
  

Nadeszła czwarta niedziela Adwentu                                                           

i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane           

w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi.  

Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia ostatniego 

tygodnia na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 

 

IV Niedziela Adwentu  19 XII 2021 
 

Łk 1, 39-45   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 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.    

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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  Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1, 39-45) 

 

ST
1
: Rdz 17,7; 22,17-18; Sdz 5,24; 1 Sm 2,1-10; 2 Sm 6,1-15; 1 Krn 13,5-14; 

15,25-28; Jdt 13,18 

NT: Łk 6,21; 11,27-28 

KKK: nawiedzenie,717; boskie macierzyństwo Maryi, 495; Maryja - 

"Błogosławiona która uwierzyła", 148,273; Jan Chrzciciel,523; obietnica dana 

Abrahamowi,422,706; kult Najświętszej Dziewicy,971; Magnificat i Zdrowaś 

Maryjo,2097,2619,2622,2675-77 

Lekcjonarz: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; święto 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Łk 1,39-45; czwarta niedziela Adwentu (rok 

C): 21 grudnia; Łk 1,39-47: uroczystość Matki Bożej z Guadalupe; Łk 1,46-50.53-54: 

trzecia niedziela Adwentu (rok B - psalm responsoryjny);  Łk 1,46-56: 22 grudnia 

 

[1,39-40]   

Maryja udała się w góry do pewnego miasta, które tradycja utożsamia z wioską 

Ain Karem, położoną w odległości około 8 kilometrów od Jerozolimy, a więc na tyle 

blisko, że Zachariasz mógł ze swego domu dotrzeć bez trudu do świątyni, by pełnić 

obowiązki kapłana. 

Maryi podróż do Elżbiety musiała zająć co najmniej kilka dni, ponieważ Ain 

Karem dzieli od Nazaretu około 150 km, zależnie od obranej drogi. 

Ewangelia nie wspomina, by w tej drodze towarzyszył jej Józef, tak jak to miało 

miejsce później, podczas wędrówki do Betlejem (2,4-5). 

Maryja idzie z pośpiechem, co wskazuje na jej gorliwość w wypełnianiu Bożego 

planu. 

[1, 41-42]  

Gdy pozdrowiła Elżbietę, wywołuje to u matki Jana Chrzciciela reakcję podobną 

do reakcji Maryi, którą pozdrowił ją anioł Gabriel (1,29):  

dzieciątko Jan podskoczyło2
 w łonie swojej matki, a sama Elżbieta została 

napełniona Duchem Świętym. 
                                                           
1
 Informacje do Łk 1, 39 - 56 



Urzeczywistniają się w ten sposób słowa Gabriela skierowane do Zachariasza, 

mówiące o tym, że Jan "już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym" 

(1,15). 

Czasownik "podskoczył" użyty jest w Septuagincie na opisanie tego, jak 

niemowlęta Ezaw i Jakub "podskakiwały"
3
 w łonie Rebeki, która także była wcześniej 

bezpłodna (Rdz 25,22). 

Rebeka dowiedziała się wówczas, że "starszy będzie sługą młodszego" i tak samo 

jest i w tym wypadku, kiedy starszy Jan zaznacza swą rolę tego, który poprzedzi 

młodszego Jezusa. 

 

Napełniona Duchem Świętym Elżbieta mówi do Maryi:  

Błogosławionaś Ty między niewiastami. 

Zwrot "błogosławionaś" w językach semickich, które nie stopniują przymiotników, 

jest odpowiednikiem stopnia najwyższego w językach indoeuropejskich i przywołuje 

na myśl bohaterskie kobiety narodu żydowskiego, takie jak  

 Jael: "Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast" (Sdz 5,24) i  

 Judyta: "Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga najwyższego, 

spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi" (Jdt 13,18). 

Maryja, tak jak jej poprzedniczki, ma do spełnienia misję, dzięki której Bóg 

przyjdzie z pomocą Izraelowi (zob. Łk 1,54). 

Celem tej misji jest wydanie na świat owocu jej łona, czyli Jezusa. 

Wypowiadając swoje słowa, Elżbieta rozpoznaje, że Maryja nosi pod sercem 

dziecko i że owoc jej łona, podobnie jak Maryja, jest błogosławiony. 

Występujący dwukrotnie w tym zdaniu imiesłów bierny czasownika eulogeo 

(błogosławić) wskazuje, że Maryja i Jezus są błogosławieni przez Boga. 

[1, 43-44]  

Potem Elżbieta zadaje pytanie:  

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

W Starym Testamencie tytuł "mój Pan" używany jest często w odniesieniu do króla 

z dynastii Dawida (np. 1 Krl 1,31; 2,38; Ps 110,1). 

Możliwe zatem, że Elżbieta, napełniona Duchem, rozpoznaje, iż Maryja nosi w 

swoim łonie jej króla, Mesjasza. 

                                                                                                                                                                                     
2
 W BT bardziej ogólny czasownik "poruszyło się". Greckie słowo oznacza precyzyjniej "podskakiwać" lub nawet 

"podskakiwać z radości", jak w Ps 114,4, gdzie czytamy: "Góry skakały jak barany" - przyp. red. nauk. 
3
 W LXXpl: "poruszały się" - przyp. red. nauk. 



Trzeba też pamiętać, że pojawiające się w hebrajskim tekście Starego Testamentu 

mię JHWH zostało przetłumaczone w Septuagincie jako "Pan" (kyrios). 

Do tej pory słowo to pojawiało się u Łukasza w odniesieniu do Boga (1,6.9.11.15-

17.25.28.32.38); teraz zostaje użyte po raz pierwszy z wielu razy w odniesieniu do 

Jezusa. 

Zauważmy także, że Łukasz wskazał przed chwilą czytelnikom na boskość Jezusa, 

nazywając Go "Synem Bożym" (1,35). 

Jezus może zatem dzielić z Bogiem tytuł "Pana" w pełnym sensie tego słowa (zob. 

Tło biblijne "Jezus Pan" w komentarzu do 5,11). 

