcza najuboższych, najmniejszych, najbardziej zmęczonych 
i utrudzonych. U niej najprostsze gesty: uśmiech, słowo, drobna 
usługa miały w sobie coś tajemniczego, niemal niebiańskiego, 
co u spotykających się z nią budziło pogodę ducha i radość. 
Poza tym wszystko u niej było tak ludzkie i tak nadludzkie! We 
wszystkim umiała zachwycać wdziękiem i dziewczęcą świeżością, 
a jednocześnie okazywać siłę i dojrzałość niewiasty.

Od czasu do czasu nasze oczy się spotykały; wtedy z jej dzie-
wiczego spojrzenia wyłaniała się jasna dusza, napełniona czymś 
niewysłowionym, a ja czułem się zauroczony, jakby na progu 
świata zamieszkanego przez tajemnicę.

Maryjo, najsłodsza Dzieweczko, któż mógłby się dowiedzieć, 
co mówiłaś swemu Bogu w nieprzerwanym z Nim dialogu? 
I kto by mógł poznać, co Duch Święty pisał w twej duszy? Byłaś 
zawsze z nami i nieustannie też byłaś ze swym Panem. Jakże 
piękna była ta podróż z Tobą! Nawet droga mi nie ciążyła, nie-
dokuczliwe były też trudności i znużenie; droga ta wydawała się 
nam radosna i bezpieczna.
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„błogosławionaś ty między niewiastami”

Słońce było już bliskie zachodu i zabarwiało wyrazistą czerwie-
nią czyste niebo Judei. Radość przybycia do celu w ciągu czterech 
jedynie dni, łagodziła widoczne na twarzy Maryi zmęczenie 
podróżą, podczas której karawana rzadko pozwalała sobie na 
odpoczynek. 

Wioska Ain-Karim ukazała się niemal niespodziewanie 
przed nami. Było to urocze miejsce, rozciągające się w pełnej 
zieleni kotlinie, użyźnianej wodą wartkich potoków. Weszliśmy 
do wioski, ale dom Zachariasza był zamknięty i pusty. Sąsie-
dzi poinformowali nas, że Zachariasz przeniósł się z żoną do 
rodzinnego domu Elżbiety, znajdującego się wyżej, zaraz za 
wioską.

Droga, ukochana, święta Maryjo, bliskość spotkania z Elż-
bietą sprawiła, że twoje oczy błyszczały ze wzruszenia. Miriam 
opowiadała mi, że Elżbieta widziała cię tylko raz, zaraz po twoim 
narodzeniu w Jerozolimie. Była uczuciowo mocno związana 
z twoją matką Anną, ponieważ oprócz przynależności do tego 
samego pokolenia, do domu Aarona, dzieliła z nią to samo 
cierpienie: bezpłodność. Później, kiedy twój ojciec Joachim 
przeniósł się do Nazaretu w Galilei, Elżbieta już się nie pokazy-
wała, przeżywając w ukryciu swoją gorycz i ból. Rozumiałem 
więc twój pośpiech, twoje natychmiastowe wyruszenie w drogę 
do Ain-Karim: szybkie spełnienie powierzonej ci przez Ducha 
Świętego misji, by zanieść Jezusa Jemu Poprzednikowi, w celu 

„uświęcenia” go w matczynym łonie. Rozumiałem także twoje 
pragnienie, by dzielić radość z podstarzałą krewną, wybawioną 
przez Pana z niepłodności i ofiarować jej usługi i swą obecność. 
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Porusza cię zawsze to samo pragnienie, by służyć Bogu i opie-
kować się ludźmi.

No i nareszcie spotkanie z Elżbietą. Nie znając ciebie, poznała 
cię, a pocałunki i uściski nie miały końca: wzruszające, pełne 
łez radości… Nabrzmiały brzuch Elżbiety dotknął twojego dzie-
wiczego łona i Jan został „uświęcony” przez Jezusa. Napełniła 
go radość i wprawiła w tańczące ruchy w matce. Łaska i radość 
dziecka udzieliły się duszy Elżbiety, a Duch Święty napełnił jej 
serce. Elżbieta, która ukryła się w swym domu i nie mówiła lu-
dziom o swej ciąży, zdała sobie sprawę z tego, że mogła poznać 
jej tajemnicę tylko przez Boże objawienie, a teraz Duch Święty 
objawił Elżbiecie twoją tajemnicę.

Było to więc spotkanie dwóch matek, wzajemnie poznają-
cych tajemnicę, której Bóg w nich dokonał, ale było to przede 
wszystkim spotkanie Mesjasza z Jego Poprzednikiem – powodo-
wało wybuch łaski w łonie i w sercu Elżbiety, która nie potrafiła 
się oprzeć zalewającej ją fali wzruszenia i wołała: Oto matka 
mojego Pana! Czemu zawdzięczam ten dar? Przywilej takiego 
nawiedzenia? Błogosławiona jesteś, bo przynosisz światu zba-
wienie i pokój!

Tak więc Elżbieta jest pierwszą na świecie osobą, która ogłasza 
twoje Boże macierzyństwo i twoje zawołanie poznają wszystkie 
stworzenia, i powtarzać będą wszystkie ludzkie pokolenia. Odtąd 
aż do końca czasów wszystkie języki będą cię zwać błogosła-
wioną, stworzenia całego świata będą powtarzać z Elżbietą: Bło-
gosławiona jesteś, Maryjo, błogosławiona jesteś między wszystkimi 
niewiastami!

Tak, jesteś błogosławiona, Maryjo, ponieważ uwierzyłaś we 
wszystkie słowa Pana, ponieważ przyjęłaś do swego łona Słowo 
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Boga, które stało się ciałem, ponieważ moc Najwyższego okryła 
cię swym cieniem; błogosławiona jesteś, ponieważ twoja pokora 
sprawiła, że Bóg wejrzał na ciebie i poruszyła jego potężną rękę; 
błogosławiona jesteś, ponieważ wielkie rzeczy uczynił ci Ten, 
który stworzył niebo i ziemię. Błogosławiona jesteś, Maryjo, 
ponieważ w tobie Bóg okazał nam swe miłosierdzie, ponieważ 
w tobie otworzyły się źródła łaski i Bóg spełnił swe obietnice; 
błogosławiona bądź zawsze, bo teraz mali, ubodzy i grzeszni 
w tobie znajdywać będą macierzyńskie ramiona Boga, otwarte 
na przebaczenie i zbawienie.

Długie, serdeczne przywitanie Elżbiety, jej łzy radości, jej rwący 
się ze wzruszenia głos zwróciły uwagę obecnych, którzy nie 
rozumieli profetycznego sensu jej słów i znaczenia tego osobli-
wego pozdrowienia. W ten sposób, podczas gdy Miriam zajęta 
była witaniem się oraz komplementami ze strony Zachariasza 
i krewnych, Maryja wygłosiła swój hymn pochwalny i przelała 
w serce Elżbiety uczucia pokory: wejrzał na uniżenie służebnicy 
swojej, wdzięczności: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
sławienia Boga: święte jest Jego imię!… I kiedy obecni słyszeli, 
że Maryja sławi dzieła Jahwe: On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza pyszniących się…, strąca władców z tronu…, bogaczy 
odprawia z niczym…, a miłosierdzie swe – pomny na obietnice 
dane Abrahamowi i naszym ojcom – okazuje wszystkim, którzy się 
Go boją, ubogim i pokornym, Izraelowi swemu słudze… obecni, 
którzy – nie znając tajemnicy Maryi, myśleli, że wysławia ona 
Boga, za to, co uczynił Elżbiecie – łączyli się z nią w wysławianiu 
Pana: Błogosławiony jesteś, Boże Izraela, który nawiedziłeś lud 
swój! Niech Twoje imię będzie błogosławione na wieki!
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Także Zachariasz pozdrowił Maryję i mimo swej całkowitej 
niemoty, przypominającej mu jego wątpliwości i brak zaufania, 
cieszył się tym ogromnym wylaniem Ducha Świętego i czuł 
umocniony w swojej wierze przez pokorną, głęboką wiarę Maryi.

zachariasz

Przez cały ten czas stałem, trzymając się sukni Maryi i słuchając 
nasyconego uczuciem dialogu Elżbiety z młodą kuzynką. Zdawa-
łem sobie sprawę, że mój umysł i serce były zbyt małe, żeby pojąć 
głęboki sens tych słów i wszystkiego, co się działo, niemniej byłem 
pełen radości i szczęśliwy, bo czułem, że znajduję się w centrum 
wielkich rzeczy – rzeczy Bożych.

