
 

Narodzenie Syna Bożego  

z Dziewicy 
 

toś zapytał mnie kiedyś, czy musi się wierzyć w to, że Syn Boży 

urodził się z Dziewicy. Warto się zastanowić, czy w ogóle do 

prawd wiary wolno stosować słowo „musi się”? Problem ten 

dotyczy zresztą również zachowania przykazań. 

Jest w takim podejściu do prawd wiary i zachowania przykazań coś 

obraźliwego dla Pana Boga. Przecież traktujemy Go w ten sposób, jakby 

był jakimś potężnym despotą, którego stać na przeprowadzenie swojej 

woli i który potrafi mocno ukarać tych, co nie chcą Go słuchać. 

Bo przypatrzmy się takim na przykład zdaniom: „Musisz wierzyć w 

Trójcę Świętą, jeśli chcesz być zbawiony”, albo „Musisz uszanować cudzą 

żonę, bo inaczej czeka cię potępienie wieczne”. Owszem, są to zdania 

prawdziwe, a przecież bezduszne i zimne. Przeziera z nich 

przeświadczenie, że do spraw duchowych najskuteczniej można przekonać 

człowieka groźbą. Jakby nieważne było to, że prawda i dobro mają 

wartość same w sobie, a im większa prawda, tym większa jej wartość i 

moc bogacenia. Zdania te jakby sugerują, że o prawdzie i dobru decyduje 

arbitralna decyzja Pana Boga. I aż się tu prosi o zarzut, że Pan Bóg — 

mając w swym ręku decyzję o wiecznym losie człowieka — ograbia nas z 

wolności. A przecież Bóg jest Miłością, jakżeż więc tak można o Nim 

myśleć i mówić? 

Owszem, miłość zna słowo „musisz”, ale jest ono pełne życia i ciepła, 

bo wcale nie ogranicza naszej wolności, a wręcz przeciwnie. Oczywiście, że 

musisz uszanować cudzą żonę, bo nie tylko twoje małżeństwo, lecz 

również małżeństwo twojego bliźniego otoczone jest świętością i duchową 
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godnością, których nie wolno ci podeptać. Bo nakazuje ci to Bóg, który cię 

kocha i chce twojego dobra. Bo jeśli nie posłuchasz tego przykazania, 

skrzywdzisz ją, jej męża i dzieci, a na siebie sprowadzisz wewnętrzne 

rozbicie, które może się zakończyć twoją wieczną niezdolnością do 

szczęścia. 

Oczywiście, że musisz wierzyć w Trójcę Świętą, bo tak wierzy nasza 

Matka Kościół — najlepsza, natchniona przez Ducha Świętego 

czytelniczka Ewangelii. Bo bez tej prawdy zupełnie się wypacza nowina o 

Chrystusie Odkupicielu i o naszym Bożym synostwie. Słowem, bez tej 

prawdy zagubilibyśmy samą istotę chrześcijaństwa. 

„Czy musi się wierzyć w to, że Syn Boży urodził się z Dziewicy?” 

Spróbujmy przede wszystkim zobaczyć, jak wiele Bożej treści zawiera w 

sobie ten dogmat wiary. Że zaś nie jest to prawda dla chrześcijaństwa 

drugorzędna, niech świadczy fakt, że umieszczono ją w wyznaniu wiary, a 

więc wśród najbardziej istotnych prawd wiary. 

Cóż więc wyraża ta prawda, że Zbawiciel ludzi przyszedł na świat z 

dziewiczej Matki, bez udziału mężczyzny? Najlepiej przeczytać o tym 

wprost z Ewangelii. Otwórzmy pierwszy rozdział Ewangelii św. Łukasza, 

opis zwiastowania. We fragmencie tym bardzo uwypuklono fakt, że Pan 

Jezus nie miał ludzkiego ojca. I wyjaśniono duchowe znaczenie tego faktu: 

Dziecko Maryi „będzie Synem Najwyższego... to, co się narodzi, Święte, 

będzie Synem Bożym”. 

Zatem sprawa jest jasna: Pan Jezus nie miał ludzkiego ojca, bo Jego 

ojcem jest Ojciec Przedwieczny. Narodził się z Dziewicy, bo nie był 

zwykłym człowiekiem. Jego istnienie nie zaczęło się — tak jak istnienie 

każdego z nas — w chwili poczęcia. On jest odwiecznym Synem Bożym, 

który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. 

Opis zwiastowania pokazuje inny jeszcze sens dziewiczego poczęcia 

naszego Zbawiciela. Zauważmy, że Ewangelista zestawia okoliczności 



przyjścia na ten świat Pana Jezusa z takimiż okolicznościami, dotyczącymi 

Jana Chrzciciela. Otóż Jan Chrzciciel urodził się z niepłodnych i starych 

rodziców, którzy utracili już nadzieję, że mogą mieć dziecko. W 

podobnych okolicznościach urodziło się wielu wielkich mężów Bożych 

Starego Testamentu. Izaak urodził się z niepłodnej Sary; Jakub, 

protoplasta Izraela — z niepłodnej Rebeki; sprawiedliwy Józef — z 

niepłodnej Racheli; z niepłodnych matek urodzili się Samson, pogromca 

Filistynów, i wielki sędzia Samuel.  

W Starym Testamencie fakty te wyrażały sens duchowy. Mianowicie 

Pan Bóg przypominał w ten sposób swojemu ludowi, że wielcy 

przewodnicy narodu, wielcy obrońcy czy wielcy prorocy są Jego 

szczególnym darem dla narodu. Oni narodzili się z ludzi, ale w pierwszym 

rzędzie są darem Bożym. 

