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Łk 1,26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a  

Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże 
się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  

 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  Na to rzekła Maryja: Oto Ja 

służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!                      
Wtedy odszedł od Niej anioł.                  

 

 

 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Zwiastowanie Maryi narodzin Jezusa (Łk 1, 26-38) 

 

ST: Rdz 18,14; Wj 40,35; Sdz 6,11-24; 2 Sm 7,8-16; Iz 7,14; 9,6; 11,1; So 3,14-17 

NT: Mt 1,18-25; Łk 2,4.11; Rz 1,3 

KKK: Maryja a kobiety w ST, 64,489; Niepokalane Poczęcie,490-491; imię "Jezus", 

430, 2812; dziewicze poczęcie Jezusa z Ducha Świętego, 484-488, 496-497, 505, 510, 

695, 697, 723; dla Boga nie ma nic niemożliwego, 269, 273; wiara Maryi i jej fiat, 148, 

494, 973, 2617, 2622, 2674; sobory powszechne o wcieleniu, 456, 464-467;                     

Zdrowaś Maryjo, 2676-2677 

Lekcjonarz: czwarta niedziela Adwentu (rok B); uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; uroczystość Matki Bożej 

z Guadalupe (12 grudnia); obrzędy konsekracji dziewic i profesji zakonnych 

 

Powyższy ustęp odpowiada zarówno wzorcowi obwieszczenia narodzin występującemu 

w Starym Testamencie, jak i starotestamentalnym narracjom opisującym powołanie kogoś 

przez Boga, tak jak to miało miejsce w wypadku Gedeona (Sdz 6,11-24). 

Na przykład w pozdrowieniu skierowanym nie tylko do Maryi, lecz także do Gedeona 

pojawia się tytuł wyrażający ich misję: "łaski pełna" i "dzielny wojowniku"
1
. 

Oboje słyszą: "Pan z Tobą". Oboje otrzymują znak i oboje akceptują swą misję, 

wyrażając na nią zgodę. 

Powyższy ustęp odczytywany jako obwieszczenie narodzin mówi nam zatem o Jezusie, 

który ma się narodzić. Jako narracja o powołaniu, mówi o Maryi, która otrzymuje misję. 

 [1,26-27]  W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida;              

a Dziewicy było na imię Maryja. 

 

W szóstym miesiącu oznacza, że mowa tu o ciąży Elżbiety, a pojawienie się anioła 

Gabriela łączy ten ustęp z poprzednim.  

                                                           
1
 Doprecyzujmy jednak, że poza podobieństwami są oczywiste różnice. Gedeon nie jest rzecz jasna "pełen łaski" (to 

jest wyjątkowy tytuł Maryi), tylko "znalazł łaskę w oczach" Pana (Sdz 6,17), co jest typowym zwrotem; podobnie 
Maryja nie jest nigdzie nazwana "dzielnym wojownikiem" - przyp. Red. Nauk. 



Oba zwiastowania są zatem częścią jednego planu Boga. 

Nazaret położone w dolnej Galilei było małą wioską liczącą kilkuset mieszkańców.  

Nie pojawia się na kartach Starego Testamentu, natomiast w innym miejscu Nowego 

testamentu wspomina się o nim z lekceważeniem (J 1,46). 

Jednak sami jego mieszkańcy patrzyli chyba na świat z większym optymizmem.                 

Jak pisze starożytny historyk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei, w Nazarecie mieszkali 

potomkowie Dawida
2
. 

"Nazaret" pochodzi od hebrajskiego necer oznaczającego "gałązkę" lub "odrośl"                        

i może odzwierciedlać nadzieję jego mieszkańców na przyjście mesjasza z pokolenia 

Dawida: "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl
3
 z jego korzeni" (Iz 11,1). 

Nie dziwi zatem, że Józef zostaje wprowadzony do narracji jako pochodzący z rodu 

Dawida (Łk 2,4).  

Słowa o Maryi poślubionej Józefowi odnoszą się do zaręczyn, pierwszego etapu 

żydowskiego małżeństwa, kiedy pan młody wręczał oblubienicy spisany dokument 

dotyczący ich związku, ona jednak pozostawała w domu rodzinnym aż do właściwej 

ceremonii zaślubin, która miała miejsce mniej więcej rok później, i dopiero po niej 

przeprowadzała się do domu męża (zob. Mt 1,18)
4
. 

"Maryja"
5
 jest tym samym imieniem, co Miriam, siostra Mojżesza i Aarona (Wj 6,20). 

Jest ona Dziewicą, co zostaje stwierdzone dwukrotnie, a znaczenie tego szczegółu 

stanie się jaśniejsze w wersecie 31. 

Uderza nas kontrast zachodzący między okolicznościami, w których dochodzi do 

zwiastowania narodzin Jana, a okolicznościami zwiastowania Jezusa. 