Resztę tego wieczoru zapełniło dzielenie się nowinami i słu-
chanie opowiadania o tym, co się przydarzyło Zachariaszowi: 
widzenie w Świątyni przy ołtarzu kadzenia, jego lęki, utrata głosu 
jako potwierdzenie orędzia przesłanego przez niebo, zdumienie 
i pytania ludzi, i wszystko, co z tego wynikło w rodzinie i wiosce. 
Miriam chciała poznać więcej szczegółów, ale utrata mowy nie po-
zwalała Zachariaszowi wyjawić nam treści widzenia i słów anioła.

Następne miesiące spędzone w Ain-Karim były coraz bar-
dziej emocjonującym oczekiwaniem wielkiego wydarzenia: na-
rodzenia Jana. Mimo swego wieku, Elżbieta stawała się z każdym 
dniem jakby młodsza i to nie tylko duchem, ale także fizycznie: 
coraz świeższy wygląd, gładsza i jaśniejsza karnacja, całe jej żywe 
i bardziej energiczne zachowanie; tak, jakby ciąża odmłodziła ją 
o dobrych kilka lat. Wszystko to przyczyniało się do zmiany na-
stroju w domu Zachariasza i we wszystkich umacniało poczucie 
oczekiwania z radością pomieszaną z lękiem.



40

W międzyczasie, ze względu na dobrą kondycję Elżbiety i do-
mowe obowiązki, Miriam powróciła do Nazaretu. Maryja po-
święcała coraz więcej czasu Elżbiecie w przygotowaniach do 
narodzin dziecka. Obydwie kuzynki, mimo dużej różnicy wieku, 
ale bliskie sobie misją łączącą je w planach Boga, spędzały sporo 
czasu razem, prowadząc długie rozmowy. Były to najczęściej 
pasjonujące zwierzenia, rady i modlitwa. Dialogowi matek to-
warzyszył niewątpliwie dialog dwóch synów. Tak przynajmniej 
ja myślałem. W łonie matek, ileż rzeczy powiedzieli sobie Jezus 
i Jan! Słowo Przedwieczne milcząco nawoływało Głos, który miał 
Je kiedyś ukazać jako obecne w świecie i wołać: Przygotowujcie 
drogi Pana na pustyni waszego serca.

Ja przywiązałem się do starego Zachariasza; był on dla mnie 
jak stara księga pełna rzeczy, które mogłem sobie tylko wyobra-
zić, ale nie przeczytać; jego niemota była jak pieczęć położona 
na jej stronicach, która zazdrośnie strzegła tajemnic księgi. Jego 
stan, zamiast powodować zakłopotanie i współczucie, budził we 
mnie tkliwość. Bardziej niż ustami, Zachariasz uśmiechał się do 
mnie oczami (był to uśmiech milczący i trochę smutny, ale pełen 
uczucia), tak, że przez te oczy wyczuwałem mądrość zawartą w tej 
księdze. Mój synu – zdawał się do mnie mówić – rzeczy Boże 
przekazuje się w słowach, ale pojmuje się sercem; a serce mówi 
więcej oczami niż ustami. Gdy Bóg przemawia do ciebie w twoim 
wnętrzu, czujesz, że wpatruje się w ciebie i mówi ci rzeczy głębsze 
od wszystkich słów; Jego spojrzenie jest najsłodszym światłem, które 
oświeca serce i umożliwia ci rozumienie rzeczy, które z pomocą 
słów możesz tylko poznać. Słowa wychodzą w istocie z umysłu, 
spojrzenie natomiast – z serca; i w uśmiechu oczu możesz czytać 
słowa serca. Ludzie tego świata za dużo mówią, a za mało kon-
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templują, dlatego ich oczy są smutne, a nawet bywają całkowicie 
zgaszone, ponieważ zaniemówiło ich serce. A kiedy gaśnie serce, 
wtedy oczy zachłannie szukają rzeczy pustych i smutnych, stają 
się oknami otwartymi na próżnię, ponieważ nie znają miłości. 
Dziecko moje, Pan chciał, żebym się nauczył milczeć po to, żebym 
się nauczył mówić.

Chętnie przebywałem z Zachariaszem i wyświadczałem mu 
drobne usługi, w zamian za które on nauczył mnie wielu rzeczy. 
Szczególnie szczęśliwy czuł się, kiedy mi pokazywał zwoje Pisma 
i gestami swego kościstego, pomarszczonego, wskazującego palca 
starego nauczyciela wyjaśniał, które psalmy i modlitwy liturgiczne 
są używane w Świątyni. W ten sposób dawał mi do zrozumienia, 
że powinienem się ich nauczyć na pamięć, aby móc je potem od-
mawiać. A ja z trudem, nieudolnie czytając, modliłem się na głos, 
on zaś ruchami głowy pochwalał i dawał mi do zrozumienia, że 
sercem swym towarzyszył słowom mojej modlitwy. Wszystko to 
przyczyniało się do podnoszenia go na duchu – powoli zarażał się 
klimatem młodości, który wraz z naszym przybyciem zapanował 
w jego domu.

„jan będzie mu na imię”

Nadszedł wreszcie dzień najpiękniejszy i najbardziej oczekiwany 
przez całą rodzinę. Dzień, w którym usłyszano w tym domu 
pierwsze kwilenie Jana. Od tej pory nie mogłem już nazywać ich 
dziadkiem Zachariaszem i babcią Elżbietą, ponieważ wszystko się 
w ich życiu i domu nagle zmieniło. Macierzyństwo i ojcostwo nie 
były owocem bezlitosnej w swych prawach natury, lecz pocho-
dziło od Boga, a Bóg nie zna starości. Ukazał się więc „Herold”, 
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nikt jednak nie znał jego przeznaczenia; wszyscy stawiali sobie 
pytanie: co się z nim stanie? I na twarzy Zachariasza szukali 
odpowiedzi, która rzuciłaby trochę światła na tajemnicę tego 
dziecka. Tylko Maryja patrzyła na niego w milczeniu; było to 
spojrzenie nie pytające, lecz kontemplujące: to dziecko nie było 
faktem z rodzinnej kroniki, było historią zbawienia i miłości, 
którą Bóg pisał palcem swej wszechmocy i swego miłosierdzia. 

Emocje sięgnęły szczytu, kiedy ósmego dnia po narodzeniu 
należało obrzezać dziecko i nadać mu imię. Krewni oraz przy-
jaciele, którzy się zeszli, żeby powinszować tych niezwyczaj-
nych narodzin, myśleli, że dla Zachariasza mogło być pociechą 
i wynagrodzeniem, a jednocześnie dobrą wróżbą dla dziecka, 
nadanie mu imienia ojca. Elżbieta dała jednak do zrozumie-
nia, że będzie się nazywał Jan. Wśród krewnych zapanowało 
zdziwienie i niezadowolenie, toteż postanowili zwrócić się do 
Zachariasza, bo ostateczna decyzja należała do ojca. Podano mu 
tabliczkę woskową i rylec, on zaś, spojrzawszy na wszystkich 
obecnych ze wzruszeniem, ale i stanowczością na twarzy, jak 
ktoś wykluczający niepewność i sprzeciw, nachylił się i napisał: 
Jan będzie jego imię!

Właśnie w tym momencie Zachariasz przeżył wybuch ra-
dości. Jego język się rozwiązał i po wielu miesiącach męki mil-
czenia, zaczął znowu mówić. Wstał, wziął w ramiona dziecko 
i zwracając się ku niebu z rozpromienionym obliczem, wołał 
jak natchniony prorok: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Izraela, 
który nawiedziłeś i odkupiłeś swój lud, wzbudzając dla nas moc 
zbawczą… jak zapowiedziałeś przez usta swych świętych pro-
roków, i okazałeś miłosierdzie ojcom naszym, wspominając na 
swoje święte Przymierze i na przysięgę złożoną Abrahamowi!… 



A ty, dziecię, będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed 
Panem przygotować Mu drogi i obwieścić ludowi zbawienie i od-
puszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, który 
pośle z wysoka Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 
śmierci mieszkają, i nasze kroki skierować na drogę pokoju!