Otóż spodobało się Bogu, aby w podobnych okolicznościach 

przyszedł na świat Jan Chrzciciel. Bo ten człowiek był naprawdę wielkim 

darem dla ludu Bożego, większym nawet niż tamci mężowie ze Starego 

Testamentu: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad 

Jana Chrzciciela” (Mt 11,11).  

I okazuje się, że narodzenie Jana jest zaledwie tłem dla wyjaśnienia 

wspaniałości narodzin Pana Jezusa. Narodzenie z rodziców niepłodnych 

przekracza nadzieje natury, ale dokonuje się w sposób zgodny z naturą. 

Tymczasem Syn Boży narodził się z Dziewicy! Bóg raczył posłużyć się tym 

znakiem, aby pouczyć nas, że Jego Syn jest zupełnie najszczególniejszym 

Jego Darem dla ludzi. „Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” — 

jak wyjaśnia inny fragment Ewangelii, w którym też szczególnie 

podkreślono dziewiczość poczęcia Pana Jezusa (Mt 1,20). 

Jeśli jest to tak ważna prawda wiary, to oczywiście musi mieć swoje 

bezpośrednie odniesienia do naszego życia. Otóż po pierwsze — i to jest 

najgłębsza, choć tak przekraczająca naszą wyobraźnię, konsekwencja tej 



prawdy — każdy z nas jest wezwany do tego, żeby narodzić się podobnie 

jak Chrystus. Każdy z nas jest powołany do synostwa Bożego, a z Boga 

można się urodzić tylko w sposób dziewiczy. „Wszystkim, którzy przyjęli 

Słowo, udzielił mocy, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 

imię Jego — którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 

Boga się narodzili” (J 1,12n); „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się 

ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J 3,3). 

Po raz pierwszy narodziliśmy się z naszych rodziców, w wymiarze 

naturalnym Bóg jest naszym Stwórcą. Poprzez naszych rodziców Bóg 

powołał nas do istnienia i nieustannie nas w istnieniu podtrzymuje. Ale 

On chce być dla nas więcej niż Stwórcą, chce być naszym Ojcem: chce, 

abyśmy byli podobni do Jego Syna Jednorodzonego, chce nas uczynić 

uczestnikami swojej Boskiej natury. Powtórne nasze narodziny to 

narodziny z Boga.  

Do tych narodzin też potrzebna jest matka i, podobnie jak przy 

narodzeniu Chrystusa, jest to matka dziewicza. Matką, która nas rodzi dla 

Boga, jest Kościół: „Mężowie, miłujcie żony, jak i Chrystus umiłował 

Kościół i wydał zań samego siebie, (...) aby samemu stawić przed sobą 

Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś 

takiego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,25–27); „Górne Jeruzalem 

cieszy się wolnością i ono jest matką naszą” (Ga 4,26). 

Dziewicze macierzyństwo Kościoła jest rodzeniem z Boga i dla Boga. 

Toteż nic dziwnego, że Kościół od samego początku bardzo troszczył się o 

to, żeby nie zabrakło zewnętrznego znaku jego dziewiczej płodności. 

Znakiem tym są chrześcijanie — mężczyźni i kobiety — którzy „stali się 

bezżenni dla Królestwa Niebieskiego” (Mt 19,12). „Tym, którzy nie 

wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy owdowieli dobrze będzie, 

jeśli pozostaną jak i ja” — pisze Apostoł Paweł (1 Kor 7,8). Zaś Apostoł 

Jan: „Ci, co z kobietami siebie nie splamili, bo są dziewicami — ci 



Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie: ci spośród ludzi wykupieni 

jako pierwociny dla Boga i dla Baranka” (Ap 14,4). 

Dziewictwo niektórych członków Kościoła jest znakiem, że cały 

Kościół chce być bez reszty oddany Bogu. Toteż prawdziwe dziewictwo 

jest zawsze płodne. Tyle że jest to płodność wyższa, ponadnaturalna, 

duchowa, płodność z Boga. Dziewictwo bezpłodne to żadne dziewictwo, to 

zwyczajne starokawalerstwo (staropanieństwo). Dziewictwo bezpłodne 

nie ma w sobie żadnego podobieństwa do dziewictwa Matki Bożej. 

W jakimś sensie wszyscy chrześcijanie są wezwani do dziewictwa. W 

tym mianowicie sensie, że wszyscy powinni całe swoje serce oddać Bogu. 

Zwłaszcza małżonków Kościół poucza, że powinni przestrzegać czystości, 

właściwej ich stanowi. Przez małżonków bowiem nowi ludzie przychodzą 

na świat. A przecież człowiek jest istotą godną tego, żeby okoliczności jego 

przyjścia na świat były naprawdę ludzkie.  

Również w wychowaniu dziecka ludzkie ojcostwo i macierzyństwo 

powinno być spełniane w atmosferze czystości. Chodzi nie tylko o czystość 

w sensie ludzkiego, zgodnie z prawem Bożym, przeżywania swojej 

płciowości, ale również o tę czystość, która polega na tym, że w ogóle 

staramy się nie mieszać dobra ze złem. 

Słowem, niezależnie od tego, czy chrześcijanin żyje w małżeństwie 

czy w stanie bezżennym, powołany jest do naśladowania dziewiczego 

macierzyństwa Bożej Matki. Małżonkowie winni starać się o to, żeby ich 

małżeńska wspólnota i rodzicielstwo miały w sobie coś czystego. Nie 

związani zaś małżeństwem niech się starają, aby ich czystość była 

duchowo płodna. 

Jak zatem widzimy, dogmat wiary o dziewiczym poczęciu Pana 

Jezusa nie jest jakąś tylko prawdą teoretyczną, on bardzo głęboko dotyczy 

naszego chrześcijańskiego życia. 

 