To twierdzenie dotyczące Jezusa zaowocuje w ostateczności głębszą refleksją nad 

macierzyństwem Maryi, czego kulminacją będzie definicja dogmatyczna 

sformułowana na Soborze Efeskim. 

Skoro "Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie 

stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, 

drugą Osobą Trójcy Świętej", w takim razie  

"Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotokos)" 

(KKK, 495, cytat z dokumentów Soboru Efeskiego z 431r.; DS 251). 

 

W pytaniu Elżbiety słychać także echo bojaźni Dawida, gdy miał wprowadzić Arkę 

Przymierza do Jerozolimy: "Jakże przyjdzie do mnie arka Pańska?" (2 Sm 6,9). 

Z tego można wnioskować, że Maryja jest tutaj przedstawiana jako nowa Arka 

Przymierza, podobnie jak wcześniej była porównywana do Namiotu Spotkania 

wypełnionego obecnością Boga (Łk 1,35). 

W tym miejscu powraca odwołanie do tej samej Drugiej Księgi Samuela (Łk 1,32; 

2 Sm 7,12-16). Mamy tu także kilka innych powtarzających się słów i zwrotów, które 

mają wzmocnić to echo4
. 

I tak na przykład w wersecie 39 czytamy, że Maryja "wybrała się i poszła" do 

miasta "w [ziemi] Judy" (tylko tutaj, zamiast słowem "Judea", jak w 1,65, Łukasz 

nazywa tę krainę imieniem zamieszkującego je pokolenia). 

Podobnie Dawid "wybrał się i poszedł" do wioski "Judy", by sprowadzić arkę (2 

Sm 6,2 LXX - jedyne miejsce w Piśmie Świętym, w którym te trzy greckie słowa 

zostały użyte w identyczny sposób)
5
. 

                                                           
4
 R.B. Hays prezentuje siedem testów służących badaniu możliwych aluzji starotestamentalnych w Nowym 

Testamencie, wśród nich głośność (echa), powracanie aluzji i spójność tematyczną; zob. tenże, Echoes of 
Scripture in the Letters of Paul, Yale University Press, New Haven 1989, s.29-32 



Maryja weszła do domu Zachariasza, podobnie jak Arka weszła do "domu 

Obed-Edoma z Gat" (Łk 1,40; 2 Sm 6,10). 

Gdy Maryja zjawiła się w domu Zachariasza, dzieciątko Jan podskoczyło 

(skirtao, Łk 1,41.44) z radości; podobnie Dawid "tańczy" (LXXpl; skirtao w jednej 

z greckich wersji z 2 Sm 6,16) przed arką "z radością" (LXXpl). 

Także i Elżbieta, w wersecie 42, wydała głośny okrzyk, tak jak "radosn[e] 

okrzyk[i]" ludzi będących świadkami wprowadzania arki (2 Sm 6,15 LXXpl). 

Grecki czasownik anafoneo, który nie występuje nigdzie indziej w Nowym 

Testamencie, pojawia się w paralelnym dla Księgi Samuela opisie przenoszenia arki 

przez Dawida w Pierwszej Księdze Kronik (1 Krn 15,28 LXX); słowo to pojawia się 

w Septuagincie tylko pięć razy i zawsze opisuje liturgiczne śpiewy i taniec przed arką 

(1 Krn 16,4-5.42; 2 Krn 5,13). 

I wreszcie, Maryja pozostaje u Elżbiety "około trzech miesięcy" (Łk 1,56), czyli 

tyle samo czasu, ile arka pozostawała w domu Obed-Edoma, nim Dawid sprowadził ją 

do Jerozolimy (2 Sm 6,11). 

Podsumujmy: 

"Łukasz na różne sposoby wskazuje nam, że:  

 Maryja jest prawdziwą Arką Przymierza;  

 tajemnica Świątyni - zamieszkania Boga na ziemi - spełniła się w Maryi"6
. 

 

Żywa tradycja: Wniebowzięcie NMP, Arki Przymierza 

Święty Jan Damasceński, wyjaśniając wzięcie Maryi do nieba z ciałem i duszą, 

przedstawia ją jako nową Arkę Przymierza: 

"Ciebie, prawdziwą Arkę Pana, Apostołowie, jak niegdyś kapłani typiczną arkę, 

przenieśli na ramionach i złożyli w grobie, przez który jak przez drugi Jordan 

przeszłaś do prawdziwej Ziemi Obiecanej. (...) Nie pozostało w ziemi twe czyste, 

nieskalane ciało, lecz przeniesiona zostałaś do królewskich komnat niebieskich"
7
.  

W czytaniach liturgicznych na uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) 

Kościół także przedstawia Maryję jako Arkę Przymierza. 

                                                                                                                                                                                     
5
 Polski przekład LXX nie zachowuje tego podobieństwa: "Dawid i wszyscy ludzie z jego otoczenia, należący do 

przywódców Judy, przygotowali się i wyruszyli w zorganizowanej wyprawie, której celem było sprowadzenie 
arki Boga", 2 Sm 6,2a LXXpl - przyp. tłum. 
6
 Benedykt XVI, Zwycięża miłość, a nie nienawiść: homilia podczas Mszy św. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

(Watykan, 15 sierpnia 2006), "Salvatoris Mater" 2007,9 (1/2), s.387 
7
 Jan Damasceński, Pierwsza Homilia na Wniebowzięcie NMP (1), 12, w: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła 

greccy i syryjscy, przeł. W. Kania, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1981, s.241 



W wigilię tej uroczystości pierwsze czytanie mszalne mówi o przeniesieniu arki 

przez Dawida do Jerozolimy (1 Krn 15,3-4.15; 16,1-2), wskazując, że mamy tu 

paralelę do wniebowzięcia Maryi, z ciałem i duszą, do niebiańskiego Jeruzalem. 

Ta myśl zostaje podkreślona w responsie psalmu: "Wyrusza z Panem arka Jego 

chwały" (zob. Ps 132,8).  

