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1.2. Syn Boży i Maryja

Maryja jest nie tylko matką na wzór Boga Ojca i Matką za 
sprawą Boga Ducha Świętego, lecz także i przede wszystkim 
Matką Syna Bożego. Ta ostatnia prawda jest najważniejsza 
i jej podporządkowane są pozostałe: „Duch Święty wzoruje 
macierzyństwo Maryi na odwiecznym rodzeniu Syna przez 
Ojca, aby uczynić je godnym Syna Bożego”. Przez Maryję 
Syn Boży nawiązał zbawczy kontakt z ludzkością. Odkupie-
nie człowieka dokonało się, przez przyjęcie natury ludzkiej 
przez odwiecznego Syna Bożego. „Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). 
W Maryi Słowo stało się ciałem, czyli Syn Boży stał się jed-
nym z ludzi, aby móc ich skutecznie reprezentować wobec 
Ojca. Maryja w swoim dziewiczym łonie połączyła ludz-
kość z bóstwem; ochrania niejako prawdziwą bliskość Boga 
wobec ludzi, broni realizmu obecności Boga w ziemskiej 
rzeczywistości. Ona ogłasza światu Emmanuela, jednego 
i jedynego Syna Bożego, prawdziwie obecnego wśród nas.

Znany pisarz rosyjski, Fiodor Dostojewski, pod koniec 
swojego życia, pełnego burz, niepokojów i doświadczeń, 
stwierdził: „Nie ma nic piękniejszego, nic głębszego, nic 
bardziej miłego, nic rozsądniejszego, bardziej odważnego 
i bardziej doskonałego niż Jezus Chrystus”. I nie tylko nie ma 
nic takiego, ale nic takiego nie może istnieć. Mówię to sobie 
z zazdrosną miłością. A co więcej, gdyby mi ktoś dowiódł, 
że Chrystus jest poza prawdą, i gdyby rzeczywiście prawda 
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była poza Chrystusem, miałbym ochotę pozostać raczej 
z Chrystusem niż z taką prawdą. Maria odkryła Chrystusa, 
nam Go zrodziła i przez nią Jezus przyszedł na świat, biorąc 
z niej ciało. Dlatego tak nieskończenie wdzięczni jesteśmy 
Najświętszej Maryi, że nas wszystkich obdarowała tak nie-
skończenie wielkim dobrem!

Z Jezusem miała szczególne relacje, które wynikały z Jego 
bóstwa i człowieczeństwa. Jego bóstwo kontemplowała i roz-
ważała. Natomiast wobec człowieczeństwa była matką, wy-
chowawczynią i nauczycielką. Jezus jako dziecko był przez 
Nią uczony stawiać pierwsze kroki, nazywać otaczający świat 
po imieniu. Prała Jego pieluchy, cerowała szatę, tkała tunikę. 
To od Niej Jezus nauczył się mówić po aramejsku, modlić się 
po hebrajsku. Ona Go upominała. Znana jest scena zaginię-
cia dwunastoletniego Jezusa w czasie powrotu pielgrzymki 
z Jerozolimy do Nazaretu. Oboje rodziców szuka Go gorącz-
kowo, są zrozpaczeni. Kiedy Go znajdują po trzech dniach, 
Maryja robi Mu wyrzut: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48).

W naszej świadomości zagnieździły się obrazy, na któ-
rych Boża Rodzicielka podtrzymuje i tuli małe dziecko. 
Jest to naturalna ikona macierzyństwa, z którą kojarzy się 
słusznie dom w Nazarecie. Ale czy takie idylliczne przed-
stawienie jest do końca realne? W 1926 r. wybuchł skandal, 
kiedy Max Ernst zaprezentował szokujący obraz Najświęt-
sza Dziewica karze Dzieciątko Jezus, gdzie Maryja bije po 
pupie Jezuska, tak, że aż jego aureolka spadła na podłogę. 
Nie wiadomo, co stało się wcześniej: co spsocił mały Jezus? 



34 |  2. Matka Boża

2.2. Sens macierzyństwa Bożego

Najgłębszym celem macierzyństwa Maryi było włączenie 
Boga w ludzkość. Syn Boży przez Maryję stał się człowie-
kiem. Słynny mariolog i doktor Kościoła, Albert Wielki 
(1193/1205? – 1280), wyznaje: „W niebie Maryja nieustannie 
rodzi swego jedynego Syna, aby Jego kształt nadać każdemu 
i aby dzięki temu został wyniesiony on przed Boży tron”. 

Maryja nie była sensem Wcielenia, lecz środkiem i na-
rzędziem. Oczywiście nie można Jej redukować do narzędzia 
biernego, odbierając Jej swobodę, gdyż w swojej wolności 
wypowiada Ona „Niech mi się stanie według Twego słowa” 
(amen/fiat). Nieporównywalna z niczym wielkość Maryi 
płynie z Jej niezwykłego związku z Bogiem, z tej jedynej 
i niepowtarzalnej relacji, określanej jako macierzyństwo 
Boże. Używając terminu „macierzyństwo”, który pojawił się 
w teologii stosunkowo późno (XVII w.), należy pamiętać, że 
nie chodzi tu o abstrakcyjną „własność” Maryi, którą można 
rozważać samą w sobie, lecz o relację osobową – tajemniczy 
związek człowieka z Bogiem.