Zdumienie i poruszenie ogarnęło serca wszystkich. Maryja 
i ja stojący przy niej byliśmy jakby ukryci za gromadą obecnych 
i milczeliśmy. Maryja nie okazała zdumienia, ale – jako ta, która 
wiedziała, radosny zachwyt człowieka pogrążonego w kontem-
placji; co chwilę spoglądała na mnie i ściskała rękę, jakby chciała 
powiedzieć: Dziecko moje, Słońce, które rozjaśnia świat, jest już 
tutaj, jest ukryte w moim łonie i odtąd radujemy się Jego światłem 
i ciepłem. I potem, położywszy rękę na swym łonie, z niewy-
mownie miłym uśmiechem szepnęła: Mój synu ty jeszcze tego 
nie wiesz, ale On rośnie we mnie. Moja misja tutaj w Ain-Karim, 
jest zakończona; pozostaniemy jeszcze kilka dni, a potem wrócimy 
do Nazaretu. Powinniśmy przygotować Mu gniazdko.



MĄŻ „SPRAWIEDLIWY”
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powrót do nazaretu

Kilka tygodni po narodzinach Jana Zachariasz przeniósł się z całą 
rodziną do swego domu w centrum Ain-Karim. Maryja, uważała 
swoją misję za zakończoną i postanowiła wrócić do Galilei.

Nasz powrót do Nazaretu nastąpił kilka dni po święcie Pięć-
dziesiątnicy, bez trudności więc znaleźliśmy karawanę idącą na 
północ w kierunku Syrii. Po wzruszającym pożegnaniu z Elż-
bietą i małym Janem, udaliśmy się do Jerozolimy. Towarzyszył 
nam Zachariasz, który dołączył nas do karawany pielgrzymów 
idących do miast Galilei doliną Jordanu. Przypadek chciał, że 
między podróżującymi znajdowało się kilkoro krewnych Za-
chariasza, którzy mieszkali w okolicy Kafarnaum, nad Morzem 
Tyberiadzkim. Droga okazała się dzięki temu bezpieczniejsza 
i łatwiejsza. Dla Maryi był to już czwarty miesiąc brzemienności 
i roztropność nakazywała podróż mniej pospieszną i wygod-
niejszą.

Miesiące spędzone w Ain-Karim były czasem spokojnej 
pracy, ale także wielkich emocji: spotkanie z Elżbietą, narodziny 
Jana, uzdrowienie Zachariasza, jego tak uroczysty, natchniony 
hymn, zdumienie i łzy radości na twarzach krewnych i przyja-
ciół, nawet uczestnictwo wioski, która zadawała sobie pytanie 
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o przyszły los takiego dziecka… Sama Elżbieta, pomimo za-
awansowanego wieku, wyglądała na odmłodzoną, poród nie był 
ciężki, a jej zwiędłe od lat piersi wzmocniły się i mogła karmić 
swe dziecko bez szukania mamki.

Te i inne jeszcze wydarzenia, w których widoczna była ręka 
Boga, nie mogły nie wywołać w nas głębokiego wstrząsu. Ja wielu 
z nich nie rozumiałem, nie sprawiało mi to jednak przykrości. 
Maryja trzymała mnie przy sobie i dawała poczucie bezpie-
czeństwa. Wszystkiemu się bacznie przypatrywała i zapisywała 
w głębi swego serca; wszystko rozważała w milczeniu zdumionej 
i rozmiłowanej duszy, za czarującym uśmiechem skrywając myśli 
przepełnione modlitwą i adoracją.

Jednak podczas naszej powrotnej podróży na jej twarzy 
i w zachowaniu zauważyłem coś, co wyrażało niepokój i spra-
wiało jej cierpienie. Nie umiałem sobie wyjaśnić, dlaczego tak 
niespodziewanie zmienił się stan ducha Maryi. Do tej pory była 
radosna, pogodna, pełna entuzjazmu i wesela. Na początku my-
ślałem, że chodzi o oddalenie się od Elżbiety i małego Jana albo 
o jakąś przyczynę fizyczną, związaną z jej stanem brzemiennym. 
Pod koniec, w ostatnim dniu podróży, już w pobliżu Nazaretu, 
sama wyjawiła mi powód cierpienia: martwiła się bliskim już 
spotkaniem z Józefem, który nie wiedział, co się u niej zdarzyło 
przed czterema miesiącami…

Synu mój – zaczęła mówić, trzymając mnie za rękę – co 
pomyśli sobie Józef, gdy zauważy mój stan brzemienny? To, co 
noszę w sobie jest tajemnicą Boga, wie o niej tylko oświecona przez 
Ducha Świętego Elżbieta, mimo że nic jej o tym nie powiedziałam, 
i wiesz o tym ty, ponieważ z woli Pana byłeś świadkiem ukazania 
się anioła; nikt inny o tym nie wie. Nie martwi mnie to, w jaki 



sposób Józef pozna prawdę, o tym pomyśli sam Pan i uczyni to 
wtedy, kiedy zechce. Myślę natomiast o cierpieniu Józefa; w mię-
dzyczasie nie będzie potrafił znaleźć wyjaśnienia faktu, który 
nie powinien się zdarzyć, ponieważ jest ciężką obrazą Boga i na 
dodatek głęboko rani nasz honor, i w konsekwencji nie będzie 
wiedział, jaką zająć wobec mnie postawę. On wie, że nie mogę 
należeć do żadnego mężczyzny; poza tym, ponieważ nie zaczął 
się jeszcze czas naszego wspólnego mieszkania, to mimo że jestem 
jego narzeczoną, z mojego powodu ludzie będą go uważać za 
człowieka niezachowującego Prawa i niedotrzymującego swych 
obowiązków. Synu mój, módlmy się, żeby Pan oszczędził Józefowi 
tego cierpienia i tego upokorzenia i wyjawił mu prawdę o moim 
stanie, tak jak wyjawił ją Zachariaszowi i Elżbiecie. 

Końcowy odcinek naszej długiej drogi był czasem inten-
sywnej, żarliwej modlitwy. Ostatnie światła dnia wydłużały 
nasze cienie na drodze i zabarwiały delikatnym różem domy 
Nazaretu, które ukazywały bardziej niż kiedykolwiek swe ro-
dzinne, gościnne oblicze. Weszliśmy do wioski, niezauważeni 
przez nikogo. Pomagałem Maryi nieść torby z resztą zapasów 
i rzeczami osobistymi. Przechodziliśmy obok mieszkań kuzy-
nek, krótko je pozdrawiając; ich radość z powrotu Maryi dzie-
lili mieszkańcy sąsiednich domów; wszyscy chcieli zatrzymać 
Maryję u siebie, spragnieni nowych wiadomości i posłuchania 
opowieści o poszczególnych wydarzeniach, o których słyszano. 
Maryja zasłonięta swym długim szalem, uśmiechała się uprzej-
mie i grzecznie, ale stanowczo odrzucała ich zaproszenia, nie 
ulegając naleganiom. W ten sposób dotarliśmy do naszego utę-
sknionego domku, który nigdy nie wydawał się tak przytulny 
i gościnny jak teraz.
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Moja droga, moja najukochańsza Maryjo! Patrzę na ciebie 
w milczeniu; nie chcę zakłócać twej modlitwy i myśli przebiegają-
cych w twym sercu, gdy znowu widzisz te ściany, to okienko, rzeczy 
potrzebne do twej domowej pracy i wspomnienie tamtego światła, 
owej niebiańskiej wizyty, owych słów… Zmrok zaciemnił już wszyst-
kie rzeczy i powinniśmy zapalić kaganek. Kolacja i modlitwa będą 
bardzo proste tego wieczoru. Dzięki Ci, Maryjo, dzięki za wszystko!

Dobranoc, mój synu! O dniu jutrzejszym pomyśli Pan.

józef

Wczoraj wieczorem, zapewne za sprawą późnej już godziny i peł-
nych emocji spotkań, nikt nie zauważył, że Maryja jest brze-
mienna. Ona, jak zawsze, wszystko powierzyła Panu. Rano, po 
przebudzeniu się, jej twarz wydawała się bardziej odprężona 
i wypoczęta. Ufna modlitwa, powierzenie się Bogu, a także dobry 
sen, przywróciły jej twarzy świeżość, żywość i jasność spojrzenia, 
a domowym zajęciom spokojny, aktywny rytm. Wstała wcześnie, 
lekka i cicha, żeby mnie nie budzić i od razu zaczęła przywracać 
porządek w domu; była pewna, że Józef przyjdzie ją przywitać, 
gdy tylko się dowie o powrocie.