Podczas mszy z tego dnia pierwsze czytanie zestawia Arkę Przymierza w niebie                

z kobietą obleczoną w słońce (Ap 11,19; 12,1-6.10). Ewangelia przedstawia 

nawiedzenie Elżbiety (Łk 1,39-56) i w tej perykopie także znajdujemy echo 

starotestamentalnych opisów przeniesienia arki. 

[1, 45]  

Ostatnie słowa napełnionej duchem Elżbiety to pierwsze błogosławieństwo w 

naszej Ewangelii: Błogosławiona [jest], która uwierzyła. 

W przeciwieństwie do "błogosławionaś" i "błogosławiony" z wersetu 42 będących 

tłumaczeniem czasownika eulogeo, "błogosławiona" z tego wersetu to tłumaczenie 

przymiotnika makarios oznaczającego osobę "szczęśliwą" (odczuwającą szczęście 

lub taką, której przytrafiło się szczęście), ponieważ Bóg udzielił jej swojej łaski (zob. 

Łk 6,20-22). 

Podczas, gdy Zachariasz nie uwierzył (1,20), Maryja uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane jej od Pana. 

 W ten sposób uzyskała przywilej bycia matką Syna Bożego. 

 Stała się także wzorem dla wszystkich, którzy "słuchają" słowa Bożego   

i je wypełniają/przestrzegają go (8,21; 11,28). 

Jak zobaczymy, w wielu miejscach Ewangelii spełnią się nie tylko słowa Boga 

wypowiedziane przez anioła, lecz także te zapisane w Piśmie (4,21; 18,31; 22,37; 

24,44). 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Orygenes 
 

Zbawiciel przychodzi do Jana 
 

Lepsi idą do gorszych, aby swym przybyciem przynieść im jakiś pożytek. Tak więc 

Zbawiciel przybył do Jana, aby uświęcić jego chrzest.  



Podobnie i Maryja: skoro tylko usłyszała anioła zwiastującego, że porodzi Zbawiciela               

i że krewna Jej, Elżbieta, jest w stanie błogosławionym, „z pośpiechem udała się w krainę 

górską i weszła do domu Elżbiety” (Łk 1, 39nn).  

Jezus bowiem, który znajdował się w Jej łonie, spieszył się, aby uświęcić Jana, który 

znajdował się jeszcze w łonie matki. Przed przybyciem Maryi i przed pozdrowieniem 

Elżbiety nie „rozradowało się dzieciątko w jej łonie”, lecz skoro tylko Maryja 

wypowiedziała słowo podpowiedziane Jej przez Syna  Bożego znajdującego się w łonie 

matki, „rozradowało się dzieciątko z radości”, i wtedy dopiero Jezus uczynił prorokiem 

swego poprzednika.  

Trzeba było bowiem, aby Maryja, najgodniejsza, by stać się Matką Syna Bożego, po 

rozmowie z aniołem, udała się w górską krainę i aby przebywała w miejscu wysokim, to jest 

w doskonałości.  

Stąd napisano: „Powstawszy, Maryja w owe dni udała się w krainę górską”. Musiała 

bowiem, jako że była pilna i zapobiegliwa, spiesznie podążać i być doprowadzona na 

wysokości, które oznaczają doskonałość, oraz być strzeżona mocą Bożą, która ją już 

ocieniła.  

„Przybyła tedy do miasta Judy i do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I stało 

się, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, rozradowało się dzieciątko w jej 

łonie i została napełniona Duchem Świętym”.  

Nie ulega wątpliwości, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym ze względu na 

swojego syna. Matka bowiem uprzednio nie zasłużyła, aby zostać napełniona Duchem 

Świętym, ale gdy Jan zamknięty jeszcze w jej łonie otrzymał Ducha Świętego, wtedy i ona, 

po uświęceniu syna, została napełniona Duchem Świętym. Możesz w to uwierzyć, jeśli 

poznasz coś podobnego u Zbawiciela...  

Maryja bowiem wtedy została napełniona Duchem Świętym, gdy w łonie Jej 

zamieszkał Zbawiciel. Skoro tylko otrzymała Ducha Świętego, który ukształtował ciało 

Pańskie, i Syn Boży począł istnieć w Jej łonie, także i Ona została napełniona Duchem 

Świętym.  

„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.  

A skądże mi to, że Matka Pana mojego przyszła do mnie?” 

 Słów wypowiedzianych „a skądże mi to” nie mówi nieświadoma – jakoby ona 

napełniona Duchem Świętym nie wiedziała, że wedle woli Bożej Matka Pana przyszła do 

niej – ale mówi w tym znaczeniu: cóż dobrego uczyniłam, jakież to są moje uczynki, że 

Matka Pana do mnie przychodzi? Jakimi uczynkami sprawiedliwości, jakimi dobrymi 

czynami, jakąż wiernością umysłu zasłużyłam na to, że Matka Pana mojego przychodzi do 

mnie?  



„Oto skoro zabrzmiało powitanie twoje w uszach moich, ucieszyło się z radością 

dzieciątko w łonie moim”. Święta bowiem była dusza Jana, który jeszcze zamknięty w 

łonie matki i mający dopiero przyjść na świat, wiedział już to, czego nie znał Izrael; stąd 

„poruszyło się” i nie tylko „poruszyło”, ale „poruszyło z radości”.  

Odczuło bowiem,  że przyszedł jego Pan, aby uświęcić sługę, zanim jeszcze wyjdzie                

z łona matki. Obym został uznany przez niewiernych za głupca, że w takie rzeczy 

uwierzyłem! Sama jednak sprawa pokazała, że nie uwierzyłem głupocie, ale mądrości, bo 

to, co oni uważają za głupotę, jest dla mnie okazją zbawienia. 

Jeśliby bowiem nie było niebiańskim i świętym narodzenie Zbawiciela, jeśliby w sobie 

nie niosło czegoś Bożego i przekraczającego naturę ludzką, nigdy ta nauka nie 

przeniknęłaby na cały świat. Jeśliby ten, który znajdował się w łonie Maryi, był tylko 

człowiekiem, a nie Synem Bożym, jak to by się stało, że nie tylko wtedy, ale i teraz są 

uleczalne liczne choroby duszy i ciała?  

