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„Święty Jan Ewangelista”, Domenico Zampieri

Ave Maria – ciesz się, 
módl, kochaj (Łk 1,26-38)

Ewangelia według św. Łukasza jest 
jedynym źródłem biblijnym, w któ-
rym znajdziemy opis Zwiastowa-
nia Pańskiego (Łk 1,26-38). Pod 
względem języka i sposobu przed-
stawienia tej sceny autor nawiązuje 
do opisów ze Starego Testamentu.
Ewangelista przedstawia scenę prze- 
kazania orędzia o narodzeniu Zba- 
wiciela. Do młodej dziewczyny  
z Nazaretu przychodzi z polecenia  
Boga anioł o imieniu Gabriel 
i oznajmia Jej nowinę o Bożym ma-
cierzyństwie. Zwiastowanie Maryi  
jest u św. Łukasza poprzedzone 
opisem innego zwiastowania. Ten 
sam Posłaniec Pański przybywa  
wcześniej do kapłana Zachariasza, 
męża Elżbiety, z zapowiedzią naro-
dzenia Jana Chrzciciela. 

Lekarz autorem sceny 
Zwiastowania 

Św. Łukasz – towarzysz w podróżach  
misyjnych i przyjaciel św. Pawła,  
świetnie posługujący się greką,  
z zawodu lekarz nazwany przez  
św. Pawła lekarzem umiłowanym  
(Kol 4,14) – jako jedyny z ewange- 
listów opowiedział o zwiastowaniu  
oraz narodzeniu Jana Chrzciciela  
i Jezusa, nawiedzeniu świętej Elżbiety, 
pokłonie pasterzy, ofiarowaniu Jezusa 
i znalezieniu Go w świątyni. Zwracał  
uwagę na uzdrowienia dokonywane 
przez Jezusa, który leczył choroby 
i słabości, na Jego miłosierdzie. Jest 
ewangelistą wybitnie maryjnym. 
Dzięki niemu znamy wiele szczegó-
łów z życia Matki Bożej.

Miejsce – Galilea,  
Nazaret, dom 

Galilea (słowo z jęz. hebrajskiego 
oznacza „pierścień”, „okrąg”, „region”,  

„prowincja”) to kraina na północy  
Izraela, rodzinne strony Jezusa i więk- 
szości Jego uczniów. Nazwa Galilea 
występuje w Starym Testamencie  
(2 Krl 15,29; Iz 8,23). To ziemie za- 
mieszkane przez pogan i Judejczyków.  
W czasach Jezusa połowę miesz-
kańców Galilei stanowili poganie  
posługujący się językiem greckim 
i aramejskim. W Galilei Jezus roz-
począł nauczanie i spędził większość 
życia. Większość tego obszaru jest 
górzysta, a bardzo ważną rolę dla 
regionu pełni Jezioro Galilejskie.  
W czasach Jezusa w Galilei krzyżowa-
ły się drogi Cesarstwa Rzymskiego.  
Nazaret w czasach Jezusa był nie-
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pozorną wioską w dolnej Galilei  
(J 1,46). Nazwa najprawdopodobniej 
wywodzi się z języka hebrajskiego  
i oznacza „zieloną gałązkę”, „latorośl”, 

„pęd”, „pączek” – zgodnie z proroc-
twem biblijnym mówiącym, że Jezus 
jest potomkiem z rodu Dawida,  
ową „zieloną gałązką”: I wyrośnie 

różdżka z pnia Jessego, wypuści się 

odrośl z jego korzeni (Iz 11,1-5).
Mieszkańcy Nazaretu wiedli życie 
ubogie, proste. Dom Józefa czy ro-
dzinny dom Maryi był więc praw-
dopodobnie niewielki, podobnie jak 
wiele innych. Światło wpadało tu je-
dynie przez otwarte drzwi. W jednej  
izbie mieścił się warsztat, kuchnia,  
sypialnia. Na ziemi materace, kilka po-
duszek. Naczynia gliniane, zapewne  
skrzynia, narzędzia pracy. Jako po-
siłek - jęczmienny chleb, trochę 
mięsa, jaja, kwaśne mleko, jarzyny.  

W dni świąteczne pieczona ryba. 
Galilejczycy byli ludźmi o prostych  
sercach, uczciwymi. W porównaniu  
z mieszkańcami Judei cechował  
ich mniejszy formalizm. Jezus  
przejmował ich wyobrażenia, oby- 
czaje, sposób mówienia.

