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W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

 Ain Karem 

 

Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety 
 

 
 

Nie usłyszeliśmy w tej Ewangelii nazwy własnej miejsca, do którego udała się 

Maryja. Nie ma go podanego. Jest powiedziane, że z pośpiechem poszła w góry.  

W związku z tym są i tacy, choć jest ich absolutna mniejszość, którzy mówią, że 

tym miejscem w górach był Hebron. Hebron - miasto bardzo czcigodne, stare, tam, 

gdzie jest pochowany Abraham i Izaak, gdzie do dzisiaj jest Izrael. Niemniej to jest 

absolutna mniejszość badaczy, którzy tak twierdzą.  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 

w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 

Judy.                       Weszła do domu Zachariasza i 

pozdrowiła Elżbietę.  Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, 

że Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie?                             Oto, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się 

z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 

jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi 

dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy.  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto 

bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje 

miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 

tych, co się Go boją.  On przejawia moc ramienia 

swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami 

serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 

pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z 

niczym odprawia.  Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 

pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym 

ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na 

wieki.  Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; 

potem wróciła do domu.  



Natomiast Ain Karim czy Ain Karem (obie nazwy są poprawne) ma bardzo wiele 

poświadczeń, i to bardzo wczesnych, nieprzerwanej tradycji, która pokazuje go jako 

miejsce narodzin Jana Chrzciciela i nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. 

Są w nim dwa miejsca, które mają upamiętniać te wydarzenia biblijne. 

Pierwsze jest traktowane jako miejsce spotkania Maryi i Elżbiety i wypowiedzenia 

przez Matkę Bożą hymnu Magnificat. 

Stąd na ścianie w kilkudziesięciu językach wypisany jest Magnificat. Inicjatywa 

wyszła w 1958 roku - był to Rok Maryjny w Kościele - od jednego z franciszkanów, 

Polaka. 

 
 

 
 

Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety zawsze był piętrowy. Ma kryptę, a nad nią 

nadbudowany kościół górny. Tak było w czasach  bizantyjskich, tak było potem, w 

czasach krzyżowców, i tak jest dzisiaj, kiedy franciszkanie przebudowali tę świątynię 

w wieku XX przy pomocy znanego nam Antonio Barluzziego, nawiązując trochę do 

kościoła krzyżowców. 



Krypta zachowała się w stanie takim, w jakim była w czasach bizantyjskich. Jest to 

o tyle szczególne miejsce, że tradycja mówi, iż tu Elżbieta schroniła się z małym 

Janem, kiedy rozpoczęła się rzeź niewiniątek. 

Jest nawet skałka, na której widnieje zarys figurki dziecka. Tradycja podaje, że 

skała miała się otworzyć, żeby Elżbieta z Janem mogła się w ten sposób ukryć. 

 

Ewangelia, którą przeczytaliśmy, jest teologicznie bardzo piękna. Kluczem do niej 

jest ostatnie zdanie. 

Trochę dziwne jest bowiem, że Maryja po trzech miesiącach pobytu u swej 

krewnej, tuż przed jej rozwiązaniem, poszła do domu. 

Zwiastowanie było przecież, gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży, a Maryja 

dotarła do niej w ciągu trzech dni od zwiastowania. 

Była u niej przez trzy miesiące, a to znaczy, że wróciła do domu, kiedy jej krewna 

była dokładnie w dziewiątym miesiącu ciąży. To jest dość zaskakujący moment, bo 

przecież wtedy jest najwięcej pracy. 

Tu jednak ważniejsza jest refleksja teologiczna niż same historyczne wydarzenia. 

 



Trzy miesiące  Arka Pana tkwiła pod Jerozolimą, kiedy Dawid przenosił ją do 

Świętego Miasta. W czasie tej procesji z Arką Przymierza do Jerozolimy jeden                        

z lewitów, bojąc się, ze Arka spadnie z wozu, chciał ją podtrzymać i został zabity na 

miejscu. 

Wtedy Dawid przestraszył się wprowadzania Arki Bożej do Jerozolimy                              

i powiedział takie zdanie: "Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?" (2 Sm 6,9). 

To jest niemal to zdanie, które wypowiada Elżbieta:  

"Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,43). 

W tym miejscu, gdzie się wydarzył ten wypadek, Dawid zostawił Arkę na trzy 

miesiące. Po trzech miesiącach okazało się, że Pan Bóg błogosławił rodzinie owego 

człowieka, u którego Arka została zatrzymana, więc po tym czasie Dawid zdecydował 

się wprowadzić Arkę do Jerozolimy. 

Te dwa teksty: 

 "Skądże mi to, że Matka mojego Pana, przychodzi do mnie?"  

 "Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?". 

oraz to, że Maryja przebywała u Elżbiety trzy miesiące, chcą pokazać  

Maryję jako Arkę Pana. 

Ona jest pełna obecności Pana Boga, czyli jest takim przechodzącym 

przez ziemię, poruszającym się tabernakulum. 