 Któż spośród nas nie był kiedyś bezrozumnym, teraz natomiast dzięki Bożemu 

miłosierdziu posiadamy zrozumienie i poznanie rzeczy Boga.  

 Komu z nas nie brakowało wiary w sprawiedliwość, teraz natomiast nie tylko ją 

mamy, ale postępujemy drogą sprawiedliwości.  

 Któż z nas nie błądził i nie tułał się, teraz natomiast z powodu przyjścia 

Zbawiciela nie tylko nie chwiejemy się i nie niepokoimy, lecz stanęliśmy na 

drodze Tego, który powiedział: „Jam jest drogą” (J 14, 6). 

 

 Św. Ambroży 
 

Maryja u Elżbiety 

 

 „Powstawszy tedy, Maryja w owe dni udała się spiesznie w okolicę górzystą do 

miasta Judei i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 39n). 

Wszystkich to obowiązuje: jeśli kto chce, aby mu wierzono, musi uwierzytelnić to, co 

mówi.  

Toteż anioł zwiastując to, co ukryte, przykładem popierając swe słowa, zwiastuje 

Dziewicy Maryi, iż poczęła stara i niepłodna niewiasta; chciał tym stwierdzić, że Bóg może 

uczynić wszystko, cokolwiek zechce. Skoro Maryja to usłyszała, spiesznie i z radością udała 

się w góry, nie jakoby nie wierząc jego słowom, nie jakoby nie miała pewności co do tego, 

co Jej zwiastowano, nie jakoby wątpiła o rzeczywistości zdarzenia, lecz ciesząc się w swym 

sercu, że może spełnić swój obowiązek. Dokąd przepojona Bogiem mogła spieszyć, jeśli nie 

do tego, co jest wzniosłe? Nie zna opóźnień łaska Ducha Świętego...  



Wnet też się okazały dobrodziejstwa, jakie sprowadziło przybycie Maryi i obecność 

Pana. „Skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w łonie 

jej i napełniona została Duchem Świętym”.  

 

Przypatrz się rozmaitości i właściwości poszczególnych słów. 

 

 Najpierw Elżbieta usłyszała głos, lecz Jan pierwej poczuł działanie łaski. To usłyszała 

w sposób naturalny, on zaś radował się z powodu tajemnicy. Ona poznała przybycie 

Maryi, on natomiast Pana.  

 Niewiasta poznała przybycie Niewiasty, dziecię zaś przyjście Dziecięcia. One 

rozmawiają o doznanej łasce, dziatki zaś wewnątrz działają i owoc tajemnicy miłości 

obracają na dobro swych matek. Te zaś podwójnemu cudowi prorokują, kierując się 

duchem swych dzieci.  

 Ucieszyło się dziecię i matka została napełniona [Duchem Świętym]. Nie pierwej niż 

syn matka została napełniona, lecz gdy Duch Święty napełnił syna, następnie napełnił 

matkę. Rozradował się Jan, uradował się duch Maryi.  

 Gdy Jan się poruszył, Elżbieta została napełniona [Duchem Świętym]. Co do Maryi, to 

jak wiemy, nie jest powiedziane, że Duch Ją napełnił, lecz rozradował się duch Jej. 

Niepojęty niepojęcie działał w swej Matce.  

 Tamta po poczęciu była napełniona, Ta zaś zanim poczęła...  

 

Maryja nie zwątpiła, lecz uwierzyła i dlatego otrzymała owoc wiary.  

 

„Błogosławionaś – mówi – któraś uwierzyła”.  

Lecz i wy jesteście błogosławieni, którzy słyszeliście i uwierzyliście. Każda bowiem 

dusza, która wierzy, poczyna i rodzi Słowo i uznaje Jego dzieła. Niechaj w każdej duszy 

będzie dusza Maryi, aby radowała się w Bogu. Co do ciała jest tylko jedna Matka 

Chrystusa; jednakże co do wiary Chrystus jest owocem wszystkich. Każda bowiem dusza 

otrzymuje słowo Boga, jednakże musi być nieskalana i wolna od przewinień grzechów oraz 

strzec czystości z nienaruszoną skromnością.  

Każda więc dusza może wielbić Pana, jak wielbiła Go dusza Maryi.  

I rozradował się duch Jej w Bogu, Jej Zbawicielu. Wielbiony jest Bóg, jak się to i gdzie 

indziej czyta: „Uwielbiajcie Pana ze mną” (Ps 34 [33], 4), nie jakoby ludzkim głosem 

można Mu coś dodać, lecz iż w nas jest wielbiony. Chrystus jest bowiem obrazem Boga             

(2 Kor 4, 4).  



Jeśli więc dusza czyni coś sprawiedliwego, to wielbi obraz Boga, na podobieństwo 

którego jest stworzona. Toteż gdy Go wielbi, ma udział w Jego wielkości i przez to się 

wywyższa. 

 

 

I czytanie :      Mi 5, 1–4a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie 

mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, 

od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca 

porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i 

paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą 

wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.  A Ten będzie 

pokojem..   
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Ireneusz 
 

Betlejem – Miasto Dawidowe 

 

Z kolei Prorok Micheasz mówi o miejscu, gdzie się ma narodzić Chrystus, to jest o 

Betlejem Judzkim tak powiada: „A ty Betlejem Judzkie, czy nie jesteś najmniejsze 

wśród książąt judzkich? Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie pasł Izraela, 

mój lud” (Mi 5, 2).  

Ale Betlejem jest także ojczyzną króla Dawida, tak więc nie tylko według Dziewicy, 

która Go urodziła jest On z pokolenia Dawida, ale także z tej racji, że narodził się w 

Betlejem, ojczyźnie Dawida.  

 Św. Hieronim 
 

Pochwała Betlejem 

 

[Paula w swojej pielgrzymce do Miejsc Świętych przybyła do Betlejem], wylewając 

łzy radości mówiła: „Witaj Betlejem, domie chleba, w którym urodził się ów Chleb, 

który z nieba zstąpił. Witaj Efrata, kraino najżyźniejsza oraz karpoforos – 

owocodajna, której urodzajnością jest Bóg”.  



