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Temat środowego dnia stawia nam pytanie: „Kiedy mężczyzna jest naprawdę sobą?”.
Pielgrzymi, w drodze z Kadłubca do Zawadzkiego, zatrzymają się w Jemielnicy, gdzie w maju
br. podczas Diecezjalnego Święta Rodziny bp Andrzej Czaja na nowo zawiązał Bractwo św.
Józefa. Właśnie w postaci tego Bożego człowieka - męża Maryi, opiekuna Jezusa, dostrzegamy
ideał mężczyzny.

  

Ks. Marek Drzewiecki o św. Józefie pisze następująco: „Po dwóch tysiącach lat ciągle jeszcze
wielu chrześcijan ma dziwne i wypaczone wyobrażenia na temat małżonka Maryi. Często
myślimy o nim jako o starszym, poważnym, a może nawet smutnym mężczyźnie, który niewiele
rozumiał z tajemniczej historii Maryi oraz z tajemnicy Jej niezwykłego Dziecka. Wielu ludzi
sądzi, że powołaniem Józefa było jedynie dyskretne opiekowanie się Małżonką i Jej Dzieckiem
poprzez bierne wypełnianie poleceń, które Bóg przekazywał mu we śnie.

  

To, że św. 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. Sądzę, że
powód mniejszej znajomości postaci św. Józefa jest głębszy niż fakt, że Ewangelie mówią o nim
niewiele. Jest to raczej efekt 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 mężczyzny
do żony i dziecka, tym bardziej on sam pragnie pozostać w cieniu i ukryciu. Podobnie roztropny
żołnierz pozostaje w ukryciu, by tym skuteczniej strzec powierzonego sobie odcinka granicy. Im
bardziej ktoś kocha, tym bardziej dyskretnie to czyni. (…)

      

Pierwsza i najważniejsza cecha św. Józefa to fakt, iż jest on wyjątkowo Bożym człowiekiem.
Jego świętość, szlachetność i niezwykłość jest udokumentowana i potwierdzona w sposób
zupełnie niepodważalny i niepowtarzalny. Z jednej strony potwierdza ją sam Bóg poprzez
natchnione słowa św. Mateusza Ewangelisty, iż Józef „był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,
19). Z drugiej strony szlachetność i świętość Józefa potwierdza Maryja, a zatem najbardziej
Boża i najbardziej święta ze wszystkich kobiet w historii ludzkości. Więź między małżonkami to
najbardziej zdumiewająca forma więzi między kobietą i mężczyzną. To zawierzenie siebie na
całe życie drugiej osobie. Skoro Maryja zdecydowała się na małżeństwo z Józefem, to musiał
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on być mężczyzną o nieposzlakowanej opinii oraz wyróżniać się wyjątkowym charakterem.
Musiał być człowiekiem sumienia, któremu można było zupełnie zaufać.(…)

  

Od początku swego małżeństwa z Maryją Józef staje w obliczu sytuacji, która przeraziłaby
chyba 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 też 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 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 wiary wobec Boga oraz 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 zupełnie
oczywiste, że Maryja to Ktoś absolutnie wyjątkowy i niezwykły, kto zasługuje na nieograniczone
i bezwarunkowe zaufanie. (…)

  

Święty Józef jest nie tylko najwspanialszym ideałem postawy mężczyzny wobec kobiety. Jest
też najwspanialszym w historii wzorem postawy mężczyzny wobec dziecka. Przyjmując Maryję
za małżonkę, Józef przyjmuje z największą miłością i troską również Jej Dziecko, które nie jest
jego Dzieckiem, a które Ona kocha nad życie. Od początku historia Jezusa na tej ziemi oraz
okoliczności Jego narodzin wystawiają Józefa na próbę męstwa i wytrzymałości. (…)

  

Ewangelia nie opisuje szczegółowo dzieciństwa Jezusa, ale zakłada, że Józef był nie tylko
dobrym opiekunem, lecz również dobrym wychowawcą dla Jezusa. Z pewnością miał dla Niego
czas, godzinami z Nim rozmawiał, okazywał czułość i wprowadzał w głębię tajemnicy człowieka.
Zanim dorosły Jezus zaczął żyć bezpośrednio w niezwykłym kontakcie ze swoim Ojcem
Niebieskim, korzystał z obecności i miłości ziemskiego opiekuna. To właśnie dzięki takiej
postawie Józefa „Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim” (Łk 2, 40). (…)
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Święty Józef to wierny i posłuszny przyjaciel Boga, to człowiek sumienia i modlitwy, to ktoś
zatopiony w ciszy, zdolny do głębokiej refleksji i wielkiej wrażliwości moralnej. Św. Józef to
także ktoś zdolny do głębokiego komunikowania się z samym sobą i z drugim człowiekiem. Ma
odwagę prowadzenia trudnych rozmów i wsłuchiwania się w słowa oraz w ciszę drugiego
człowieka. Nie podejmuje pochopnych decyzji. Nie kieruje się spontanicznymi odruchami. Nie
ucieka od trudnych pytań i od twardej rzeczywistości jak ci, którzy sięgają po alkohol czy
narkotyk, albo jak ci, którzy w obliczu trudności wycofują się z podjętych zobowiązań. Józef ma
odwagę mierzyć się z prawdą o sobie, szukać swego powołania i realizować je w sposób
heroiczny. Potrafi zawierzyć Bogu i zaufać człowiekowi.

  

Św. Józef nie żyje dla siebie, lecz staje się bezinteresownym, Bożym darem dla innych. Jest o
nich zatroskany w sposób heroiczny, wierny i odpowiedzialny. Potrafi kochać w sytuacji
zupełnie wyjątkowej i niepowtarzalnej w całej historii ludzkości. Kocha miłością odważną i
widzialną, bo wcieloną w słowa i czyny. Św. Józef przypomina mężom wszystkich czasów tę
podstawową prawdę, że nie ma miłości małżeńskiej bez miłości rodzicielskiej. Obie te miłości są
ze sobą nierozerwalnie złączone. Również wtedy, gdy chodzi o ojcostwo duchowe, a nie
fizyczne. (...)

  

Nie wiemy, jak długo żył św. Józef. Wszystko wskazuje na to, że nie doczekał publicznej
działalności Jezusa, ani Jego śmierci na krzyżu. Gdyby jeszcze wtedy żył, to z pewnością nadal
dyskretnie towarzyszyłby do końca Jezusowi oraz Jego Matce. Jednak nie ważne jest, jakiego
wieku doczekał, bo przecież sensem ludzkiego życia nie jest wielość lat, lecz intensywność
miłości, do jakiej zdolny jest dany człowiek. Św. Józef streszcza w sobie to wszystko, co
charakteryzuje szlachetnego, Bożego mężczyznę: potrafił kochać i pracować.”

  

Fragmenty artykułu ks. Marka Drzewieckiego
„Święty Józef - psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny”
(źródło: www.opoka.org.pl)
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