Czas – w szóstym miesiącu

Określenie czasu w szóstym miesiącu  

ma konotacje osobiste, jest ważne 
dla bohaterek sceny, ma odniesienie  
macierzyńskie, dotyczy miesiąca  
ciąży Elżbiety. To jeden z wielu  
elementów łączących fragmenty:  
Łk 1,5-25 (zapowiedź narodzenia 
Jana Chrzciciela) oraz Łk 1,26-38 
(zapowiedź narodzenia Jezusa). 
Szósty miesiąc to czas od poczęcia,  
a dziecko niewiele znaczy w starożyt-
ności. Czy takie określenie wynika  
z wrażliwości i dokładności lekarza,  
którym był z zawodu Łukasz?  
Niewielka perspektywa czasowa  
o minimalnym znaczeniu w logice 
rzymskiego świata to wielki czas 
odmierzany do nadejścia Zbawienia. 
Kryterium czasu nie jest historyczne, 
autor liczy miesiące ważne dla kon-
kretnych ludzi żyjących w prowincji  
imperium: Zachariasza, Elżbiety, 
Maryi, także Józefa. To czas rodziców,  
czas nadziei, a zarazem czas Boga. 
W pewnym sensie jest to czas ludz-
kości. W scenie Zwiastowania zo-
stało przywołane określenie czasu 
w kontekście antropologicznym  
i teologicznym, oznacza czas natury 
i łaski. 

Postaci – Gabriel, 
Maryja, Józef, Elżbieta

Archanioł Gabriel – aniołowie są 
stworzeniami duchowymi. Anioł to 
funkcja. Jako stworzenia czysto du-
chowe aniołowie posiadają rozum  
i wolę: są stworzeniami osobowy-
mi i nieśmiertelnymi. Przewyższają  
doskonałością wszystkie stworzenia  
widzialne. Imię archanioła Gabriela 
spotykamy w Piśmie Świętym Starego 
i Nowego Testamentu. Imię to 
oznacza: „Bóg jest moją siłą”, „mąż 
Boży”, „wojownik Boży”. Według 
tradycji Gabriel był Stróżem Świętej  
Rodziny właśnie ze względu na to, 

że został posłany do Najświętszej 
Dziewicy i do świętego Józefa.
Maryja – Miriam, Matka Jezusa, 
jej imię oznacza „być piękną” lub 

„wspaniałą”, „Pani”, „orędowniczka”,   
„napawająca radością”, „ukochana”. 
Zgodnie z tradycyjnymi przekazami 
Maryja zmarła w Efezie (prawdopo-
dobnie około roku 43). Była krewną  
Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. 
Jak rozumieć słowa: do Dziewicy 

poślubionej mężowi imieniem Józef?  

W czasach Maryi wiek dziewcząt, 
które mogły być uważane za kan-
dydatki na żonę, zaczynał się od 
dwunastego roku życia. Wzmianka 
o poślubieniu Józefowi odnosi się 
do faktu zaręczyn. Jako narzeczona, 
Maryja miała tę samą prawną pozy-
cję co żona, jednak zaręczeni jeszcze 
nie mieszkali razem, nie mieli też 
prawa do pożycia małżeńskiego. 
Józef – Oblubieniec Maryi – w języ- 
ku hebrajskim oznacza „dodać”, 

„przymnożyć”, „niech Bóg przymno-
ży”. Pochodził z pokolenia i rodu  
Dawida, ta wzmianka ma na celu 
uprawomocnienie panowania Jezusa:  
Pan da Mu tron Jego praojca Dawida, 

będzie panował nad domem Jakuba  

na wieki (Łk 1,32-33). Był rzemieśl- 
nikiem – gr. tektōn, łac. faber  
(Mt 13,55).
Elżbieta – pochodziła z kapłańskiego 
rodu Aarona, z pokolenia Lewiego. 
Żona kapłana Zachariasza i krewna 
Marii z Nazaretu. Jej imię oznacza 

„Bóg mą przysięgą”.

Scena – Zwiastowanie

Scena opisuje tajemnicę Zwiastowa-
nia, Wcielenia – Bóg staje się czło-
wiekiem. 
Trzeba czytać tę scenę, chłonąc jej 
treść z takim pragnieniem, które 
otworzy serce na Tajemnicę. Doty-
kam teraz wielkich spraw Bożych. 
To od tego momentu zmienia się 
historia świata: Gdy nadeszła pełnia 

czasu... (Ga 4,4). 