Kiedy się przebudziłem, powitało mnie jasne, czyste słońce, 
wysoko już świecące zza wschodnich wzgórz, od Jeziora Tybe-
riadzkiego. Maryja pomogła mi się ubrać i od razu poleciła pójść 
do Miriam, która mieszkała na drugim końcu ulicy, aby pożyczyć 
trochę mąki i świeżego mleka. Była to dla mnie sama radość, toteż 
pobiegłem ulicą, skacząc jak koziołek. Z trudem i niezbyt zręcz-
nie udało mi się uniknąć natrętnych pytań ludzi i starałem się 
wrócić jak najprędzej. Byłem już blisko domu i oto w głębi ulicy 
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ukazała się postać Józefa. Nie miał na sobie roboczej tuniki, lecz 
świąteczne ubranie, zrozumiałem więc, że przychodzi powiedzieć 
Maryi „dzień dobry”. Już sam gest ręki świadczył o jego radosnym 
nastroju. Zaczekałem na niego. Zbliżył się do mnie z szerokim 
uśmiechem i serdecznie pogłaskał po głowie. Rzuciłem na niego 
krótkie spojrzenie, żeby nie zdradzać swego zakłopotania i przed 
nim wszedłem do domu.

Maryjo, patrz, kto przyszedł! Maryja, która w międzyczasie po-
prawiła sobie włosy i nałożyła świeżą, pachnącą suknię świąteczną, 
i teraz przygotowywała produkty potrzebne do zagniecenia ciasta 
na chleb, zatrzymała się, spojrzała w stronę drzwi, przed którymi 
zatrzymał się Józef i rozpościerając szeroko ramiona z promienną 
twarzą oraz zachwycającym uśmiechem, zbliżyła się do narzeczo-
nego. Wtedy on, delikatnym gestem, wziął ją wzruszony w ramiona. 

– Maryjo!
– Mój Józefie!
Ja, cofnąwszy się w kąt mieszkania, patrzyłem w milczeniu, 

ażeby nie zakłócać tego wzruszającego, intymnego momentu. 
Maryja położyła głowę na ramieniu Józefa, powierzając mu się ze 
szczególną serdecznością, tak, jakby pragnęła powiedzieć: „Nie 
zwątp we mnie”, a jednocześnie zwierzyć mu się ze swej tajemnicy. 
Józef wziął ją delikatnie w ramiona. W jego uścisku łączyły się sza-
cunek i czułość – jakby chciał potwierdzić decyzję przyjęcia za nią 
odpowiedzialności. Bóg mu powierzył to swoje stworzenie, a on 
miał ją kochać, strzec jej i bronić, z myślą o misji, do spełnienia 
której została wybrana.

Wzruszenie w tych pierwszych chwilach było tak intensywne, 
że Józef zauważył lekką nabrzmiałość jej brzucha dopiero wtedy, 
gdy odczuł jego gwałtowne poruszanie się szybko oddychającej 
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ze wzruszenia Maryi. W tym momencie doszedł do siebie i nie 
zdejmując rąk z ramion Maryi, spojrzał niżej i odsunął się od 
niej na tyle, żeby móc zobaczyć jej figurę. Tak, nie miał wątpli-
wości, jego narzeczona była brzemienna. Maryja spuściła oczy, 
a jej twarz pokryła się delikatnym rumieńcem. Krótka chwila 
milczenia, która wydawała się nie mieć końca. Maryja nic nie 
mówiła, Józef nie pytał. Nie było to milczenie puste, ale pełne rze-
czy, które chciałyby się wydostać, zostać przekazane, które jednak 
nie znajdowały odpowiednich słów, i kiedy dwa spojrzenia spo-
tkały się ze sobą, wszystkie słowa wydały się zbyteczne, wszelkie 
wyjaśnienia niezręczne i niepotrzebne. W tych spojrzeniach nie 
było ani zakłopotania, ani oskarżania, ani wścibskich zamiarów; 
jedynym autentycznym milczeniem było milczenie rozumu, który 
chciałby zrozumieć, osądzać, kontrolować… Reszta to adoracja 
tajemnicy Boga, akceptacja zamysłu Jego niezgłębionej mądrości, 
to również ślepe, absolutne zaufanie Bogu – jedynemu zdolnemu 
wszystko wyjaśnić.

Dwa spojrzenia ciągle jeszcze sięgały sobie wzajemnie w głąb 
i wypowiadały drugiemu jedynie miłość, wolną od wątpliwości, 
nieufności i niepokojów, i kiedy Józef przesuwał rękę po policzku 
Maryi pieszczotliwym gestem, pełnym nieopisanego uczucia, 
któremu towarzyszył najsłodszy uśmiech, było tak, jakby ulotnił 
się koszmar. Potem, ująwszy Maryję za rękę, zaprowadził do 
dwóch siedzeń pod małym oknem, przez które przedostawało 
się jarzące światło dnia. 

Jakiż on dobry, ten Józef! Ja, skupiony w swym milczeniu, 
z trudem powstrzymywałem łzy. Tematem rozmowy, która się 
zaczęła, były tylko zdarzenia, które Maryja przeżywała w miesią-
cach swego pobytu w Ain-Karim. Maryja opowiadała z prostotą 
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i pogodnie, naturalnie nawet wtedy, gdy mówiła o niezwykłych 
rzeczach dokonanych przez Pana. Józef słuchał uważnie i nadal 
intensywnie, i z uczuciem wpatrywał się w Maryję, tak, jakby 
chciał zrozumieć coś więcej z tego, co się stało z jego narzeczoną, 
ale jego heroiczne milczenie nie pozwalało mu stawiać pytań 
i dociekać; pragnął tylko tego, żeby Maryja czuła się kochana, 
ceniona i szanowana w jej tajemnicy. Poprzestał na wtrącaniu 
w opowiadanie Maryi pytań o jej zdrowie, zmęczenie, trudy po-
dróży, o ewentualne potrzeby i inne niezbędne jej rzeczy.

Gdy Józef wstał, podniosłem się również ja i podbiegłem do 
niego; chciałem wykrzyczeć mu radość, wdzięczność za dobroć 
i miłość do Maryi. Kiedy żegnał się z nią przed odejściem, wzią-
łem go za rękę i prosiłem, czy mogę z nim pójść.

W drodze on pierwszy przerwał milczenie: Synku mój, wiesz 
jak dla Maryi pragnę wszystkiego dobrego i jak ją cenię. Ona jest 
najlepszym, najświętszym stworzeniem, jakie można spotkać na 
ziemi. Jestem jej pewny, jestem pewny jej wierności, czystości serca 
i życia; co do tego nie mam wątpliwości, mimo iż nie potrafię sobie 
wyjaśnić tego, co się stało. Ale Pan wie i On wyjaśni.

Tym, co mnie martwi, jest interpretowanie tego wydarzenia 
i sposób obrony czci Maryi. To, co mógłbym zrobić i co jest moim 
najgłębszym pragnieniem, jest wzięcie Maryi do mojego domu, 
mimo iż jeszcze nie upłynął czas przewidziany przez Prawo. To 
ocaliłoby Maryję przed oskarżaniem jej o cudzołóstwo i przed 
zniesławieniem, a mnie dałoby możność uniknięcia gestu na-
gannego w oczach ludzi i wszystkich krewnych, czyli oddalenie 
mojej brzemiennej już narzeczonej. Poza tym w ten sposób mógł-
bym dopełnić przyjętego przeze mnie zobowiązania wobec Maryi, 
a przede wszystkim okazania mojej wielkiej do niej miłości.
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Przy tych słowach Józef zatrzymał się na chwilę i głęboko za-
myślił. Miał niezwykle poważny wyraz twarzy, patrzył w ziemię, 
niczego nie widząc, tak, jakby jego spojrzenie koncentrowało 
się na czymś innym; twarz jego pokryła chmura dotkliwego 
cierpienia. Potem szedł dalej, ale już w milczeniu. Po kilku kro-
kach ponownie się zatrzymał i wpatrując się we mnie (nigdy nie 
widziałem tak bardzo smutnych oczu!), mówił dalej: Widzisz, 
mój synu, tym, co mi wzbrania wziąć do siebie Maryi, jest prze-
kroczenie woli Bożej – to jest mój rzeczywisty problem!