Bardzo pięknie nawiązywało do tego średniowiecze. 

Gdy w średniowieczu budowano kościół, kaplica Najświętszego Sakramentu 

zawsze miała wezwanie maryjne - właśnie na pamiątkę tego, że jest Ona takim 

poruszającym się tabernakulum, Arką Pana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

 

 

 

 

To jest kościół postawiony na fundamentach domu Zachariasza, czyli domu, do 

którego przeprowadziła się Elżbieta, kiedy zawarli ze sobą małżeństwo; domu,                      

w którym - jak wskazuje tradycja - urodził się Chrzciciel. 

W krypcie pod ołtarzem jest zaznaczone miejsce narodzin Jana, analogicznie jak w 

Betlejem zostało oznaczone miejsce narodzin Pana Jezusa. 

Obecny kościół jest drugą świątynią na tym miejscu. Wiemy, że znajdowały się tu 

jakieś zabudowania judeochrześcijańskie, potem był kult w czasach bizantyjskich. 

Ten kościół jest z XII wieku, ale jego wystrój jest nowszy i sięga XVII i XVIII 

wieku, kiedy to franciszkanom udało się go odzyskać, odnowić i przygotować do 

służby Bożej. To jest świątynia po krzyżowcach. 

Gdy się wchodzi do tego kościoła, widać portyk, a w nim oculus, przez który 

można popatrzeć na dół. Na dole jest kaplica z czasów bizantyjskich, w której znajdują 

się dwa groby z czasów rzymskich. 

Jest na nich napis: Bądźcie pozdrowieni, męczennicy Pana". Kiedy odkryto te 

groby, pojawiło się oczywiście pytanie, o jakich męczenników chodzi. 

Odpowiedź jest taka - potwierdzona źródłami, to znaczy tradycją sięgającą jeszcze 

czasów starożytnych - że tutaj czczono świętych młodzianków. Dzieci pomordowane 

przez Heroda miały być pochowane właśnie tutaj. 

 

 

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną 

mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać 

rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym.                                

 W owym czasie przyszedł Jezus z 

Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest 

w Jordanie. W chwili gdy wychodził z 

wody, ujrzał rozwierające się niebo i 

Ducha jak gołębicę zstępującego na 

siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest 

mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie. (Mk 1,7-11) 

 



Kilka słów na temat odczytanej tu Ewangelii. 

Imię Jan znaczy "Bóg jest łaskawym dawcą". Można je też tłumaczyć jako "Bóg 

jest miłosiernym, hojnym dawcą". 

W każdym razie podkreślona została w nim darmowość darów Bożych, czyli to, że 

Bóg jest bardzo szczodry, hojny w tym, co daje. 

Pięknie św. Łukasz opisuje moment nadania imienia Janowi. Nadanie imienia 

zawsze dokonywało się w ósmym dniu po narodzinach. 

Zachariasz był niemy, ponieważ gdy objawił mu się anioł w świątyni jerozolimskiej 

podczas sprawowania kultu i ogłosił mu, że jego żona pocznie dziecko, zareagował 

niedowierzaniem i zażądał dowodów, że tak się stanie: "Po czym to poznam? Bo sam 

jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku" (Łk 1,18). 

No to miał poznać po tym, że nie będzie nic mówił. 

To jest bardzo słuszne, bo po co staremu kapłanowi, który jest niewierzący, 

zdolność mówienia? O czym on ma mówić? Należy mu zabrać głos, skoro nie ma nic 

do powiedzenia. 

Miał więc Zachariasz dziewięciomiesięczne rekolekcje w zupełnej ciszy, bo był i 

głuchy i niemy. Mimo tego, że Bóg mu powiedział po wszystkich latach czekania, że 

jego prośby zostały wysłuchane, on powiedział "nie". 

W tym czasie Zachariasz widział, jak Elżbieta robi się coraz większa, coraz 

obszerniejsza. Chociaż on okazał się niewierzący, jego żona poczęła i on widział 

rozwój dziecka. 

Gdy w końcu dziecko się urodziło, to najpierw zapytano Elżbietę o imię.                         

Ona odpowiedziała: "Ma mieć na imię Jan". 

To wzbudziło podejrzliwość pytających, bo w ich rodzie nikt nie nosił tego imienia. 

Poszli więc do Zachariasza i prosili go, by za pomocą znaków pokazał, jak chce 

nazwać swojego syna. 

I Zachariasz odpowiedział ściśle w ten sposób: "Jan jest jego imię". Nie, że będzie 

miał na imię Jan. Tak mogła powiedzieć Elżbieta. Zachariasz mówi: "Jan jest jego 

imię".  

On nie chce nadawać imienia swojemu synowi - on wie, że ten jego syn ma na imię 

Jan, bo ma to imię nadane od Boga. 