 Pierwsze ma miejsce w świątyni w Jerozolimie, drugie w mało znanej wiosce. 

 Pierwsze następuje o ustalonej porze liturgii świątynnej - zaś o godzinie, w której 

następuje drugie, nic nie wiemy. 

 Adresatem pierwszego jest kapłan na służbie, adresatem drugiego młoda 

dziewczyna. 

A jednak drugie obwieszcza coś daleko większego niż pierwsze! 

Jest to zgodne z logiką Boga, który "wywyższa pokornych" (Łk 1,52). 

 

 

                                                           
2
 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, I, 7,14. Euzebiusz powołuje się w tym miejscu na wcześniejszego historyka 

Juliusza Afrykańskiego 
3
 Podkr. P.T.G. 

4
 m. Ketubbot, IV, 4-12; V,2 

5
 Piszący po grecku Łukasz zachował aramejską formę tego imienia: Mariam - przyp. red. nauk. 



[1, 28] Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan                      

z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" 

 

Pozdrowienie anioła: Bądź pozdrowiona, łaski pełna (chaire, kecharitomene), jest 

grą słów wykorzystującą podobieństwo greckich czasowników chairo i charitoo. 

Czasownik chaire ("raduj się") pojawia się czasami w Nowym Testamencie jako 

zwykła forma pozdrowienia
6
 (Mt 26,49: "Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj Rabbi!           

i pocałował Go."). 

Jednak w Septuagincie, której styl Łukasz naśladuje, ten czasownik tłumaczy wezwanie 

skierowane do ludu Izraela, by się radował: "Ciesz się tedy, Syjonu Córo!" (So 3,14;                    

Za 9,9). 

Co jest powodem takiej radości?  

 Pan z Tobą - to znaczy  

 "Pan jest pośród ciebie"  (So 3,15.17), a zatem  

 "nie bój się" (Łk 1,30; So 3,16). 

Jeśli niemota Zachariasza jest znakiem tego, że w Izraelu, aż do czasu wypełnienia się, 

zamilkły proroctwa, Maryja wzywana do radości przez Gabriela reprezentuje Izrael jako 

wierna "Córa Syjonu", której Bóg obwieszcza, że nadszedł czas wypełnienia. 

Maryja jest łaski pełna, a dokładniej "obdarzona łaską"
7
. 

Zastosowany w oryginale imiesłów strony biernej czasu perfectum czasownika 

charitoo wskazuje, że obdarzenie Maryi łaską (dzięki czemu jest "łaski pełna" - gratia 

plena, jak jest w Wulgacie) to nie stan, który ma dopiero nastąpić jako rezultat orędzia 

przekazanego jej przez anioła, lecz zakończone działanie z przeszłości, którego skutki 

trwają po teraźniejszość. 

Przez wzgląd na misję, którą ma jej za chwilę powierzyć Bóg, Maryja została już 

wcześniej przemieniona przez łaskę. Ta przemiana definiuje odtąd jej tożsamość i dlatego 

"pełna łaski" staje się jej tytułem, zastępując w pozdrowieniu anioła jej imię. 

[1, 29] Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 

pozdrowienie. 

 

Zachariasz zmieszał się na widok anioła (Łk 1,12), natomiast Maryja zmieszała się do 

głębi
8
, słysząc jego słowa.  

                                                           
6
 I bywa tłumaczony jako "witaj" - przyp. tłum. 

7
 Więcej na temat możliwych tłumaczeń tego zwrotu zob. T. Kusz, Perfectum greckie w służbie teologii, w: Słowo, 

doświadczenie, tajemnica, wyd. UŚ, Katowice 2015 
8
 Polskie tłumaczenie BT nie oddaje związku między reakcją Zachariasza (tarassomai - "być wzburzonym") a Maryi 

(diatarassomai - "być głęboko wzburzonym") - przyp. red. nauk. 



Rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie, i także później będzie nadal 

rozważać niezwykłe wydarzenia, kiedy nadejdzie ich pora (Łk 2,19.51). 

 

[1, 30-31] Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę                    

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

 

Tak jak w przypadku Zachariasza, anioł najpierw uspokaja Maryję słowami: Nie bój się. 

Maryja nie musi się niczego obawiać, ponieważ znalazła łaskę u Boga. 

Pojawiający się w oryginale rzeczownik charis wiąże się z czasownikiem charitoo                      

z pozdrowienia anioła: łaski pełna; obdarzona łaską znalazła łaskę. 

Słowa anioła: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię, przypominają 

podobne słowa zwiastujące narodziny Jana (1,13) i słychać w nich echo 

starotestamentalnego zwiastowania cudownego poczęcia i narodzin Izaaka  

(Rdz 17,19: " A Bóg mu na to: Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz 

imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po 

nim przyjdzie.",  

   Rdz 21, 2: " Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym 

właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył."). 