W głosie jego było zmartwienie. Potem mówił dalej, ale tak, 
jakby do samego siebie: Może popełniłem błąd, przyjmując to 
zobowiązanie wobec Maryi. Nie znam przyczyny tego, co się stało 
w niej ani jak się to stało… Ale dlaczego Maryja zawsze milczała? 
Dlaczego ukrywała tę swoją tajemnicę?… Dlatego myślę i stawiam 
sobie pytanie, czy inne nie są plany Boże. Może Pan chce, żebym 
się usunął z życia Maryi, oddalił się od niej, bo jej droga jest inna 
i moja obecność wprowadziłaby zamieszanie, przeszkadzałaby 
w wypełnieniu jej misji i skomplikowałaby zamysł Boży wobec 
niej. Jestem zresztą zupełnie na zewnątrz tego, co się stało. Dlatego 
myślę, że moim obowiązkiem jest odejście od niej i uwolnienie 
jej od zobowiązań wobec mnie przez wręczenie oficjalnego listu 
separacji. Kosztuje mnie to nieskończenie; dla mnie to jest niemal 
tyle, co śmierć, bo niezmiernie kocham Maryję i bez niej moje 
życie na ziemi byłoby zbyt gorzkie.

Zamilkł – jakby ta myśl go przeraziła; potem jednak, ciągle 
zamyślony, ale zdecydowany, kontynuował: Z drugiej strony nie 
mogę pozwolić, żeby Maryja stała się przedmiotem publicznego 
zniesławienia i żeby padło na nią podejrzenie, i była zhańbiona 
w oczach ludzi. Dlatego powinienem opuścić Maryję ukradkiem, 
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bez oficjalnych aktów i publicznych deklaracji. Wiem, że to ścią-
gnęłoby na mnie negatywną opinię ludzi, będą myśleć, że postąpi-
łem nieodpowiedzialnie, że moje zachowanie jest niesprawiedliwe, 
a przynajmniej nieusprawiedliwione, że naruszyłem Prawo, dopro-
wadzając swoją narzeczoną do zajścia w ciążę, a potem pozosta-
wiłem ją, nie przejmując się swym zobowiązaniem, że nikt się nie 
spodziewał tego rodzaju zachowania człowieka takiego, jak ja, i że 
Maryja nie zasługiwała na takie jej potraktowanie. Wszystkie takie 
opinie przyprawiłyby mnie o wielkie cierpienie, nie mówiąc o tym, 
że byłyby nieprawdziwe i sprzeczne z moimi uczuciami. Ale może 
powinienem podjąć to ryzyko, bo nie mogę pozwolić, żeby została 
podważona niewinność Maryi i nadszarpnięte jej dobre imię.

Józef mówił powoli, spokojnie, tak jakby samego siebie pytał 
o radę przed podjęciem decyzji. Mówił do mnie jak do doro-
słego, a przecież byłem tylko dzieckiem. Znalazłem się, nie wiem 
jak, pośród doniosłych, przedziwnych rzeczy Bożych, miłości 
Boga do ludzi, włączony bez mojej woli w tajemnicę nieskończenie 
większą ode mnie, a jednak tajemnicę, która mnie dotyczyła, 
która się dokonała dla mojego szczęścia, ponieważ Pan uznał 
mnie za rodzinę i uczynił mnie swym synem. Byłem dzieckiem, 
które Maryja zaadoptowała. Stało się to w dokładnie określonych 
okolicznościach, ale wydawało mi się to snem i sen ten stał się 
w mej pamięci nieusuwalnym wspomnieniem. Znalazłem się 
z nią w tym domu i miałem wrażenie, jakbym się w nim urodził, 
a ona traktowała mnie jak syna. Małego syna, dla którego nie 
chciała mieć tajemnic, jakby należało zapewnić mu doświad-
czenie macierzyńskiej serdeczności Boga.

W międzyczasie znaleźliśmy się w pobliżu domu Józefa. Zatrzy-
maliśmy się tam, on zaś, wziąwszy w ręce moją głowę, powiedział: 
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Wystarczy, synu; teraz idź, wróć do domu i bądź przy Maryi. Okazuj 
jej dużo uczucia i posłuszeństwo. Pomagaj jej we wszystkim, do czego 
byłbyś jej potrzebny, wiesz, gdzie mnie znaleźć. A Bóg da mi siłę 
uczynienia tego, co słuszne.

Wróciłem do domu i znalazłem Maryję zajętą wykonywa-
niem zwykłych prac i obowiązków domowych, ale jej zamyślone 
oblicze zdradzało wewnętrzne zatroskanie oraz niepokój. Przy-
jęła mnie ze zwykłym, miłym uśmiechem, próbującym pokryć 
ślady kilku łez, które popłynęły z jej najmilszych oczu. Przywo-
łała mnie do siebie i usiadłszy na małym stołeczku, szeptała mi 
tak, jakby chciała zwierzyć się z najważniejszej rzeczy: Synu mój, 
jaki on jest dobry, ten Józef! Powinieneś mu życzyć jak najlepiej 
i traktować go jak swego ojca. Przy nim nie potrzebujesz się niczego 
obawiać i nauczysz się wielu rzeczy… A teraz, dalej! Pomóż mi 
przygotować wełnę i wrzeciono, musimy wrócić do pracy, którą 
przerwaliśmy dawno temu.

Dzień ten urozmaiciły nam wizyty krewnych, przed którymi 
Maryja potrafiła roztropnie i w naturalny sposób ukryć swój stan. 
Maryja była jeszcze młodą dziewczyną, miała dziewczęcą linię, 
ale jaka u niej dojrzałość, jaka roztropność!

„józefie, synu dawida, nie bój się…”

Nocny odpoczynek przyniósł prawdziwą ulgę, nie tylko fizyczną, 
ale również dla naszego ducha i dla lepszego samopoczucia. Na 
przywitanie, po rannym przebudzeniu, usłyszałem głosy na ulicy, 
ale także dreptanie wracających z pola osłów. Maryja wstała już 
jakiś czas temu, przygotowała mleko i rozpaliła pierwszy ogień. 
Jednocześnie bez przerwy oddawała chwałę Panu, odmawiając 
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szeptem poranne psalmy: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo 
na wieki miłosierdzie Jego… Błogosławcie Pana wszystkie dzieła 
Pańskie, chwalcie i wysławiajcie Go na wieki… Boże mój, Boże 
od świtania szukam Ciebie, Ciebie pragnie moja dusza, do Ciebie 
wzdycha moje serce…

Wezwania te powtarzały się na przemian z chwilami mil-
czenia i wyrażały kontemplację oraz wewnętrzne zdanie się na 
Boga, w którego ręce Maryja powierzyła siebie samą i Józefa. 
Mogłem to czytać z jej twarzy, która nie straciła zwykłej pogody 
i łagodności, ale z której przezierał wyraz cierpienia i zmartwie-
nia. Zbliżyłem się do niej w milczeniu i patrzyłem na nią. Dzień 
dobry, mój synu! Chodź, pochwalimy razem Pana. Mówiąc to, 
pomogła mi nałożyć tunikę i doprowadziła do porządku moje 
włosy. Na stole było już przygotowane mleko i miód, a z ogniska 
rozchodziło się trzaskanie rozpalającego się ognia. Maryja wlała 
do garnka resztki wody ze skórzanego worka i dalej rozmawiała 
półgłosem z Bogiem.

Fascynowała mnie i wzruszała jej zdolność robienia różnych 
rzeczy i trwania jednocześnie na serdecznej rozmowie z Bogiem, 
bez zmęczenia czy widocznego wysiłku. Bóg nie odrywał jej ode 
mnie, a ja nie odrywałem jej od Boga. W jej obecności ogarniał 
nas głęboki pokój i cicha radość, która uspokaja umysł i serce, 
i rozpala je miłością.

Matko moja – od tej pory tak ją nazywałem – dziś pójdę 
do źródła zaczerpnąć wody, a ty zostań w domu; widzę, że masz 
dużo rzeczy do uporządkowania, a poza tym potrzebujesz trochę 
odpoczynku. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że taki stanowczy  
ton w ustach dziecka może rozśmieszać. Maryja rzeczywiście 
uśmiechała się rozweselona, wzięła dwa małe worki skórzane 
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i przewiesiła mi je przez ramię (nie umiałem jeszcze nosić 
dzbana na głowie) i obdarzywszy mnie pieszczotą, towarzy-
szyła mi do drzwi.