O tobie niegdyś przepowiedział Micheasz: „A ty, Betlejem, Efrata, malutkieś 

między tysiącami judzkimi; z ciebie mi wynajdzie, który będzie panującym w 

Izraelu, a wyjście którego od początku, od dni wieczności. Przeto da ich aż do czasu, 

w którym rodząca porodzi, a ostatek braci jego wróci do synów izraelowych” (Mi 5, 

2n).  

U ciebie bowiem narodzi się panujący, który przed jutrzenką jest zrodzony (Ps 110 

[109], 3), którego narodzenie z Ojca dokonało się poza czasem. I tak długo pozostawał u 

ciebie ród pochodzenia Dawidowego, aż Dziewica porodziła i resztki narodu wierzącego 

w Chrystusa nawróciły się do synów izraelskich i głosiły swobodnie:  

„Wam przede wszystkim miało być głoszone słowo Boże, ale że je odrzucacie                   

i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego, oto zwracamy się do pogan” (Dz 13, 

46).  

Powiedział bowiem Pan: „Nie jestem posłany, jeno które zaginęły z domu 

izraelowego”
8
 (Mt 15, 24).  

I w tym czasie spełniły się na nim słowa Jakuba: „Nie braknie Księcia z Judy ani 

wodza z biódr jego, aż przyjdzie, który ma przyjść, a On będzie oczekiwaniem 

narodów” (Rdz 49, 10, LXX).  

 Św. Hieronim 
 

Z ciebie, maleńkiego i miernego wyjdzie wódz izraelski 

 

 „A ty Betlejem, ziemio judzka”...Ewangelista powiedział, że nie jest maleńkie wśród 

książąt Judy, jeśli jest brane jako miejscowość; maleńki wprawdzie jesteś i mierny, 

jednakże z ciebie maleńkiego i miernego wyjdzie wódz izraelski – według owych słów 

apostoła: „I co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych” (1 Kor 1, 27).  

Dalej, co następuje: „Który by rządził ludem moim izraelskim” (Mt 2, 6) – czyli 

„Który by pasł lud mój izraelski”. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela (BT) 



Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła 

 

Maryja ukazuje nam drogę wiary 
 

 

 

 W czwartym tygodniu Adwentu przeczytaj Ewangelię:                  

Łk 1,39-45 

"Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona” (Łk 1,42) – tymi dobrze znanymi nam słowami Elżbieta pozdrowiła swoją 

krewną, Maryję, która przyszła do niej w odwiedziny. Powtarzamy je za każdym 

razem, gdy odmawiamy Zdrowaś Maryjo.  



Elżbieta wypowiada jednak wobec tej młodziutkiej Dziewczyny także kolejne, 

równie poruszające błogosławieństwo: „Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 

spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45).  

Elżbieta nazwała Maryję błogosławioną nie tylko dlatego, że przyjęła Jezusa do 

swego łona, ale również dlatego, że uwierzyła w dane Jej przez Boga obietnice.  

Słowa wypowiedziane przez Elżbietę padły w konkretnym momencie, na początku 

brzemienności Maryi, ale całe życie Matki Bożej pokazuje Jej niezachwianą wiarę we 

wszystkich dobrych i złych momentach.  

 Zbliżając się do pięknych świąt Bożego Narodzenia, przyjrzyjmy 

się lekcji, jaką jest dla nas przykład Maryi.  

 

▌ BĄDŹ POZDROWIONA, PEŁNA ŁASKI!  
 

Elżbieta wiedziała, że wiara Maryi w Boga i Jego obietnice nie była tylko zasługą 

Jej samej. Maryja była w stanie wierzyć, ponieważ czerpała z łaski, której Bóg Jej 

udzielał.  

 Ta łaska dawała Jej siłę, by zaufać Bogu nawet w trudnych sytuacjach, 

kiedy przyszłość wydawała się niepewna – na przykład, gdy Józef 

postanowił oddalić Ją potajemnie (Mt 1,19).  

 Pozwoliła Jej nie ulec lękowi, gdy Symeon przepowiedział, że miecz 

przeszyje Jej duszę (Łk 2,34-35).  

 Dała Jej siłę i mądrość, aby wychować Syna do czekającej Go misji, 

także po śmierci Józefa.  

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza nas, że „łaska jest przychylnością, 

darmową pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie: stali się dziećmi 

Bożymi, przybranymi synami, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego” 

(KKK, 1996).  

Jest to także doskonały opis tego, czym została obdarowana Maryja. Została Ona 

napełniona wszelką łaską, jakiej potrzebowała, by uwierzyć i odpowiedzieć na 

wezwanie Boga.  

Pamiętajmy jednak również o tym, że ze strony Maryi potrzebna była współpraca z 

tą łaską i nieustanna wiara w Pana, który Ją nią napełnił.  

Zobaczmy, jak to wyglądało w Jej życiu.  

 

 

 



 

▌ DZIECIĘ BĘDZIE NAZWANE SYNEM BOŻYM  
 

Niezależnie od tego, co inni mówili o Jej Synu, Maryja wierzyła, że On naprawdę 

jest – jak to Jej zostało zwiastowane – Synem Bożym.  

Nieprzyjaciele Jezusa oskarżali Go, że „mocą władcy złych duchów wyrzuca złe 

duchy” (Mk 3,22), ale Maryja wierzyła, że dokonuje On potężnych dzieł mocą Ducha 

Świętego.  

Krewni obawiali się o bezpieczeństwo Jezusa i sądzili, że „odszedł od zmysłów” 

(Mk 3,21), ale Ona dzięki wierze potrafiła dostrzec sens Jego słów i uczynków (J 2,5).  

Żydzi nazywali Go bluźniercą (J 10,33), ale Maryja wiedziała, jak bardzo miłuje On 

Ojca i jak głęboko jest oddany pełnieniu Jego woli.  