Ponadto, biorąc pod uwagę Łukaszowe podkreślenie dziewictwa Maryi (1,27), słowa te 

nawiązują do słynnego proroctwa Izajasza, które w tłumaczeniu Septuaginty ma 

następujące brzmienie: "Oto panna
9
 pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty masz go 

nazwać imieniem Emmanuel" (Iz 7,14, LXX; zob. też Mt 1,21-23). 

Rzeczywisty "właściciel" tego proroctwa "każe jeszcze czekać na siebie"
10

 i wypełnia 

się ono ostatecznie w Maryi Dziewicy i jej synu Jezusie (KKK, 497). 

Imię "Jezus" znaczy "JHWH zbawia" (zob. Mt 1,210. Jako "Zbawiciel" (Łk 2,11) 

przyniesie Boże "zbawienie" (Łk 2,30; zob. też Łk 1,69). 

 

[1, 32-33] Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 

Mu tron Jego praojca , Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca". 

 

Podczas gdy Jan Chrzciciel będzie "wielki w oczach Pana" (1,15), Jezus będzie wielki 

w sensie absolutnym. Będąc Synem Najwyższego, przewyższy Jana, który będzie 

"prorokiem Najwyższego" (Łk 1,76). 

 

                                                           
9
 Parthenos - gr. "dziewica" - przyp. tłum. 

10
 J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo, s.31 



Co więcej, Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida
11

, a Jego panowaniu nie 

będzie końca. Te słowa odnoszą się do obietnicy złożonej przez Boga Dawidowi ustami 

proroka Natana: "Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.   

Twój tron będzie utwierdzony na wieki" (2 Sm 7,16). 

Dawid panował nad dwunastoma pokoleniami Izraela (zob. 2 Sm 5,1-5), a po nim 

panował jego syn, Salomon. Po śmierci Salomona państwo Dawida rozpadło się na dwa 

królestwa: północne, podbite przez Asyrię (721 p.n.e), i południowe, podbite przez 

Babilonię (586 p.n.e) . 

Gdy przestało istnieć królestwo Dawida, a większość pokoleń została wygnana i się 

rozproszyła, wydawało się, że Bóg nie dotrzymał swojej obietnicy. 

Jednak kilka stuleci przed narodzinami Jezusa pojawiły się wśród Żydów oczekiwania 

na przyjście mesjasza z rodu Dawida, który przywróci królestwo Izraela. 

Anioł obwieszcza narodziny tego długo wyczekiwanego Mesjasza z rodu Dawida (zob. 

Łk 2,11). Będzie panował nad domem Jakuba, czyli nad zgromadzonymi na powrót 

plemionami Izraela (zob. Rdz 49,28; Wj 19,3). 

 

[1, 34] Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 

 

Maryja, podobnie jak Zachariasz, pyta anioła o to, jak wypełni się jego orędzie:                

Jakże się to stanie? 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to pytanie podobne do pytania Zachariasza:    

"Po czym to poznam?" (Łk 1,18). Jednak za podobieństwem formy kryje się znacznie 

większa różnica w postawie. 

Zachariasz nie uwierzył słowom anioła (1,20), natomiast Maryja będzie 

"błogosławiona" właśnie dlatego, że uwierzyła, "że spełnią się słowa" anioła (1,45). 

Różnica polega na tym, że Zachariasz "chciał dowodu", natomiast Maryja "chce 

instrukcji"
12

. 

Maryja podaje powód swego pytania - "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" - 

ale jej wątpliwość jest zastanawiająca, ponieważ kobieta już poślubiona mężczyźnie 

powinna była zwykle spodziewać się, że po właściwej ceremonii zaślubin, gdy 

przeprowadzi się do domu męża, rozpocznie z nim współżycie seksualne. 

                                                           
11

 Według pierwszych ojców Kościoła Maryja, podobnie jak Józef, pochodziła z rodu Dawida (zob. także Rz 1,3). 
Możliwe, że ma to na myśli już Ignacy z Antiochii (List do Kościoła w Efezie,18,2), wyraźniej zaś mówią o tym Justyn 
Męczennik (Dialog z Żydem Tryfonem,45,4; 100,3) oraz Ireneusz z Lyonu (Przeciw herezjom, III,16,3). Ponieważ 
Maryja była krewną Elżbiety (Łk 1,36), niewykluczone, że także pochodziła z rodu kapłańskiego. 
12

 M. Pacwa, The Holy Land, Servant Books, Cincinnati 2013 



Powinna była pomyśleć, że słowa anioła spełnią się, kiedy ten czas upłynie, podobnie 

jak to było w wypadku Zachariasza, gdy musiały upłynąć dni jego posługi kapłańskiej 

(1,23-24). 

Z tego powodu niektórzy badacze wyjaśniają, że odpowiedź Maryi wynikała z jej 

przekonania, iż obietnica ta miała się wypełnić natychmiast, w czasie trwania jej 

dziewictwa, aczkolwiek słowa Gabriela tego nie potwierdzają. 