Szedłem pod górę drogą prowadzącą do wiejskiego placu, na 
którym źródło od najdawniejszych czasów dostarczało miesz-
kańcom Nazaretu świeżej wody. Józef nazywał je „Źródłem Ma-
ryi”, ponieważ przyzwyczaił się widzieć każdego ranka Maryję 
nabierającą wodę i wyświadczać jej przy tym w naturalny spo-
sób jakąś drobną przysługę. Napełniłem więc swoje małe worki 
i poczułem, że ktoś kładzie mi rękę na ramieniu – rękę silną 
i delikatną, dobrze mi już znaną: Daj synku, ja to zrobię, trzeba 
je dobrze napełnić, a potem zrobimy razem niespodziankę Maryi! 
Głos Józefa był tak inny niż poprzedniego dnia, że musiałem się 
obrócić dla pewności. Zmienił się również na twarzy: teraz był 
odprężony, pogodny, niemal promienny.

Nałożył sobie worki na ramiona, wziął mnie za rękę i razem 
skierowaliśmy się w stronę domu Maryi. Słuchaj, moje dziecko, to 
źródło ma zasadnicze znaczenie dla mojego życia; było tym, czym 
dla naszych ojców dąb Mamre i studnia Jakuba, powiedziałbym 
prawie: „płonący krzew” Mojżesza. Przy tym źródle „objawiła” mi 
się Maryja. Z mojego domu – kiedy mieszkałem tam wyżej, w pra-
wym rogu placu, mogłem widzieć Maryję za każdym razem, kiedy 
przychodziła do źródła. Była jeszcze dziewczynką, ale już wtedy 
mnie fascynowała. Nie było to oddziaływanie tylko sentymentalne, 
a tym mniej pociąg fizyczny; nie można było patrzeć na Maryję 
i doznawać najmniejszego nawet pragnienia zmysłowego; przy-
chodziły do głowy tylko myśli szlachetne, dobre, czyste. Jej postać 
miała zawsze przejrzystą, nienaruszoną świeżość źródła, jej oczy 
głębię nieba, jej twarz błękit bez chmur, a jej uśmiech kwiecisty 
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ogród. Określenia podobne do czytanych w synagodze sformu-
łowań proroków i Salomona: „Źródło opieczętowane”, „Ogród 
zamknięty”, „rosa niebieska, nienaruszona i niepokalana”… ciągle 
mi się przypominały, a potem wstępowały do serca i umacniały 
we mnie przekonanie, że Maryja nie mogła należeć do żadnego 
mężczyzny; była skarbem, który należał wyłącznie do Boga, po-
nieważ Bóg zwrócił na nią swe oczy i wybrał ją dla siebie dla 
dokonania czegoś wielkiego, Boskiego. Niemniej jednak umacniało 
się we mnie przeczucie, że to stworzenie wejdzie w jakiś sposób 
w moje życie.

Któregoś dnia jej ojciec, stary Joachim, zawołał mnie, prosząc 
o wykonanie kilku prac naprawczych i konserwatorskich w swoim 
domu. Zacząłem więc przychodzić do domu, który był dla mnie do-
mem najbardziej gościnnym w całym Nazarecie; tchnie on pokojem 
i pogodą ducha, jakich nie ma gdzie indziej. Po śmierci Joachima 
jeszcze częściej w nim przebywałem i miałem tam więcej do zro-
bienia, ponieważ Anna, wtedy już stara i słaba, powiedziała mi: 

„Józefie, mój synu, ty jesteś silnym i dobrym młodzieńcem. Ja jestem 
już u schyłku swego życia, a Maryja jest jeszcze młoda i sama. Tak, 
jest dziewczyną dosyć dojrzałą jak na swój wiek i rozsądną, ale 
potrzebny jest jej mężczyzna, który by się nią zajął. Serce mówi 
mi, że ty jesteś jedyną osobą w Nazarecie, która mogłaby wziąć na 
siebie obowiązek czuwania nad Maryją i strzeżenia jej. Ty ją już 
znasz dobrze, masz nazwisko i prestiż we wsi, a przede wszystkim 
jesteś człowiekiem bojącym się Boga. Ja umrę spokojna, jeśli będę 
wiedziała, że ty się zaopiekujesz Maryją”.

Kilka dni później Anna ciężko zachorowała i zmarła. Zanim 
zamknęła oczy i gdy ja stałem z Maryją przy jej łożu, spojrzała 
na mnie tak, jakby oczekiwała mojej odpowiedzi. Wtedy właśnie 
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uroczyście przyrzekłem Annie, że wezmę Maryję do siebie i ją 
poślubię. Ta kobieta, której ani zaawansowany wiek, ani cierpie-
nia nie pozbawiły godności i piękna, uśmiechnęła się do mnie jak 
przemieniona i ściskając mi ręce, zasnęła i połączyła się z naszymi 
ojcami.

Józef mówił tak, jakby swoje wspomnienia opowiadał so-
bie samemu, jakiemuś wyimaginowanemu rozmówcy, który go 
słuchał w nim samym. Wydawało się, jakby tamte wydarzenia 
przeżywał pierwszy raz, albo że ukazały się mu w nowym świetle 
i objawiły swe rzeczywiste, dotychczas ukryte znaczenie. Od 
czasu do czasu zatrzymywał się, patrzył mi w oczy, uśmiechając 
się, głaskał mnie po głowie i nie czekając na odpowiedź, ruszał 
dalej. Był człowiekiem zdecydowanie innym niż wczoraj.

Otóż, mój synu – mówił dalej – to przeczucie, które stopniowo 
stawało się we mnie coraz mocniejsze, że mianowicie Maryja nie 
będzie należała do żadnego mężczyzny, a mimo to wejdzie w moje 
życie, okazało się uzasadnione. Kiedy mianowicie poprosiłem wy-
raźnie Maryję, żeby mnie poślubiła, ona w milczeniu zamknęła 
oczy, jakby szukając najbardziej odpowiednich słów do ważnej, 
ale trudnej do wyrażenia w słowach tajemnicy. Potem, złożywszy 
ręce i patrząc na mnie tak, jak nikt na świecie nie potrafi patrzeć, 
powiedziała mi: „Mój dobry Józefie, wiem o zobowiązaniu, które 
przyjąłeś na siebie wobec mej matki, a oprócz tego również ja 
powinnam być posłuszna swej matce, ale nie zapominajmy też, 
że ty i ja musimy być posłuszni Bogu. A Bóg, od mojego dzieciń-
stwa, zajął bez reszty moją duszę, moje serce, moje myśli, moje 
pragnienia, całą moją osobę i to na całe moje życie. We mnie jest 
miejsce tylko dla Niego i dla planów Jego miłosierdzia. Bóg dokonał 
istotnie przedziwnych rzeczy dla naszych ojców i dla swojego ludu, 
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i zawarł z nim swe przymierze jako zadatek swych Bożych obietnic. 
Wszystkie te rzeczy przewijają się nieustannie przed oczami mej 
duszy, która nie tylko je kontempluje ze zdumieniem i wzruszeniem, 
ale czuje się w nie włączona. Jestem głęboko przekonana, że Pan, 
Bóg naszych ojców i proroków chce, żebym należała tylko do Niego 
i stała się narzędziem Jego planów. Nie wiem jak, ale czuję, że mają 
się spełnić we mnie obietnice, które dał Izraelowi. Dlatego moja 
oblubieńcza miłość do ciebie nigdy nie będzie mogła być miłością 
małżeńską; ty możesz być moim oblubieńcem, ale nie moim mężem. 
Gdybym należała do jakiegoś mężczyzny, sprzeciwiłabym się woli 
Bożej i zdradziłabym swój lud; mogłabym zawieść oczekiwania 
i nadzieje Izraela. Józefie, ty jesteś człowiekiem bojącym się Boga 
i możesz mnie zrozumieć; jestem pewna, że oboje będziemy pełnić 
wolę Bożą”.

W tym momencie Józef zatrzymał się i zamknął oczy, jakby 
chciał ponownie zaznać słodyczy tamtych wspomnień. Potem, 
wracając do tematu, tak mówił: Po tych słowach Maryja nadal 
patrzyła mi w oczy. Wtedy przypomniały mi się rzeczy, które tyle 
razy mnie uderzały: widziałem Maryję przy źródle, na ulicy, w sy-
nagodze albo w domu. W tym momencie znalazło potwierdzenie 
i stało się pewnością przeczucie, które stopniowo stawało się we 
mnie coraz mocniejsze: Maryja nie mogła należeć do żadnego 
mężczyzny i tylko pod tym warunkiem mogła wejść w moje życie. 
Wtedy ująłem ręce Maryi, ucałowałem je i patrząc na nią z uczu-
ciem, jakiego nigdy wcześniej nie doznałem, powiedziałem: „Moja 
mała Maryjo, niech tak będzie; razem będziemy pełnić wolę Boga”. 

