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WZÓR OJCA

Zastanawialiście się kiedyś jak powinien wyglądać wzór zdrowego psychicznie i
odpowiedzialnego dorosłego mężczyzny? Tak się składa, że chodził on po ziemi przeszło dwa
tysiące lat temu. To, że święty Józef jest mniej znany od innych wspaniałych mężczyzn w
historii Zbawienia, wynika tylko po części z faktu, że Pismo Święte mówi o nim niewiele.
Przecież także o Maryi Biblia mówi znacznie mniej niż o wielu postaciach kobiecych ze Starego
Testamentu, ale wcale nam to nie przeszkadza by w pogłębiony sposób poznać jej życie oraz
jej postawę.

Powód mniejszej znajomości postaci św. Józefa potęguje fakt, że Ewangelie mówią o nim
niewiele. Jest to raczej wyraz jego własnej decyzji, by pozostać na drugim planie, by być
dobrym cieniem Maryi i Jezusa, by być dla nich parasolem przyjaźni, troski i czułości, by być
dyskretnie obecnym po to, aby osoby, które najbardziej pokochał, czuły się najmocniej
chronione i bezpieczne. Dla św. Józefa było oczywiste, że im dojrzalsza i silniejsza jest miłość
do żony i dziecka, tym bardziej on sam pragnie pozostać w cieniu i ukryciu. Podobnie roztropny
żołnierz pozostaje w ukryciu, by tym samym skuteczniej strzec powierzonego sobie odcinka
granicy. Im bardziej ktoś kocha tym bardziej dyskretnie to czyni.

Pytanie brzmi: czy św. Józef może być dla współczesnych mężczyzn zwłaszcza mężów, ojców i
kapłanów, aktualnym wzorem również w naszych czasach? Według mnie tak. A to dlatego, że
jest dla nich wzorem postawy wobec Boga, i wzorem postawy wobec kobiety.

Od początku swego małżeństwa z Maryją Józef staje w sytuacji, która przeraziłaby chyba
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każdego mężczyznę i która również jego wystawia na najwyższą próbę zaufania do Boga i do
człowieka. Oto zanim zamieszkał ze swoją małżonką, młody i zakochany Józef odkrywa, że
wybranka jego serca oczekuje narodzin dziecka. Ponieważ był to początek ciąży, to Józef nie
mógł tego faktu dostrzec z zewnątrz. Z pewnością o wszystkim powiedziała mu wprost Maryja.
Z pewnością opisała mu niezwykłe okoliczności zwiastowania anielskiego i poczęcia dziecka,
które nosiła w swoim łonie. Dla każdego z nas jest oczywiste, że to, co Józef usłyszał od swojej
małżonki, brzmiało zupełnie nieprawdopodobnie. Pierwszą jego reakcją musiało być zdziwienie,
zaskoczenie, niepokój, bolesne powątpiewanie. Z początku Józef miał prawo mieć tysiące pytań
i dopuścić do serca wiele dziwnych myśli i hipotez. Nie mógł przecież w punkcie wyjścia
rozumieć całej tej historii, której do końca nie rozumiała nawet sama Maryja.

Jestem przekonany, że ci młodzi małżonkowie rozmawiali ze sobą wiele dni i nocy. Z
pewnością razem się modlili i wspólnie próbowali zrozumieć historię, która ich oboje wystawiała
na najwyższą próbę wzajemnego zaufania. Zachowanie Józefa świadczy o tym, że uwierzył on
w to, co niewiarygodne, że mianowicie Jego żona oczekuje dziecka, którego Ojcem nie jest
żaden człowiek. Takie zawierzenie wyjaśnieniom żony mogło być możliwe tylko pod jednym
warunkiem: dla Józefa było oczywiste, że Maryja to ktoś absolutnie wyjątkowy i niezwykły, kto
zasługuje na nieograniczone bezwarunkowe zaufanie.

Miał jednak wiele wątpliwości. Chciał nawet ją opuścić. Właśnie wtedy interweniuje Bóg. „ Nie
bój wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to co się w Niej
poczęło”. (Mt 1, 18-19). Józef otrzymuje wyraźną odpowiedź z góry. Oto Bóg osobiście
rozstrzyga jego wątpliwości i poleca by pozostał przy Maryi jako Jej mąż oraz by się nie bał
przyjąć Jej Syna jako własnego dziecka. Jej postawa i interwencja Boga byłą warunkiem
uwierzenia w głos Boga oraz warunkiem przyjęcia Jego woli. Potrzebując czasu, aby to odkryć i
zrozumieć, że należy iść za wolą Boga.

Św. Józef jest też wzorem postawy wobec dziecka. Święty Józef nie tylko jest najwspanialszym
przykładem wiary Bogu i w Boga, nie tylko wspaniałym ideałem w postawie do kobiety i
małżonki, ale przede wszystkim jest wzorem postawy mężczyzny wobec dziecka. Przyjmując
Maryję za małżonkę przyjmuje z największą miłością i troską Jej Dziecko, które nie jest jego
Dzieckiem, które ona kocha nad życie. Od początku historia Jezusa na tej ziemi oraz

2/3

Małe Myśli na niedzielę 28/06/2020

okoliczności Jego narodzin wystawiają Józefa na próbę męstwa i wytrzymałości.

Od narodzin Jezusa, poprzez ofiarowanie, całe wychowanie Syna-Człowieczego św. Józef
okazał szczyt miłości i mądrości. Wiary w Boga, miłości, szacunku i opieki Maryi i Jezusa. Czyż
to nie szczyt i honor dla mężczyzny. Także współcześnie!

Wasz Przyjaciel
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