 

▌ DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO  
 

Maryja znajdowała się w wielu sytuacjach, które wymagały od Niej wiary, że 

Ojciec niebieski jest silniejszy i mądrzejszy, niż może to sobie wyobrazić.  

Podobnie jak my, musiała uwierzyć, że Bóg będzie z Nią i Jej pomoże.  

 Kiedy razem z Józefem uciekała przed Herodem, ufała, że Bóg uchroni 

Jej Syna, aby mógł osiągnąć wiek dorosły i wypełnić misję Zbawiciela 

świata (Mt 2,13-15).  

 Po śmierci Józefa ufała, że Bóg zatroszczy się o Nią i o Jezusa.  

 Wreszcie, widząc Jezusa na krzyżu, zaufała, że nic – nawet Jego śmierć – 

nie jest w stanie zniweczyć słowa Bożego.  

 

▌ BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ, KTÓRAŚ UWIERZYŁA 
 

 My także, jak Maryja, wiele otrzymaliśmy od Pana. To, że nie jesteśmy 

bezgrzeszni, nie powstrzymuje Boga przed udzielaniem nam łaski. Pismo Święte 

mówi, że „On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich – w Chrystusie” (Ef 1,3).  

Tak hojny jest nasz Ojciec niebieski! Miłuje nas tak bardzo, jak umiłował Maryję.  

Spróbujmy uświadomić sobie, co to właściwie znaczy.  

Otóż możesz prosić Boga o łaskę, gdy napotykasz trudności na swojej drodze, i 

mieć ufność, że nigdy ci jej nie zabraknie, aby iść naprzód w wierze.  



Możesz tego doświadczyć, ilekroć zwrócisz się do Niego na modlitwie – Bóg nie 

odmówi ci łaski wiary w Jego niezawodną miłość, łaski ujrzenia, że twoje grzechy 

zostały zmyte, łaski miłości do tych, których masz wokół siebie.  

Nawet jeśli nie „czujesz” tej łaski, możesz – jak Maryja – zaufać, że Bóg ci jej 

udziela, ponieważ to obiecał. Jak Maryja, możesz trwać w wierze, że Jezus jest Synem 

Boga.  

 Kiedy przychodzi pokusa do grzechu, powtarzaj sobie: Należę do Syna 

Bożego. Nie muszę ulegać tej pokusie.  

 Kiedy wierność Jezusowi każe ci iść wbrew otaczającemu cię światu, mów: 

Naśladuję Syna Bożego. On da mi odwagę, abym żył zgodnie z wyznawaną 

wiarą.  

 Kiedy pogrążasz się w poczuciu winy i wstydu z powodu dawnych 

grzechów, powtarzaj za św. Pawłem: „Życie moje jest życiem wiary w 

Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”                  

(Ga 2,20).  

Wreszcie, jak Maryja możesz zaufać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.  

To nie znaczy, że wszystko będzie ci się udawało ani że Bóg wysłucha w cudowny 

sposób każdej twojej modlitwy. Jednak niezależnie od tego, co się stanie, zawsze 

możesz mieć ufność, że Bóg przejdzie wraz z tobą każdą burzę, pocieszy cię w 

każdych trudnościach i umocni twoją wiarę w czasie wszystkich prób. 

 

▌ MARYJA, WZÓR WIARY I UFNOŚCI  
 

Maryja dzięki temu, że trwała w wierze, nigdy nie straciła łączności z Ojcem 

niebieskim. Nigdy nie straciła zaufania do Jezusa. Nigdy też nie przestała być otwarta 

na działanie Ducha Świętego.  

Jej wytrwała wiara sprawiła, że głęboko w sercu wciąż była pełna pokoju – nawet w 

najtrudniejszych chwilach.  

Przykład i wstawiennictwo Maryi pomaga nam trwać mocno w wierze 

niezależnie od wszystkiego, co nas spotyka. 

Codziennie możemy usłyszeć głos Boga mówiącego do nas:  

„Błogosławieni jesteście, którzy uwierzyliście w moje obietnice!”. ▐ 

 

 

 



Jezus z Nazarethu - Roman Brandstaetter 

 

Miriam śpiewa  

Słońce już zachodziło, gdy Miriam, zmęczona i okryta kurzem po trzydniowej podróży, 

odbytej częściowo na ośle, którego jej po drodze użyczył wędrujący do Jerozolimy znajomy 

Jehojakima, pobożny garncarz, wreszcie weszła między wąskie uliczki Ejn Karem, 

położonego na zboczach wąwozu wśród rozkwitających o tej porze drzew migdałowych i 

oliwek.  

Dziewczęta czerpiące wodę u źródła wskazały jej dom Zecharii i Eliszeby. Odprowadzona 

wzrokiem gapiących się na nią mieszkańców miasteczka, poszła pod górę w zapadających 

szybko ciemnościach, krętą ścieżką, obrośniętą drzewami figowymi, do białego domu, 

stojącego na uboczu pod koronami wiekowych terebintów.  

Stanęła w drzwiach izby oświetlonej wątłym płomykiem oliwnej lampki. Za stołem 

siedział stary mężczyzna o ostrych rysach twarzy. Powieki miał zamknięte. Pogrążony w 

półmroku, kołysał się rytmicznie i poruszał wargami, a swoim zewnętrznym wyglądem 

przypominał praojca Abrahama, przyjaciela Boga, zwłaszcza na tle krajobrazu, który był 

podobny do tamtego w Mamre.  

Miriam nie wiedziała, jak wyglądał Abraham i jaki był krajobraz w Mamre, jeżeli więc 

stwierdziła pewne podobieństwo między Abrahamem a Zecharią i dwoma krajobrazami, było 

ono raczej jej życzeniem, i to w odwróconej kolejności zdarzeń, czyli że Zecharia powinien 

wyglądać tak jak Abraham, a krajobraz w Ejn Karem jak krajobraz w Mamre, ale i w ten 

sposób sformułowane podobieństwo miało swoją głęboką wartość i wymowę, gdyż 

świadczyło o tchnieniu dostojeństwa, które wypełniło postać Zecharii, a w tych wymiarach 

obojętne jest, czy życzenie nakładamy na rzeczywistość, czy rzeczywistość na życzenie.  