Gdy Józef wypowiadał ostatnie słowa, doszliśmy do domu. 
Poprawił sobie sznurki u worków i skinąwszy zdecydowanie 
głową, dodał: Idźmy, mój synu, idźmy pełnić wolę Bożą! Pobiegłem 
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przed nim i pierwszy stanąłem w drzwiach: Mamo, jesteśmy; 
jest także Józef, który chciał mi pomóc w niesieniu worków. Ma-
ryja, poruszona niespodzianką, poprawiła sobie suknię i włosy, 
i przyjęła Józefa ze swoim zwykłym uśmiechem, który jednak 
pokrywało zdumienie i jakieś zakłopotanie. Józef nie był jednak 
taki, jak wczoraj; na jego twarzy malowała się pogoda, odpręże-
nie, szczęście niemal. Zdjął z siebie worki z wodą, podszedł do 
Maryi i objął ją z największą delikatnością: Moja dobra Maryjo, 
najdroższa Maryjo! Bądź błogosławiona przez Pana, Boga Izra-
ela, który wybrał cię spośród wszystkich niewiast, ażeby spełnić 
w tobie swe miłosierne zamiary wobec swego ludu. Tej nocy anioł 
Pański wyjawił mi twoją tajemnicę i to, czego moc Boża dokonała 
w tobie. W twoim łonie począł się Ten, który wybawi swój lud 
od jego grzechów: Odkupiciel. Nazwiemy Go więc Jezusem, jak 
polecił mi anioł: Jezus-Odkupiciel. Teraz rozumiem, dlaczego nie 
możesz należeć do żadnego mężczyzny! Tym, który zbawia, jest 
Bóg, i dlatego Jezus, Zbawiciel, nie może być dziełem człowieka, 
lecz tylko Boga. Człowiek nie może przecież zbawić samego siebie. 
Zbawienie pochodzi tylko od Boga…

Ty będziesz więc moją oblubienicą – tak chce Bóg! – i razem 
spełnimy wszystkie obietnice i zadania, których się podjęliśmy. Jak 
najprędzej przyjdź i zamieszkaj ze mną; połączy nas na zawsze mi-
łość oblubieńcza, którą Pan włożył w nasze serca, a nade wszystko 
połączy nas najmilsza wola naszego Boga. Będę zawsze z tobą i z oj-
cowską miłością przyjmę Emmanuela, którego Bóg złożył w twoim 
łonie. Dzięki ci, Maryjo!… Będę stróżem twojej niewinności i twego 
dziewictwa, ale nic i nikt nie pozbawi nas naszej miłości; nikt też 
i nic nie odłączy nas od najmilszej woli Bożej. Dzięki, Maryjo!… 
i wybacz mi, jeśli przysporzyłem Ci cierpień!
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Gdy Józef mówił do Maryi, ona z coraz większym odda-
niem i wzruszeniem skłaniała głowę na jego ramieniu, a z jej 
przymkniętych oczu spływała po twarzy łza radości. Moja dusza 
raduje się w Panu, moje serce weseli się w Bogu, moim Zbawi-
cielu. On spojrzał na swój lud i wspomniał na swe obietnice. Jego 
wszechmoc dokonała wielkich rzeczy dla nas, Jego sług, a Jego 
miłosierdzie rozpościera się nad wszystkimi, którzy się Go boją 
we wszystkich pokoleniach ziemi. Święte, Święte, Święte Jego imię! 
Święty, Święty, Święty!

Także Józef, a za nim i ja, dołączyliśmy się do Maryi: Święty, 
Święty, Święty, Pan, Bóg Izraela, Bóg Zastępów, Bóg miłosierdzia!

„…wziąć do siebie maryi”

Po kilku dniach Józef oświadczył oficjalnie krewnym i przyjacio-
łom, że jego nieodwołalną decyzją było antycypowanie zaślubin 
i wzięcie ze sobą Maryi, i zamieszkanie z nią w jego domu. Maryja 
była mu teraz pilnie potrzebna; miał więcej obowiązków zwią-
zanych z pracą, nie można było odkładać na później warsztatu 
i sklepu, i dlatego nie wystarczało mu czasu na zajmowanie się 
swoimi osobistymi sprawami, domem, a poza tym… poza tym 
Pan pobłogosławił Maryi, obdarzając ją macierzyństwem. Tak, 
spodziewała się dziecka, a on, Józef musiał zatroszczyć się o Nią 
we wszystkim, czego wymagała sytuacja. Słuszną więc decyzją 
było, żeby Maryja zamieszkała z nim.

Godny podziwu jest naturalny sposób, a jednocześnie sta-
nowczość, z jaką Józef potrafił załatwiać różne sprawy; przez swą 
motywację, wybawił Maryję od przykrej i kłopotliwej koniecz-
ności tłumaczenia się; postąpił tak, że wszyscy byli zadowoleni, 
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a nawet szczęśliwi, i jeśli pojawiały się jakieś głosy zdziwienia 
i krytyki wśród ludzi w wiosce, to w wyniku spokoju i statecz-
ności Józefa, głosy te szybko zmieniły się w zgodę i zrozumienie.

Dla mnie były to dni wielkiej radości i entuzjazmu. Mój po-
dziw dla Józefa i miłość do Maryi stawały się z każdym dniem 
większe, niemal niepowstrzymane. Biegałem za Józefem jak piesek 
za swym panem i razem z nim kręciłem się koło Maryi, wyraża-
jąc jej swoją radość i świadcząc tysiące drobnych usług. Zmiana 
miejsca odbyła się szybko i bez trudu; Maryja miała niewiele 
rzeczy i przeniesienie ich nie sprawiło kłopotów.

Gdy Maryja zamieszkała z Józefem i codzienne życie zaczęło 
ponownie płynąć zwykłym rytmem, przeżyłem jakby sen: od-
kryłem coś nadzwyczajnego. Odkryłem rodzinę. W tym domu 
był ojciec ze swoją pracą i odpowiedzialnością, była matka ze 
swymi domowymi obowiązkami, był oczekiwany dopiero „bra-
ciszek” i… byłem także ja – była rodzina. Coś zdumiewającego.

Od tej chwili wszystko zmieniło się w naszym życiu i wo-
kół nas, wszystko miało inny posmak, inny wymiar. Dzień po 
dniu odkrywałem w życiu i przykładzie dawanym przez Maryję 
i Józefa piękno życia razem, radość wzajemnego, rzeczywistego 
dawania sobie czegoś, bycia wzajemnie darem dla siebie, ubie-
ganie się w wyświadczaniu sobie przysług przyczyniających się 
do miłego, pięknego życia osób mieszkających razem. Nowe 
mieszkanie, jeszcze nie we wszystkim dogodne, było oazą po-
gody ducha i pokoju. Nikt tu nie podnosił głosu, nikt nie czuł się 
osądzany, nikt nie mówił „to moje rzeczy” albo „taki już jestem”. 
Każdego dnia razem modliliśmy się; wola jednego stawała się 
wolą wszystkich. Centrum myślenia i oczekiwania wszystkich 
było oczywiście Dziecko, które Maryja nosiła w swym łonie. 
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Czuła, że rośnie Ono z każdym dniem i było dla nas jakby cu-
dem, który dokonywał się tajemniczo i w milczeniu na naszych 
oczach, cudem, którego realizacji wszyscy oczekiwali.

Nowa sytuacja życia rodzinnego stwarzała dla Józefa moż-
liwość swobodniejszego oddawania się pracy i doskonalenia 
umiejętności rzemieślniczych, przez co również więcej zarabiał. 
Dla wszystkich była wielka radość, gdy mógł wyposażyć dom 
w jakiś odpowiedni przedmiot, który mógł ułatwić domowe 
prace Maryi.