Inne wyjaśnienie proponowane przez ojców Kościoła, między innymi Grzegorza                        

z Nyssy i Augustyna, mówi, że Maryja nie planowała współżyć z Józefem, ponieważ już 

wcześniej ślubowała Bogu dziewictwo
13

. 

Tę interpretację często odrzuca się jako anachronizm narzucający chrześcijański ideał 

dziewictwa na kontekst judaizmu, gdyż ówczesne dominujące w nim stronnictwa religijne, 

takie jak faryzeusze, podkreślały wagę małżeństwa. 

Nie można jej jednak wykluczyć, zważywszy na różnorodność poglądów w judaizmie 

tamtego okresu (na przykład niektórzy esseńczycy praktykowali celibat
14

). 

 

[1, 35-36] Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. 

 

Anioł wyjaśnia, że istotnie będzie to dziewicze poczęcie, którego sprawcą będzie Duch 

Święty (zob. Mt 1,18.20) i które dokona się przez moc Najwyższego. 

Dlatego też Święte, które się narodzi i które zostało już nazwane "Synem 

Najwyższego", będzie nazwane Synem Bożym. 

Koronację króla z dynastii Dawidowej także interpretowano jako adoptowanie go przez 

Boga jako syna ( 

2 Sm 7,14: "Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił 

rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. ";  

Ps 2,7: "Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie 

dziś zrodziłem. "),  

jednak wyjaśnienie statusu Jezusa jako Syna Bożego przedstawiane przez anioła jest 

inne i wskazuje na Jego boskość. 

 

 

                                                           
13

 Zob. L. Gambero, Mary and the Fathers of the Church, przeł. T. Buffer, Ignatius, San Francisco 1999 
14

 B. Pixner, Paths of the Messiah and sites of the early church from Galilee to Jerusalem: Jesus and Jewish 
Christianity in light of archaeological discoverier, San Francisco 2010 



Okryć cieniem to tłumaczenie czasownika episkiadzo występującego w ewangeliach 

tylko w tym wersecie oraz w opisach przemienienia Jezusa na górze Tabor (Mt 17,5;                  

Mk 9,7; Łk 9,340 i nawiązującego do obłoku, który w czasach Mojżesza "okrył cieniem" 

(episkiadzo LXX)
15

 Namiot Spotkania będący poprzednikiem świątyni w Jerozolimie              

(Wj 40,35: "I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok                 

i chwała Pana wypełniała przybytek."). 

U Łukasza słowo to wskazuje, że  

Maryja, w której łonie pocznie się Jezus, stanie się tym samym nowym, żywym 

Namiotem Spotkania wypełnionym świętą obecnością Boga. 

Pierwsze zwiastowanie Gabriela, zwiastowanie narodzin Jana miało miejsce w świątyni, 

miejscu Bożej obecności. Teraz, w jego drugim zwiastowaniu,  

przy zwiastowaniu Jezusa pojawia się zatem nowa świątynia!16
. 

 

[1, 36-37] A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 

już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego". 

 

Tak jak Zachariasz otrzymał znak (utracił mowę), podobnie znak zostaje dany Maryi: 

jej krewna Elżbieta, mimo swego podeszłego wieku, poczęła syna. 

Ponieważ obie kobiety były spokrewnione, także oba zwiastowania są ze sobą 

powiązane. 

Jeśli Bóg potrafi sprawić, by  

 kobieta, którą miano za niepłodną, została matką,  

może także sprawić, by 

 matką została dziewica,  

dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego,  

o czym przekonała się bezpłodna Sara, gdy usłyszała słowa:  

"Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana?" (Rdz 18,14). 
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 "Jej ciało pozostaje odtąd na wieki święte, gdyż zamieszkał w nim Święty Izraela". Jeśli zatem "można było spojrzeć 
na świątynię i powiedzieć <Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów> (Ps 84,2), czyż nie można powiedzieć tak 
samo" o Maryi?, G.A. Anderson, mary in the Old testament, "Pro Ecclesia" 2007, nr 16, s.50 



[1, 38] Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 

słowa twego". Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

W przeciwieństwie do zwiastowania przyniesionego Zachariaszowi, który nie uwierzył 

(Łk 1,20), zwiastowanie przyniesione Maryi kończy się aktem wiary. 

Maryja, mówiąc jej własnymi słowami, to służebnica Pańska, co również oznacza 

"niewolnicę" (zob. też Łk 1,48 i 2,29, gdzie Symeon mówi o sobie, że jest "sługą"). 

Jest jedną z anawim, biednych i pokornych, którzy pokładają swą nadzieję w Panu 

(por.  

Ps 10,17: "Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,",  

Ps 25,9: "rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.";  

So 2,3: " Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie 

sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego."). 