W głębi, w kuchni przylegającej do izby krzątała się wysoka, szczupła niewiasta, która 

właśnie odwróciła się ku światłu, a wtedy Miriam ujrzała jej wydatną ciążę, rysującą się pod 

fałdami luźnej tuniki.  

Na ten widok dziewczynę ogarnęło wzruszenie i poczuła w sercu wdzięczność dla tej 

kobiety, która swoim stanem wyprzedzała jej własne przeznaczenie. Pobożnie dotknęła 

palcami mezuzy — małego pudełeczka przytwierdzonego do odrzwi, a zawierającego 

wypisane na skrawku pergaminu przykazania Boże — i przyłożyła palce do ust.  

Stary mąż otworzył oczy, podniósł się z zydla i gestem ręki zaprosił ją do wnętrza izby, ale 

po jego spojrzeniu, w którym zakłopotanie mieszało się z resztkami zadumy pozostałej po 

modlitwie, łatwo można było poznać, że nie wie, kim jest owa dziewczyna stojąca w progu 

jego domu.  

 



Przypatrywał się jej coraz uważniej, a matowy blask jego oczu był dowodem, że pamięć 

starca, chociaż pracowała sprawnie i szybko, nadaremnie szukała w przeszłości twarzy 

nieznajomej dziewczyny.  

Dał więc spokój poszukiwaniom i tylko powtórnym gestem dłoni wskazał jej drogę do 

wnętrza izby, a ten gest, tym razem nieco głębszy, miał ukryć przed ewentualną wnikliwością 

gościa — co zawsze należało brać pod uwagę — chwiejną pamięć gospodarza.  

Tymczasem Eliszeba podeszła bliżej i przyglądała się uważnie dziewczynie. Ale mrok już 

zupełnie zatarł wyrazistość jej rysów, a światło lampki oliwnej podkreślało jedynie błysk 

niebieskich i sennych oczu pod równymi czarnymi łukami brwi. Nie wiadomo, jak długo 

trwałoby to kurtuazyjne oczekiwanie, gdyby nie Miriam, która pozdrowiła Eliszebę 

pozdrowieniem pokoju, a słowa jej, zwyczajne i proste, okazały się w skutkach wydarzeniem 

niezwykłym, wybiegającym daleko poza powszedni zwyczaj powitania.  

Jest to jeszcze jeden dowód na to, że cudem jest nie tylko wskrzeszenie 

zmarłego czy uleczenie ślepca ślepego od urodzenia, ale może nim być 

również proste, codzienne zdarzenie, które z przyczyn głębokich, lecz 

niedostrzegalnych dla ludzkiego umysłu otwiera przed człowiekiem widok 

w głąb spraw niedocieczonych.  

Gdy więc ciężarna niewiasta usłyszała powitanie, wypowiedziane przez Miriam — było 

nim prawdopodobnie jedno z utartych powitań, jak na przykład „Bądź pozdrowiona, 

Eliszebo” lub „Pokój tobie, Eliszebo” — nagle poczuła w swoim łonie ruch płodu, co nie 

byłoby zjawiskiem nadzwyczajnym i nie należałoby przykładać do niego miary zdarzenia 

cudownego, gdyby nie towarzyszące tym ruchom olśnienie Eliszeby, która w przybyłej — 

nigdy jej dotychczas nie widziała — poznała córkę swojej stryjecznej siostry Hany, żony 

Jehojakima, wyrobnika z Nazarethu, i równocześnie przeczuła, że dźwiga ona Dziecko pod 

sercem.  

— Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota 

twojego. A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? — rzekła.  

Gdy po chwili rozważała swoje pytanie, niepokojące i zarazem pełne ufności, 

niezrozumiałe i zarazem jasne, nie mogła w sobie odnaleźć źródeł swoich nagłych przeczuć 

ani tym bardziej logicznych przesłanek, które naprowadziły ją na myśl o macierzyństwie 

Miriam.  

Przecież źródłem tych niezwykłych powiązań nie mogło być prawo o skojarzeniu 

wyobrażeń, albowiem postać Miriam w świadomości Eliszeby kojarzyła się z ubóstwem, z 

ciężką pracą i z szarym życiem jej rodziców, a nigdy z królewską godnością matki 

błogosławionej między niewiastami, a przecież właśnie tak określiła Eliszeba swój stosunek 

do dziewczyny, dodając jeszcze takie zdanie: — Błogosławionaś, która uwierzyłaś, że 

wypełni się to, co ci oznajmiono.  

Oznajmiono? Skąd o tym wiedziała Eliszeba?  



Nie umiejąc wytłumaczyć sobie sensu wypowiedzianych słów — po prostu słowo 

wyprzedziło myśl — Eliszeba dopiero po krótkim milczeniu zrozumiała niezgłębioną 

mądrość tego, co powiedziała — właściwie tylko zdawało się jej, że zrozumiała — i olśniona 

swoimi przewidywaniami i świadomością, że to wszystko, co mówi, przerasta ją i wywyższa, 

a wywyższając, czyni z niej pokorne naczynie Pańskich przeznaczeń, ze wzrastającym 

napięciem wpatrywała się w Miriam; a ponieważ Miriam z równym napięciem wpatrywała 

się w Eliszebę, obie kobiety patrzyły na siebie zdumione i własnym uszom nie wierzyły — 

Eliszeba temu, co mówi, a Miriam temu, co słyszy.  

Usiedli, Zecharia i Eliszeba w głębi, do połowy w świetle, do połowy w mroku, pochyleni 

ku sobie. Miriam natomiast bliżej światła, wpatrzona w pełganie oliwnego płomienia.  

Chociaż myśleli o tym samym, jednak sens owych rozmyślań był bardzo różny.  