Zachariasz miał dość czasu, żeby się tego nauczyć, żeby patrzeć na rzeczywistość 

oczami  Bożymi, a nie swoimi, i żeby nie chcieć nazywać swojego syna inaczej, niż 

nazwał go Bóg. 

 



Bóg nazwał go Jan, więc Zachariasz wie, że nie ma tutaj nic do powiedzenia.                  

On ma tylko ogłosić to, co Bóg dawno postanowił, odwiecznie, gdy Jan pojawił się w 

Jego planach. 

Zachariaszowi dane jest wręcz fizycznie doświadczyć miłosierdzia Bożego; tego, 

jak  

Bóg jest wierny mimo niewierności człowieka i jak Bóg jest łaskawy 

mimo postępowania człowieka. 

To jest wielka prawda o miłosierdziu Boga. 

Skoro tylko napisał imię Jan na tabliczce, rozwiązał mu się język i znów zaczął 

mówić. 

Czyli słowo, które otwiera usta Zachariaszowi, jest słowem o miłosiernym Bogu. 

Jak znacie miłosiernego Boga, to możecie mówić. 

Wówczas z piersi Zachariasza wyrwał się przepiękny hymn, który zaczyna się od 

słów Benedictus:  

"Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił" (Łk 1,68). 

I tak jak  

 hymn Maryi Magnificat Kościół odmawia każdego wieczora, tak  

 hymn Zachariasza Kościół odmawia każdego poranka. 

Każdego poranka dajemy się ponieść temu Duchowi, który napełnił Zachariasza                             

z doświadczenia miłosierdzia Bożego. 

I ostatnia myśl związana z odczytaną Ewangelią. 

Jan mówi: "Idzie za mną mocniejszy ode mnie".  

I oczywiście nie chodzi o to, że Jezus z Nazaretu to jest "kawał chłopa", że ma 

potężną siłę.  

Jezus jest mocniejszy od Jana, dlatego że potrafi przekazać                          

Ducha Świętego. 

To jest to, czego Jan nie potrafi. Człowiek sam z siebie nie potrafi przekazać Ducha 

Świętego. 

Duch Święty jest darem Boga. 

Jezus jest mocniejszy, dlatego że przekazuje Ducha, że ma zdolność ochrzcić nas w 

Duchu, czyli zanurzyć nas całkowicie w Duchu Świętym. 

Jan nie ma takiej władzy. Jan ma władzę zanurzyć ludzi w wodzie rzeki Jordan. 



Natomiast Jezus ma władzę zanurzyć nas w Duchu Świętym. 

 W jaki sposób się to dzieje? 

Nie w doświadczeniu siły i mocy. 

Jest taki fragment w szesnastym rozdziale Jana, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów 

podczas ostatniej wieczerzy: "Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli 

nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was" (J 16,7). 

"Jeśli nie odejdę ..." Jan Paweł II bardzo ten tekst eksploatował w encyklice o 

Duchu Świętym Dominum et Vivificantem. 

Mówi on w niej, że Duch jest nam dany za cenę Jezusowego odejścia, czyli Jego 

śmierci.  

I na tym polega ta moc Jezusa. On posyła Ducha Świętego z samego środka swojej 

własnej śmierci. 

I to zostaje Mu objawione nad Jordanem. 

Marek mówi wyraźnie, że te wszystkie znaki są dla Jezusa, nie dla innych.                   

To właśnie on ujrzał, że niebo się otwiera, i On ujrzał Ducha, który jak gołębica 

zstępuje na Niego. 

Jezus nad Jordanem - tak jak opisuje to Marek - ma objawienie, doświadcza 

szczególnego momentu od Boga. Bóg Mu pokazuje, że zsyła na Niego Ducha, który 

jest najbardziej ofiarnym z ofiarnych ptaków. 

Wiemy, że w Nazarecie gołębie składali jako ofiarę najubożsi, dlatego, że niewiele 

kosztowały. 

Ale też dlatego składano gołębie na ofiarę, że są one symbolem ofiary wolnej, 

niewymuszonej, nienarzuconej, dobrowolnej. 

Gdzieś czytałem, i to jest przejmujące, że jak się zabija gołębia, to on podstawia 

szyję pod nóż. Nie wiem, jakim zmysłem to robią. Stąd gołębica jest symbolem 

ochotnej ofiary. 

I to jest Duch, którego Jezus otrzymuje w szczególny sposób na początku swej 

publicznej misji. Zstępuje na Niego Duch jak gołębica, uzdalniając Go do 

postawy ofiary dobrowolnej. 

I dlatego jest On mocniejszy od Jana i ze środka takiej miłości posyła nam Ducha. 

Ojcowie Kościoła bardzo mocno zwracali uwagę na to, że  

 spośród wszystkich świętych Jan Chrzciciel jest człowiekiem, którego 

liturgia wspomina dwukrotnie. 

Raz wspomina jego narodziny, a drugi raz męczeństwo. 