 

Przez swoje fiat wyraża z pokorą zgodę na Boży plan:  

Niech mi się stanie według słowa twego
17

. 

 

Jej "tak" wypowiedziane Bogu odpowiada "tak" Syna wobec Ojca:  

"Oto idę (...) aby pełnić wolę Twoją" (Hbr 10,7). 

 

W taki właśnie sposób w łonie Maryi Dziewicy                                                

dokonuje się wcielenie Syna Bożego. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 1,26-38) 

 

Anioł Pański. 

Kościół rozważa każdego dnia słowa Pisma Świętego ogłaszające wcielenie (1,26-38;                 

J 1,14) w modlitwie Anioł Pański odmawianej tradycyjnie rano, w południe i wieczorem. 

 

Święty Jan Paweł II pisał:  

"Zrozumiałem wówczas, dlaczego Kościół trzy razy w ciągu dnia odmawia Anioł 

Pański, zrozumiałem też, jak bardzo kluczowe są słowa tej modlitwy:  
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"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego ...  

  Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego ...  

  A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas ...".  

Istotnie, słowa kluczowe! Wyrażają one zasadniczą treść największego wydarzenia, 

jakie dokonało się w dziejach ludzkości"
18

. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Hezychiusz 
 

 

Zwiastowanie 
 

Obchodzimy święto Dziewicy, która do tego stopnia przewyższyła wszystko, że sam 

Bóg-Słowo chciał być przez nią poczęty, i ogarnęła Boga nieogarnionego.  
 

Do niej bowiem przede wszystkim Gabriel, pierwszy spośród archaniołów, zawołał: 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą! Oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna                                

i nazwiesz Go imieniem Emmanuel” (Łk 1, 28.31; por. Mt 1, 23).  

Radosna wieść, którą do niej skierował Gabriel, była dla niej właśnie początkiem 

radości: skoro bowiem pierwszą dziewicę [Ewę] otoczyły bóle nałożone przez wyrok kary 

za przestępstwo i z niej zrodziło się mnóstwo płaczu, bo przez nią wszelka niewiasta żyje 

w udręczeniu i przez nią poród u wszystkich niewiast pełen jest gorzkiego bólu – tak druga 

Dziewica za wezwaniem anielskim oddaliła wszelką niedolę niewiasty, strzaskała źródło 

bólu związanego z porodem i rozproszyła chmurę smutku, która dręczy kobiety przy 

porodzie, i światło radości zapaliła pomiędzy swoimi siostrami.  

Gdy usłyszała słowa Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”                

(Łk 1, 28), nie przyjęła spokojnie tego pozdrowienia, lecz skoro usłyszała ten głos i ujrzała 

Gabriela w domu, gościa niespodziewanego, zmieszawszy się słowami o porodzie, takimi 

to słowami zwróciła się – jak mi się wydaje – do Anioła: „Wszystko, co mówisz, jest 

dziwne i osobliwe”.  

I dalej: „Jak śmiesz zuchwale wejść do domu dziewicy niepoślubionej i przemawiać 

słowami niewiarygodnymi? Mówisz, że porodzę bez nasienia? Bez ślubu – jak mówisz – 

pocznę? Bez spotkania i współżycia z mężem wyda owoc łono matki?  
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Któż biegły w sztuce rolniczej widział lub słyszał kiedykolwiek, by rola nieorana przez 

rolnika wydała kłosy, ziemia nie obsadzona wydała winny krzew, wino wyrosło bez 

winorośli lub rzeka wypłynęła bez źródła? Począwszy od najdawniejszych wieków, nikt 

nie słyszał, by się to wydarzyło, ani też oczyma swymi nikt tego nie widział.                          

Jakżeż uwierzę tobie, który dworujesz sobie ze mnie?”  

Cóż na to mógł tak wahającej się odpowiedzieć Gabriel? „Co nauczyłem się, 

wyrzekłem, co usłyszałem, mówię: Duch Święty zstąpi na cię i moc Najwyższego cię 

osłoni. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym              

(Łk 1, 35).  

 

 To jest Ten, jako istniejący, z którego wyszło i do którego zmierza wszelkie 

stworzenie; to jest Twórca i Sprawca wszystkiego;  

 to jest Ojciec wieków, to jest Rodziciel wszechświata;  

 to jest wykonawca wszystkiego;  

 to jest Ten, który jest starszy od wieków;  

 to jest Sprawca aniołów; 

 to jest Ten, który ukształtował ludzkość;  

 to jest w końcu Zbawca tych, którzy zginęli.  

 

Więcej niż to zwiastować nie mogę. 

Nie otrzymałem bowiem polecenia, by ci powiedzieć, Dziewico, jak to się stanie, lecz 

moim zadaniem jest przyniesienie tobie tej wieści radosnej. Dziwuj się więc ze mną nad 

tajemnicą, lecz bez wahania przyjmij wieść radosną”. 