Macierzyństwo biologiczne było poprzedzone zrodze-
niem Jezusa w wierze i ono jest skutkiem macierzyństwa du-
chowego Maryi, które odnosi się do wszystkich wierzących 
w Chrystusa. W Redemptoris Mater czytamy: „Jeśli przez 
wiarę Maryja stała się Rodzicielką Syna, którego dał Jej Oj-
ciec w mocy Ducha Świętego, zachowując nienaruszone Jej 
dziewictwo, to w tejże samej wierze odnalazła Ona i przyjęła 
ów inny wymiar macierzyństwa, który Jej Syn objawił w cza-



sie swego mesjańskiego posłannictwa. Można powiedzieć, 
że wymiar ten był udziałem Matki Chrystusa od początku, 
od chwili poczęcia i narodzin Syna. Od tego momentu była 
Tą, która uwierzyła. Jednak w miarę jak odsłaniało się Jej 
oczom i duchowi posłannictwo Syna, Ona sama jako Matka 
otwierała się ku tej «nowości» macierzyństwa, jakie miało 
stawać się Jej udziałem przy boku Syna” (nr 20).

Na pamiątkę 1500. rocznicy Soboru Efeskiego i ogłoszenia 
dogmatu, iż Maryja jest Matką Bożą, papież Pius XI w 1931 r. 
wprowadził do kalendarza liturgicznego święto Macierzyń-
stwa Maryi. Obchodzone jest ono obecnie 1 stycznia, czyli 
w ostatni dzień oktawy Narodzenia Pańskiego. W ten sposób 
zaznaczono teologiczny związek między prawdą o Bożym 
Narodzeniu i o Boskim Macierzyństwie Maryi11.

 11 Por. A. Napiórkowski, Maryja jest piękna, s. 97–107.
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i rozwagą, aby w każdej epoce dawać wierne świadectwo 
wszystkim ludziom” (RM 43)21.

Nie tylko w przestrzeni czystości, ale również ubóstwa 
i posłuszeństwa Maryja jest niedościgłym wzorem dla osób 
konsekrowanych. Potwierdza to choćby już sama maryjność 
wszystkich zakonów i instytutów życia konsekrowanego22. 

3.4. Kategoria dziewictwa współcześnie

Dość często konfrontujemy się z opinią, iż katolicka kwalifi-
kacja dziewictwa jest nadmiernie wysoka, sztuczna i sprzecza 
z naturą. Te współczesne próby i tendencje zaniżania wartości 
dziewictwa wynikają z wielu przyczyn, do których można za-
liczyć: ogólny brak kultury czystości i wstrzemięźliwości w ży-
ciu społecznym, obniżenie przez wirtualny świat seksualnego 
tabu, dość powszechne praktykowanie przedmałżeńskich 
zbliżeń cielesnych, niewłaściwe przygotowanie w rodzinach 
do przyszłego małżeństwa, rozpad rodziny, nieposzanowanie 
wierności małżeńskiej, brak słów i języka wyrażających mi-
łość seksualną czy też łatwość kontaktów erotycznych. W tym 
klimacie dość trudno głosić dziewictwo Maryi. Słowa „dzie-
wica”, „dziewiczy” straciły wartość. Z tego pojęcia chrześci-
jańska edukacja wyprowadza znaczenie: „świeży”, „czysty”, 

21 Por. S. Budzik, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, s. 77–87.
22 Por. P. Warchoł, Maryja inspiracją dla osób konsekrowanych, „Salvatoris 

Mater” 17(2015) nr 1–4, s. 61–76.
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„nieużyty fizycznie”, „nietknięty”, „młodzieńczy”, „piękny”, 
„integralny”, „zwarty”, „wstrzemięźliwy”, „opanowany”. W for-
mie zwulgaryzowanej przez „dziewicę” rozumie się dziś osobę, 
która jeszcze nie uprawiała stosunku seksualnego. Jak zatem 
wypowiadać i przybliżać sens dziewictwa Najświętszej Maryi 
Panny jako współczesny wzór do naśladowania?

Teologia feministyczna odwołuje się do kategorii au-
tonomii. W starożytnym, patriarchalnym społeczeństwie 
dziewictwo Maryi oznaczało Jej emancypację i wysoką sa-
moświadomość. Maryja była zatem na tyle silna i niezwykle 
samodzielna, że żyła z własnego wyboru w dziewiczym stanie, 
czyli zyskiwała możliwość autentycznie niezależnego dzia-
łania i samorealizacji. Wykazała to już w momencie Zwia-
stowania, kiedy weszła w dyskurs z wysłannikiem Jahwe. 
Zadała pytanie, wykazała się myśleniem, przewidywała, pro-
wadziła dialog. Teologia feministyczna odrzuca propozycję  
arystotelesowsko-tomistycznej filozofii naturalnej, w której 
Maryi przypisywano rolę jedynie czysto bierną. Ten akcent 
aktywności teologia feministyczna rozpowszechnia, aby 
uświadomić kobietom ich wyższą autonomiczność. Można 
przytoczyć inne próby wyjaśnień dziewictwa, jakie zapropo-
nowała teologia feministyczna (np. H. Stirnimann, A. Greeley), 
jednakże nie zasługują one na większą uwagę, gdyż w ogóle 
nie uwzględniają (albo uwzględniają minimalnie) momentu 
chrystologicznego, stanowiącego przecież konieczny funda-
ment każdej wypowiedzi mariologicznej i maryjnej23.

23 Por. F. Courth, Mariologia – Maryja, Matka Chrystusa, s. 135–137.