Kilka dni wcześniej wprawiła nas w entuzjazm pewna nie-
spodzianka: Józef wrócił do domu w towarzystwie osiołka. Na-
był go za oszczędności ze świadczonych usług. Osiołek był mu 
bardzo potrzebny w związku z jego pracą, a także z przyszłymi 
potrzebami rodziny. Był to osiołek młody, żwawy, z wielkimi 
oczami, patrzącymi spokojnie i inteligentnie. Józef przygotował 
mu stajenkę za domem. Tego samego wieczoru postanowiliśmy 
odbyć zebranie rodzinne w celu wybrania imienia dla nowego 
gościa. Józef i Maryja mnie pozostawili decyzję, poczułem się 
więc bardzo ważny. Przez jakiś czas byłem niepewny, jakie imię 
wybrać. Później przypomniałem sobie historię małego Samuela, 
którą opowiedziała mi Maryja. Ta historia szalenie mi się spodo-
bała. Było to jakby olśnienie: nazwiemy go Samuel i uznamy za 
przyjaciela rodziny.

Rodzina! Spośród wszystkich rzeczy, które Ty Panie stwo-
rzyłeś, rodzina jest bez wątpienia czymś największym i najcen-
niejszym. W rodzinie człowiek odkrywa siebie jako osobę, w ro-
dzinie uczy się kochać, cenić życie, znosić ból i dzielić radości. 
Dzięki Ci Panie za dar rodziny! To najpiękniejszy wynalazek 
Twej miłości i Twej mądrości. Ty jesteś „rodziną”, jesteś Ojcem, 
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Synem i Duchem Świętym, i także dla nas, Twoich stworzeń 
uczynionych na Twój obraz, chciałeś rodziny. Dzięki Ci, Panie, 
za ten wielki, cudowny dar!

***

brzemienność

Maleńki Jezu, widzę Cię cichego, skupionego w najczystszym łonie 
Maryi. Nabierasz stopniowo kształtów, jak bezcenny klejnot, jak 
najpiękniejsza perła w najwspanialszej, najszlachetniejszej muszli. 
Rodzisz się, jak najjaśniejsza gwiazda z tajemnego łona wieczności. 
Maryja karmi Cię swoją krwią, tą krwią, którą wylejesz za nas 
na krzyżu. To rzeka jej miłości, to będzie ocean Twojej miłości, 
która uwolni oblicze ziemi od wszelkiego przekleństwa i wszystkich 
brudów.

Maleńki Jezu, Ty jesteś jak ptaszek w swym gniazdku. Grzeje 
Cię miłość i czułość Maryi. Żadna kobieta na ziemi nigdy nie nosiła 
w swym łonie większego skarbu.

Widzę, jak nabierają kształtów twoje rączki – małe, ale już 
tak ogromne, że mogą pomieścić wszystkie łzy ludzkie, ręce gotowe 
już delikatnie dotykać niezliczonych zbolałych i upokarzanych, tak 
mocne już, że potrafią wyrzucać demonów z ziemi i tak delikatne, 
że mogą je przebić okropne gwoździe naszych grzechów.

Widzę, jak nabierają kształtów Twoje nóżki – małe, chociaż 
już przebiegły długą drogę z nieba do ziemi, nogi delikatne, ale 
na tyle silne, że nie boją się skał na drodze Kalwarii, i zranień, 
i trudów na wszystkich ludzkich drogach.

Maleńki Jezu, Maryja rysuje Twoje oblicze – to jest autoportret. 
Podobnie jak jej wzrok, również Twój ma niebiańską jasność; po-
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dobnie jak jej oczy, również Twoje mają głębię morza; Twoje usta, 
podobnie jak jej, składają się do uśmiechu podobnego do czystego, 
wolnego od chmur horyzontu. Żaden wielki artysta nie potrafi tak 
wiernie odtworzyć Syna Ojca Przedwiecznego. Maleńkiego Jezusa, 
Syna Bożego, Syna Maryi!

Maryja! Wybrałeś ją na swoją Matkę! Patrzę na nią: jest prze-
piękna. Proszę ją o pozwolenie na zrobienie śmiałego gestu, i jako 
odważne dziecko zbliżam się do niej, przykładam ucho do jej łona 
i słyszę najcudniejszą melodię życia, a jednocześnie słyszę porywa-
jący, potężny powiew Ducha, który wtargnął do jej łona z odwiecz-
nej wysokości. Jest to bicie małego serduszka, które jest wielkie, jest to 
zegar, który odmierza wszystkie ludzkie oczekiwania i jednocześnie 
momenty miłości Boga do ludzi.

Jaka dobra jest ta Maryja! Trzyma w swych rękach moją głowę, 
podczas gdy opierając się o jej łono, powstrzymuję oddech; uderze-
nia Twego maleńkiego serca i serca Twojej Matki mają ten sam ak-
cent, mówią do siebie nieprzerwanie tym samym językiem, ludzkim 
i Bożym, w intymnym, niewysłowionym dialogu, którego nikt nie 
jest w stanie wyrazić.

Maleńki Jezu, wyjaśnij mi: jak może nie kochać Cię jakaś ko-
bieta, gdy nosi Cię w swym łonie? Jak może wyrzucić Cię ze swego 
łona kobieta stworzona do kochania, dla czynienia siebie gniaz-
dem Twej obecności, dla rozniecania na ziemi cudu życia. Ty jesteś 
obecny w każdym dziecku, które rozwija się w łonie kobiety; Ty jesteś 
Dzieckiem, Synem nas wszystkich. Jesteś Człowiekiem. Prawdziwym 
Człowiekiem, tym, o którym Bóg śnił od wieków.

Maleńki Jezu, wielbię Cię w dziewiczym, najmilszym łonie 
Maryi! Jej łono jest najczystszym kryształem, który czyni z niej 
monstrancję Boga. Z łona Ojca do łona Maryi; Słowo światłości 



wiekuistej w łonie Ojca, lśniący swym blaskiem klejnot w łonie 
Maryi; Bóg z Boga, Człowiek z niewiasty, Syn Boży w wieczności, 
brat człowieka w czasie.

Maleńki Jezu, otoczony i spowity miłością w dziewiczym ło-
nie Maryi i przez nią ukształtowany, wielbię Cię i kontempluję… 
I oczekuję!



„BÓG UKRYTY”



71

dziecię się nam narodziło

Wieczór się już kończył i noc szybko następowała. Długa podróż 
z Nazaretu do Betlejem, pomimo troskliwych zabiegów Józefa, 
była dla Maryi trudna i nużąca; należało więc jak najprędzej zna-
leźć jakieś mieszkanie. Wioska roiła się jednak od ludzi i najza-
możniejsi pozajmowali wszystkie dostępne miejsca. Józef pod-
jął ostatnią próbę u pewnej rodziny, mieszkającej przy murach 
Betlejem, ale gospodarz, spojrzawszy na nas, rozłożył ramiona 
i potrząsł głową: dla nas nie miał miejsca. Maryja z zakłopotaniem 
spoglądała na Józefa, dając mu do zrozumienia, że zauważyła już 
oznaki zbliżającego się porodu.

Józef zdał sobie sprawę, że nie można dłużej czekać. Po chwili 
zastanowienia widział tylko dwie możliwości: albo powrót do ka-
rawanseraju, albo szukanie jakiegoś schronienia poza wioską. Nie 
wahał się ani chwili: o karawanseraju nie ma mowy! Nie zniósłby, 
żeby Maryja urodziła Dziecko – Tego, który miał odziedziczyć 
królestwo Dawida – w miejscu, które nie zapewniało odrobiny 
dyskrecji, na oczach ciekawskich albo obojętnych, w fetorze, bru-
dzie i prostactwie. Poza tym zarówno on sam, jak i Maryja byli 
przekonani, że porodzenie – tak jak dziewicze było poczęcie – 
będzie wydarzeniem niezwyczajnym, tajemnicą Boga, i nie będzie 



dopuszczało żadnych ziemskich świadków. Ja sam stanowiłem 
dla niego problem – ten jednak dało się łatwo rozwiązać. 

Wyszliśmy więc z Betlejem i zauważyliśmy, że inni podróżni 
mierzyli się z tym samym problemem co my, a w jego rozwią-
zaniu zdawali się liczyć na los szczęścia: jedni znajdowali szałas 
sklecony z gałęzi na obrzeżach wioski, inni korzystali z małego 
namiotu, wystarczającego na spędzenie nocy. My nie mieliśmy 
namiotu, nie mogliśmy też dzielić szałasu z innymi. Józef rozej-
rzał się dookoła i zauważył na skraju zbocza ciemną linię urwiska. 
Intuicja podpowiadała mu, że mogą tam być groty służące za 
schronienie dla pasterzy i mieszkańców wioski; grota wydawała 
mu się miejscem bardziej gościnnym niż karawanseraj. Popędził 
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