Ona na to rzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego” (Łk 1, 38).  

Teraz więc i my weźmy naukę ze słów anielskich o narodzeniu Pańskim i podążajmy 

jego śladami! Jak ów Archanioł wielbię pokornie moc narodzenia. Od Magów... uczmy się 

pobożnie oddawać cześć, a będziemy lepiej pouczeni.  

 

 

 

 



Oni to, gdy szukali Dzieciątka, idąc śladami gwiazdy, która ich wiodła, nie tłumaczyli 

tym, co ich pytali:  

 
JAK 

 
TO 

Bóg się narodził 

 

? 
 

łono niezasiane 

dziewiczy poród 

matka po porodzie dziewicą 

poddany władzy lat Ten, co był istniał przed nimi 

poddany czasowi Ten, co jest od wieków 

łono matki ogarnęło Nieogarnionego 

bez zmiany stał się ciałem Ten, który jest 

bezcielesny 

Bóg-Słowo, pełen chwały wyniszczył samego siebie 

w łonie dziewiczym i przyjął postać sługi, wcieliwszy 

się w niej w sposób niewypowiedziany 

doskonały, a przecież dziecina 

Żywiciel ssie łono matki 

Tego, który wszystko ogarnia, obejmują ramiona 

matki 

Ojciec przyszłego wieku jest niemowlęciem 

Ten, co na górze, jest na niskości 

Ten, który jest na niebiosach, znajduje się na ziemi 

Ten, który owinięty w pieluszki, jest zarazem               

woźnicą Cherubinów 

Ten, co trwa na łonie Ojca, leży w szopie 

Ten, który leży spowity w pieluszki, skutych 

wyprowadził z mocą 

 

Jest jeszcze wiele innych pytań, ale lękam się je postawić. 

 



I czytanie :  2 Sm 7, 1–5.8–12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

   Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego 

wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka 

Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w 

sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 

słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom 

na mieszkanie?  A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: 

Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 

Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich 

twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.  Wyznaczę miejsce 

mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie 

poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej.  Od czasu 

kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 

wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się 

twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka 

twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 

królestwo. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Piotr Damiani 
 

Dawid przed Abrahamem 

 „Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, syna Abrahama” (Mt 1, 1)...  

Należy zastanowić się, dlaczego Dawid zostaje pierwej postawiony w rodowodzie 

Chrystusa niż Abraham, choć bez wątpienia Abraham żył dużo wcześniej od niego.  

Gdy pilnie zważymy uczynione obydwóm obietnice, zobaczymy, że nie bez przyczyny 

Dawid był ważniejszy. Co bowiem – jak czytamy – było raz obiecane Abrahamowi, to 

Dawidowi umocniło kilkakrotne przyrzeczenie.  

Abrahamowi było bowiem tylko powiedziane: „W potomstwie twym otrzymują 

błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 3), Dawid natomiast zasłużył na szczególny 

przywilej, na nazwę ojca Chrystusa, i otrzymał tym większą ilość obietnic, jak to mamy o 

tym w psalmie:  

 „Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na mym tronie” (Ps 132, 11).                             

 „Przysiągłem słudze swemu Dawidowi. Utrwalę na wieki twoje potomstwo” 

(Ps 89, 4n).  



W Księdze Samuela prorok Natan mówi w Duchu Świętym do Dawida: „Gdy 

spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twego, który 

wyjdzie z twych wnętrzności; on będzie mi synem, a Ja mu będę ojcem”                                  

(2 Sm 7, 12.14).  

Słusznie więc w księdze rodowodu Dawid jest pierwej postawiony niż Abraham i dana 

mu została pewniejsza i niewzruszona obietnica.  

 św. Ireneusz 

 

Owoc z rodu Dawida 

  

Wypełnił także obietnice dane Dawidowi. Przyrzekł mu bowiem, że z jego łona 

wzbudzi mu wiecznego króla, którego panowaniu nie będzie końca. Tym królem jest 

Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, to znaczy stał się owocem tej, która ród 

swój wiodła od Dawida.  

I dlatego obietnica ta dokonała się przez owoc łona, co odnosi się do właściwości 

rodzenia przez kobietę, a nie przez owoc lędźwi, czy też owoc nerek, co odnosi się do 

właściwości rodzenia przez mężczyznę, aby przez tę szczególną właściwość został 

wskazany owoc dziewiczego łona, które wywodzi się od Dawida, owoc, który będzie 

panował nad domem Dawida na wieki i którego panowaniu nie będzie końca (Łk 1, 33).  

Tak to wspaniale dokonywał naszego zbawienia i wypełniał przyrzeczenia dane ojcom i 

dawne nieposłuszeństwo [Adama i Ewy] usunął Syn Boży, a także Syn Dawida i Syn 

Abrahama. To właśnie jednocząc, streścił w sobie, aby dać nam życie. 