Podczas gdy Zecharia bolał nad swoim uciążliwym kalectwem i niemożnością 

porozumienia się z dziewczyną, którą Eliszeba pozdrowiła w tak niezwykły sposób, Eliszeba, 

przyczajona, wsłuchiwała się w ruch płodu — zdawało się jej, że płód jeszcze się porusza — 

ale nasłuchiwanie było daremne, gdyż uspokojone jej łono milczało, a Miriam, czując w sobie 

nieprzeparte pragnienie śpiewu, wyszła z izby, usiadła na progu i podniósłszy głowę, poczęła 

nucić melodię, ale bez słów, gdyż jeszcze ich nie znała, chociaż już wiedziała, o czym będzie 

śpiewać.  

I jak to zwykła czynić, ilekroć ogarniało ją natchnienie, cofnęła się myślą do zamierzchłej 

przeszłości i szukała w niej źródła swojego śpiewu, i odnalazła je w radosnym psalmie Hany, 

matki proroka Szemuela, w której była nawet skłonna widzieć swą własną matkę — wiadomo 

przecież, że wspólne imiona świadczą o powinowactwie losu i dusz, a matka proroka nosiła to 

samo imię co matka małej Miriam — gdyż psalm przed wiekami w uniesieniu śpiewany przez 

pobożną niewiastę był tak piękny i bliski sercu dzieweczki, że uważała go za swoją 

dziedziczną własność.  

Ale nie miała zamiaru go powtarzać, pragnęła tylko nawiązać do pewnych jego motywów, 

aby zaświadczyć ścisły związek między tym, co było w odległej przeszłości śpiewane przez 

jej matkę z psalmicznego wyboru, a tym, co dzisiaj sama zaśpiewa.  

Zaśpiewała.  

Jej dusza uwielbiła Elohim, a duch jej rozradował się w Panu, ponieważ spoczął na niej, 

poddanej służebnicy, Jego nieprzenikniony cień.  

Narody zwać ją będą błogosławioną — był to mimowolny oddźwięk pozdrowienia 

Eliszeby, ale wypowiedziany z tak wielką pokorą i ślepym zaufaniem, że brzmiał jak 

posłuszne echo dawnych ustanowionych i dokonanych wyroków, których była tylko 

powolnym naczyniem — albowiem Niewidzialny uczynił jej wielkie i tajemnicze dzieło, 

dlatego święte jest Jego Imię, a nad tymi, którzy Go się trwożą, spocznie Jego miłosierdzie po 

wszystkie pokolenia.  

Tu Miriam ujrzała gniew Jahwe w postaci wyciągniętego ramienia, tym groźniejszego, że 

nie było ono ramieniem, ale jego znakiem, rozpostartym na całe niebiosa i miażdżącym w 



swej doskonałej nieodwołalności ludzi pysznych i knowania ich serc, i mocarzy strąconych z 

ich cedrowych tronów w otchłań szeolu.  

W żyłach Miriam wzburzyła się krew ubogich, krew anawim Jahwe, przeciw bogaczom i 

sytym, przeciw tym, którzy gromadzą złoto, krzywdę i bezbożność, i syci złota, krzywdy i 

bezbożności sprzedają sprawiedliwych za srebro, a biednych za parę sandałów i jak wszyscy 

ludzie syci, zapominają o potrzebujących, zatwardzają swoje serca i oddzielają je od Elohim 

obojętnością, nudą i ziewaniem.  

Ale krew ubogich płynąca w żyłach Miriam podniosła się ku Elohim nie tylko dlatego, że 

była krwią ludzi pracujących w pocie czoła na chleb powszedni, ale również i dlatego, że była 

krwią człowieka łaknącego miłosierdzia Pańskiego, a nędzarzem i żebrakiem według ducha, 

ciała i majętności jest każdy, który łaknie obecności EI Szaddaja.  

Bogacz powinien wiedzieć, że jego bogactwo jest nic nie znaczącym tchnieniem wiatru, a 

mędrzec, że jego mądrość jest nic nie znaczącym pyłem, a syty, że jego sytość jest sytością 

bydlęcia, i dlatego ci, którzy posiedli prawdziwą mądrość, uważają się w swej pokorze za 

ubogich według ducha i są nieustannie głodni Słowa Pańskiego.  

Dlatego zaśpiewała teraz o pokornym wywyższeniu pokornych, anawim Jahwe, o 

głodnych, karmionych dobrami Pańskimi, i o bogaczach, odprawianych z niczym, i 

uczyniwszy krótką przerwę — czuło się, że teraz uderzy w ton uroczysty i najwyższy, który 

będzie podniosłym zakończeniem śpiewu — otworzyła usta, jej pierś wysoko się podniosła, 

jakby chciała wciągnąć w płuca cały bezmiar wieczoru, i zaśpiewała o swoim ludzie, o ludzie 

Izraela, którego Jahwe pomny na swoje miłosierdzie przygarnie do siebie — znamienne jest, 

że po raz drugi wspomniała o miłosierdziu Pańskim, raz śpiewając o trwających w bojaźni, a 

obecnie o Izraelu — gdyż jest wierny przyrzeczeniu danemu jej ojcom, Abrahamowi i jego 

potomstwu na całą wieczność.  

Te ostatnie słowa o niezniszczalności Przymierza i obietnicy wprawdzie wyśpiewała, jak 

przystało na finał, tryumfalnie, ale zawiesiła je w powietrzu za pomocą przeciągłego 

akcentowania ostatnich zgłosek, co czyniło wrażenie, że słowa wciąż brzmią i trwają, i 

wypełniają sobą całą przestrzeń.  

Wstała i wróciła do izby. Z dworu dochodziło cykanie świerszczy i szum terebintów, w 

których szeleścił zachodni wiatr, przesycony zapachem soli i świeżej zieleni. Zecharia 

spojrzał z podziwem na Miriam.  

— Pragnę, aby córka mojej siostry została u nas do dnia narodzin dziecka mojego — 

rzekła Eliszeba.  

Zecharia potakiwał głową.  

— Spełnię życzenie mojej pani i mojego pana — odparła Miriam i pomyślała z radością, 

że Zecharia jest naprawdę bardzo podobny do przyjaciela Boga, praojca Abrahama, którego 

wreszcie ujrzała w swoim wielbiącym uniesieniu.  

 