I. Przestrzeń zaufania – 
anielska i potrójnie czysta

Anioł wszedł do niej… (Łk 1,28)
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, 

aby cię strzegł w czasie twojej drogi  

Święty Łukasz 

Ewangelista, 

El Greco

Zwiastowanie NMP
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i doprowadził cię do miejsca, które ci 

wyznaczyłem (Wj 23,20). Obecność 
aniołów, szczególnie anioła stróża,  
to wyraz Bożej miłości, dającej 
poczucie bezpieczeństwa. W tym 
przełomowym momencie historii 
zbawienia Bóg posyła szczególnego 
posłańca, archanioła Gabriela, z wy-
jątkową misją. Dlaczego tak ważny 
jest anioł? Dzięki niemu możemy 
się otworzyć na działanie Boga  
w naszym życiu. W tradycji ducho-
wej Kościoła więź osobista z anio-
łem stróżem jest ważna. Rozmawiać, 
słuchać, pytać i być posłusznym 
aniołowi, jak Maryja, to najlepsze, 
co możemy zrobić. Pamiętajmy, 
Bóg posyła swoich aniołów również  
dzisiaj – do nas.
Bóg posłał anioła do Dziewicy (gr. 
parthenos – „niezamężna”, „dziewica”).  
Św. Łukasz podkreśla czystość Maryi.  
Prawda o dziewictwie Maryi (Synod  
Laterański w 649 roku) jest dogmatem  
wiary. Maryja jest dziewicą przed,  
w czasie urodzenia Jezusa i po Jego 
urodzeniu. 
Notabene potrójne dziewictwo Maryi –  
Zawsze Dziewica – to prawda teo-
logiczna, którą pięknie wyraża 
ikonografia. Trzy gwiazdy wokół 
postaci Maryi (na czole i na ramio-

nach) symbolizują godność dziewi-
czą. Maryja przedstawiana na ikonie  
z Dzieciątkiem Jezus, jak w przypad-
ku ikony zwanej Eleusa (gr. éleos –  

„miłosierdzie”, „Matka Boża Miłosierna”,  
„Czuła”, „Miłująca”) czy Umilenije 

(ros.), pochyla głowę, aby przytulić  
swój policzek do policzka Syna.  
Z kolei ikona Hodegetria, czyli  

„Wskazująca Drogę” (gr. hodós – 
„droga”), to Matka Boża z Dzieciąt-
kiem Jezus, które zastępuje jedną  
z gwiazd na Jej ramieniu.
Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża…? Te słowa Maryi są inter-
pretowane jako potwierdzenie Jej 
dziewictwa. Znać, poznać w języku 
biblijnym oznacza bowiem również 
relację intymną, płciową. Wypełnia 
się proroctwo: Oto Panna pocznie  

i porodzi Syna… (Iz 7,14).

II. Przestrzeń łaski

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan  

z Tobą (Łk 1,28).
Tekst ten nawiązuje do starotesta-
mentalnych tekstów prorockich.
Przyjęte i zadomowione w polsz-
czyźnie tłumaczenie „łaski pełna”  
pochodzi z języka łacińskiego (łac. 
gratia plena). Wskazuje na to, że  
Maryja jest wolna od wszelkiej winy 
i pozbawiona grzechu pierworod-
nego (dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu NMP ogłoszony w 1854 
roku). Podczas jednego z objawień 
w Lourdes Piękna Pani mówi do 
Bernadetty Soubirous: Ja jestem 

Niepokalane Poczęcie (słowa wy-
powiedziane przez Matkę Bożą  
w święto Zwiastowania – 25 marca 
1858 roku). Liturgicznie uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny jest w obchodzona 
8 grudnia.
Maryja jest napełniona Duchem 
Świętym. Litania loretańska przy-
wołuje Ją w jednym z tytułów:  
Przybytku Ducha Świętego. Właśnie  
to wezwanie odpowiada słowom 
Anioła ze Zwiastowania. Wyjaśnienie 
dla Jego pozdrowienia znajdujemy 
w zdaniu: Znalazłaś bowiem łaskę  

u Boga. 

Pełnia łaski nie jest jednak zasłu-
gą człowieka, lecz darem. Zasługa  
Maryi polega na Jej odpowiedzi. 

Maryja współpracuje z Bogiem. Nie 
ma grzechu, Jej odpowiedź na miłość  
Bożą jest więc największa, najpięk-
niejsza. Jej odpowiedź będzie odpo-
wiedzią pełną, bo i Ona jest pełna 
łaski. 