 Słowo Boże ciałem się stało (J 1, 14) według planu zbawienia z Dziewicy, aby usunąć 

śmierć i ożywić człowieka. W więzach grzechu byliśmy, gdyż urodziliśmy się w stanie 

grzechu i tak wpadliśmy pod władzę śmierci.  

 

 Quodvultdeus 

 

Duchowa Świątynia 

  

Salomon zbudował Panu okazałą świątynię, wzniesioną z niezwykłym przepychem i 

poświęconą z całym królewskim majestatem, albowiem jego ojciec złożył taki ślub, ale nie 

było mu dane wypełnić go.  

Dawid prowadząc wojny, pokonał wiele narodów i ponieważ rozlał na ziemi wiele krwi, 

zostało mu powiedziane, że nie on sam, ale jego syn niosący pokój zbuduje dom Boży.               



Ta budowla jest znakiem duchowej świątyni: mamy przecież napisane, że Najwyższy nie 

zamieszka w świątyniach uczynionych ludzką ręką. 

Dlatego nasz Król, prawdziwy Pokój, Chrystus Pan, wznosi z żywych kamieni 

duchowy dom – serca swoich wiernych (1 P 2, 5) i nie tylko buduje jedną świątynię w 

każdym wiernym, lecz także jedną świątynię ze wszystkich.  

Do tych wiernych przemawia apostoł: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że 

Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3, 16).  

We wnętrzu owej świątyni składa Bogu duchowe ofiary Ten, który jest również 

najwyższym Kapłanem (1 P 2, 5).  

„On bowiem jest naszym pokojem. On, który części uczynił jednością” (Ef 2, 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbuduję ci dom 
Święto na cześć Boga, który działa 

 

 
 

Na czwarty tydzień Adwentu:   (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16.) 
 

Czujesz to, prawda? Atmosfera świątecznych przygotowań narasta już od połowy 

grudnia. W miarę przybliżania się świąt, ci z nas, którzy są ludźmi czynu, wrzucają 

kolejny bieg. Łatwo ich rozpoznasz – to ci, którym zawsze udaje się zdążyć ze wszystkim 

na czas i wykonać to perfekcyjnie. Może nawet ty sam do nich należysz!  



▌ KRÓL DAWID, CZŁOWIEK CZYNU  

 

Gdybyśmy mieli wybrać jedną postać ze Starego Testamentu jako przykład człowieka 

czynu, trudno byłoby nam znaleźć lepszego kandydata niż król Dawid.  

Pomyślmy o wszystkim, czego dokonał.  

 Już jako młodzieniec pobił potężnego wojownika Goliata. Stał się wysoko 

cenionym wodzem.  

 Zjednoczył pokolenia Izraela w jedno królestwo.  

 Założył ludowi Bożemu nową stolicę w Jerozolimie.  

 Wybudował piękny pałac dla siebie oraz wszystkie inne budowle konieczne dla 

funkcjonowania urzędów państwowych, które osobiście utworzył.  

 

 Jak widać, Dawid działał skutecznie!  

Kiedy w Izraelu nastał czas pokoju, można by się spodziewać, że Dawid pozwoli sobie 

na odrobinę wypoczynku. Uczynił już przecież tak wiele dla Boga. Ale tak się nie stało. 

Dawid miłował Boga tak bardzo, że nie mógł usiedzieć spokojnie. Wpadł zatem na kolejny 

pomysł.  

„Ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie” (2 Sm 7,2) – 

zauważył. Idąc za tą myślą, jako człowiek czynu, postanowił wybudować piękną 

świątynię, w której zamieszka Bóg gdzie będzie gromadził się cały lud, aby Go wielbić.  

Planując to nowe przedsięwzięcie Dawid kierował się jak najlepszymi intencjami. 

Jednak, jak to się często zdarza, Bóg miał inne plany.  

U Dawida pojawił się prorok Natan z przesłaniem od Boga: „Czy ty zbudujesz Mi 

dom na mieszkanie?” (2 Sm 7,5). Innymi słowy: Czy jesteś pewien, że ty masz to zrobić?  

Następnie Natan wyliczył wszystko, co Bóg uczynił dla Dawida:  

„Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 

Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą 

wszystkich twoich nieprzyjaciół” (2 Sm 7,8-9).  

Bóg przypomniał więc Dawidowi, że to On, Pan, był tym, który działał. Dawid przy 

całej swojej aktywności nie mógłby dokonać wszystkich czynów, gdyby nie łaska i 

wsparcie Boga.  

Następnie Bóg oznajmił, co zamierza uczynić dla Dawida w przyszłości:  

„Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, 

Izraelowi, i osadzę go tam (...), wzbudzę po tobie potomka twojego (...) i utwierdzę 

jego królestwo” (2 Sm 7,9-12).  