III. Przestrzeń 
pokory i godności – 
uniżenie Anioła

To wielki moment w sensie ducho-
wym. Anioł przychodzi i uniża się, 
chyli głowę, klęka – przed człowie-
kiem. Tak przedstawiana była ta 
scena w sztuce chrześcijańskiej, np. 
w dziełach Leonarda da Vinci czy 
Fra Angelico. 
Jak wielki jest człowiek w oczach 
Bożych, jak bardzo kochany przez 
Niego! Jaka ogromna godność. 
Przy zwiastowaniu podkreślona jest 
godność kobiety i świętość ciała ludz-
kiego. Wywyższenie, uwznioślenie  
natury dokonuje się przez to, że 
Bóg stał się człowiekiem: Czym jest  

człowiek, że o nim pamiętasz (...)  

Uczyniłeś go niewiele mniejszym  

od aniołów (Ps 8).
Pan z tobą – Bóg z nami (Emmanuel)  
to jedno z imion Boga. Nie jesteśmy 
sami. Anioł przychodzący do Maryi 
uspokaja. Przyszła Matka Syna Bożego 
bierze udział w dziele Zbawienia  
ludzi, przyjmuje na siebie i do siebie 
wielką tajemnicę, ale – nie musi 
się bać. Jednym z owoców Ducha 
Świętego, czyli obecności Boga, jest 
pokój.
Opis reakcji (Ona zmieszała się na 

te słowa i rozważała, co miałoby 

znaczyć to pozdrowienie) wskazuje  
na pokorę Maryi. Reakcja nie-
koniecznie ma związek z samym  
poselstwem, obecnością anioła.  
Wynika raczej z treści orędzia.  
Maryja zachowywała wszystkie te  

sprawy i rozważała je w swoim sercu  
(Łk 2,19) – to świadectwo intensyw- 
nego życia duchowego, wewnętrznego  
Maryi. 

IV. Przestrzeń dialogu

Nie bój się, Maryjo. Oto poczniesz  

i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus (Łk 1,30-31)
To główna część sceny. W tradycji 

Nawiedzenie św. Elżbiety,  Rafael Santi
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żydowskiej panowało przekonanie, 
że nie można rozmawiać z Bogiem 
czy aniołem i pozostać przy życiu.  
Tym bardziej ważne są słowa: nie 
bój się. Imię Jezus – hebrajskie  
Jehoszua, Jeszua – znaczy „Bóg jest 
zbawieniem”.

– Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża…? 

– Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego zacieni Cię (Łk 1,34-35).
Ze względu na Tajemnicę Wcielenia  
słowa te mają również znaczenie eu-
charystyczne. Podobnie jak Maryja,  
tak i my możemy pytać, jak to się 
stanie: chleb – Ciałem Chrystusa, 
a wino z domieszką wody – Jego 
Krwią? Nasuwa się odpowiedź: Duch  
Święty przyjdzie ponownie i dopeł-
ni to, co niepojęte i niezrozumiałe 
(za świętym Janem Damasceńskim).
Warto wspomnieć, że gest nałożenia  
rąk podczas konsekracji w niektó-
rych rytach (np. w liturgii syryjskiej) 
jest w taki sposób wykonywany, aby 
był wyraźnym znakiem innej rzeczy- 
wistości – działania Ducha Świętego.  
Wyciągnięte dłonie mają przypo-
minać skrzydła gołębicy (symbol  
zstępującego na Jezusa Ducha –  
Łk 3,22; Mt 3,16; Mk 1,10; J 1,32),  
odpowiedni zaś układ dłoni – dający 
cień – ma przypominać o tajemnicy 
osłonięcia przez Ducha w momencie 
Jego działania (zgodnie ze słowami: 
moc Najwyższego zacieni Cię – jest 
to tłumaczenie, które pojawia się  
w Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia, 
Jerozolimskiej, Warszawsko-Praskiej,  
podczas gdy edycja Paulistów podaje:  
osłoni Cię, a Biblia Poznańska: okryje 

cię jak obłok). 
Wyciągnięcie dłoni kapłana przy-
wołujące Ducha Świętego to tzw. 
gest epikletyczny, który wskazuje na 
obecność Ducha Świętego podczas  
modlitwy konsekracyjnej.

V. Przestrzeń 
uległości i służby – fiat 

Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według słowa twego (Łk 1,38).
Maryja nie czeka na dowody.  
Potwierdzenie daje odpowiedź  
wypływająca z wiary i pełnego  
zaufania do Boga. Odpowiedź  
Maryi jest podobna do innych  

odpowiedzi znanych ze Starego  
Testamentu (Rdz 22,1; Iz 6,8).
Aż do tego momentu, do słowa 
„tak”, Bóg pokornie czeka na zgodę  
człowieka. Stwórca pyta o zgodę 
stworzenie!  Świat widzialny i nie-
widzialny „wstrzymał oddech” i czeka  
na słowa Maryi. Ile jest warta de-
cyzja woli. Jak cenna jest wolność 
człowieka. Bóg szanuje wolność  
i czeka na wolną odpowiedź.
Bóg czeka również na moje tak. 
Chce żebym Mu zaufał i dla Niego 
zaryzykował.

VI. Przestrzeń Słowa – 
Wcielenie, cisza

W ciszy przychodzi Słowo i Ciało 
(tajemnica Wcielenia). To istotna 
prawidłowość, gdyż najważniejsze 
sprawy dotyczące naszego zbawienia  
dokonały się w ciszy, były osłonięte 
tajemnicą działania Ducha Bożego 
(Wcielenie, Śmierć, Zmartwychwsta-
nie). Nieprzypadkowo jedna z kolęd  
mówi o Narodzeniu słowami: Wśród  

nocnej ciszy... 

Jakże ważna jest cisza w życiu wiary.  
Powinna być obecna w osobistej 
modlitwie. 
Święta cisza (milczenie, kontem-
placja) staje się modlitwą. Cisza 
potrzebna jest w liturgii. Podczas 
Mszy świętej cisza jest po wezwaniu  
do modlitwy, po Ewangelii lub ho-
milii, czy po Komunii świętej. To 
przestrzeń wymagająca cierpliwości, 
prostoty, skupienia, zaangażowania. 
To przestrzeń czci, powagi, zaufa-
nia, uspokojenia, bliskości. Cisza 
może być odpowiednim wyrazem 
wewnętrznej radości.
Cisza ma ścisły związek z tajemnicą, 
z obecnością Boga. Wielkie rzeczy 
powstają w cichości, tak po pro-
stu. Bóg wybrał do człowieka drogę 
ciszy oraz prostoty (inaczej: cichości i po- 
kory serca). Przychodzi na świat jak  
każdy – przez zrodzenie z ciała matki.  
Wybiera zwyczajną dziewczynę  
z Nazaretu. Tym samym uświęca 
łono kobiety, początek życia i naro-
dziny człowieka. 
Prawda o Bożym Macierzyństwie 
(gr. Theotokos) to pierwszy z dogma- 
tów Maryjnych ogłoszony na trzecim  
soborze powszechnym w Efezie 

w 431 roku. Według niego święta 
Dziewica jest Matką Boga, ponieważ 
zrodziła Słowo Boże, które stało się  
Ciałem. Uroczystość Bożej Rodzi- 
cielki Maryi jest obchodzona w litur- 
gii 1 stycznia.
 

Na Anioł Pański  
biją dzwony...

Modlitwą, która upamiętnia wyda-
rzenie Zwiastowania i Wcielenia, 
jest Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie  

Anielskie), a szczególnie Anioł Pański.  
Od czasów średniowiecza odmierza-
no w ten sposób czas, odmawiając tę 
rozbudowaną modlitwę pozdrowienia 
Maryi rano, w południe i na wieczór.
W liturgii ze względu na wielką ta-
jemnicę Wcielenia (przy wspomnie-
niu tego faktu), a także dla oddania 
czci Najświętszej Maryi Pannie  
(zarówno przy wypowiadaniu Jej 
imienia, jak i słów o Wcieleniu), 
skłania się głowę w geście szacunku,  
adoracji. Podobnie podczas modlitwy  
Anioł Pański przy słowach: A Słowo  

Ciałem się stało można pochylić głowę.  
W dokumencie Marialis cultus  

Paweł VI zachęca: Gdy chodzi o mo-

dlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie  

powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz 

gorącą, aby zwyczajowe odmawianie  

tej modlitwy zostało zachowane. 

Mimo bowiem upływu wieków za-

chowuje ono swoją siłę i blask. Jest 

to modlitwa prosta, zaczerpnięta  

z Pisma Świętego.

Modlitwa Anioł Pański zawiera  
w sobie tajemnicę, która osłania, 
niesie nadzieję, skłania do wdzięcz-
ności, uwielbienia, kieruje w stronę 
piękna, dobra, pokoju. 
Pomódl się w skupieniu, przywołując 
to, czego Bóg dokonał dla Zbawienia  
każdego z nas. Módl się słowami, 
które usłyszała i wypowiedziała  
w Nazarecie Matka Boża. Otwórz się 
na wezwanie Tego, który daje życie: 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi… 

ks. dr Jan Uchwat, absolwent  

Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, 

wykładowca teologii moralnej i bioetyki 

oraz ojciec duchowny w Gdańskim  

Seminarium Duchownym