Nadszedł czas, aby Dawid, człowiek czynu, uznał to wszystko, co Bóg dla niego 

uczynił, i pozwolił Mu dalej świadczyć sobie dobro. 

 

 ▌ BÓG, KTÓRY DZIAŁA  

 

Następnie Bóg mówił do Dawida o obiecanym potomku, który zasiądzie na jego tronie: 

„Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” (2 Sm 7,14).  

Obiecał, że pod berłem „syna Dawida” jego królestwo przetrwa na wieki. Jeśli 

przeskoczymy kolejne tysiąc lat, zobaczymy, że Bóg wypełnił dokładnie to, co obiecał.  

Posłał Jezusa, który narodził się w rodzie Dawida jako Syn Dawidowy i stał się 

największym człowiekiem czynu, urzeczywistniając Boże działanie w świecie. Uczynił 

bowiem wszystko, co było potrzebne, żeby wybawić nas od grzechu i otworzyć nam 

niebo.  

Już niebawem nadejdzie dzień Narodzenia Pańskiego, w którym 

uczcimy Boże działanie zarówno w świecie, jak i w naszym życiu. 

Bóg przypomni nam, jak niegdyś Dawidowi, że On sam działa w naszym życiu.  

Buduje swój dom w naszych sercach – mieszkanie dla Ducha Świętego. Chce uczynić 

nas dziedzicami swego królestwa i wskrzesić nas wraz z Chrystusem, abyśmy mogli z Nim 

przebywać na wieki.  

Zbuduję ci dom, w którym zamieszkam wraz z tobą. Rozpoznasz Moją obecność i 

usłyszysz Mój głos – obiecuje każdemu z nas.  

Historia Bożego Narodzenia nie mówi nam o tym, jak możemy zasłużyć sobie na 

miłość Boga lub wydobyć się z grzechu o własnych siłach.  

 Jest to historia o Bogu, który przyszedł na świat, aby nas zbawić.  

 Jest to historia o kochającym, łaskawym Ojcu, który posłał swego Syna, aby 

uczynił dla nas to, czego nie jesteśmy w stanie uczynić sami dla siebie. 

 

 ▌ ON PIERWSZY NAS UMIŁOWAŁ  

 

 Wiemy oczywiście, że należy przestrzegać przykazań, a zwłaszcza przykazania 

miłości Boga i bliźniego.  

 Wiemy, że mamy iść drogą uczniów Chrystusa przez modlitwę, sakramenty i 

troskę o innych.  

 Wiemy, że musimy toczyć wytrwały bój z pokusami i grzechem.  

 



Ale próbując czynić to wszystko, nigdy nie zapominajmy, że  

Boże działanie jest zawsze pierwsze. 

Nie traćmy z oczu tej prawdy, którą głosił św. Jan: „W tym przejawia się miłość, że 

nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 

ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,10).  

 Co więc mamy czynić, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia?  

Przede wszystkim uznać wszystkie błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy od Boga.  

Rozważ na modlitwie, co zmieniło się w twoim życiu dzięki temu, że Jezus przyszedł 

na świat.  

 Jezus wybawił mnie od grzechu i śmierci (Rz 8,2).  

 Uczynił mnie dzieckiem Boga (Ga 4,6).  

 Napełnił mnie Duchem Świętym we chrzcie i bierzmowaniu (J 14,25-26).  

 Dał mi obietnicę nieba, chociaż nie jestem tego godzien (J 3,16).  

 

Takie jest przesłanie Wcielenia – to nie my umiłowaliśmy Boga, ale On umiłował nas 

tak bardzo, że opuścił swój niebiański tron, aby przyjąć ludzkie ciało, i przyszedł jako 

pokorny sługa.  

Umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas życie na krzyżu i nieustannie karmi nas 

swoim Ciałem i Krwią w Eucharystii. Jezus, największy z ludzi czynu, dokonał tego 

wszystkiego dla nas!  

Pomyśl również o innych konkretnych czynach, których dokonał Bóg w twoim życiu                  

i w życiu twoich bliskich. Czasami nie zauważamy ich, gdy się dzieją, ale patrząc wstecz, 

możemy przekonać się, jak wiele uczynił Bóg, aby pociągnąć nas ku sobie. 

 

 ▌ TO DOPIERO POCZĄTEK  

 

Bóg nigdy nie przestanie wyświadczać nam dobra, jak nie przestał go czynić dla 

Dawida. Obyśmy i my ze swojej strony nie przestawali służyć Bogu, a także sobie 

nawzajem, aby w ten skromny, a zarazem piękny sposób podziękować Mu za wszystko, 

czym nas obdarował.  

Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co dla mnie uczyniłeś!  

Dziękuję Ci, Jezu, za to, że stałeś się człowiekiem!  

Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, czego jeszcze pragniesz dokonać! ▐ 


