MARYJA JEST NAPEŁNIONA DUCHEM ŚWIĘTYM
I JEGO ROZDAWCZYNIĄ
(Zwiastowanie - Nawiedzenie Elżbiety - Zesłanie Ducha Świętego)

Wstęp
Źródła Objawienia, obok szczególnego związku
Maryi z Bogiem z Chrystusem, podkreślają również Jej
zjednoczenie w momencie wcielenia z Duchem Świętym,
podczas nawiedzenia Elżbiety i w czasie zesłania Ducha
Świętego. Przez całe swoje życie doświadczała tajemnicy
obecności Ducha Świętego - będąc Jego Oblubienicą.
Zatem rozważmy temat: Maryja jest napełniona Duchem
Świętym i Jego Rozdawczynią. W tym celu uwzględnimy
trzy wątki:
I. Pięćdziesiątnica Maryi,
II. Owoce Pięćdziesiątnicy Maryi,
III.Maryja rozdawczynią Ducha Świętego1.

I.PIĘĆDZIESIĄTNICA MARYI
Interesujące w rozważaniu jest sformułowanie
Łukasza (1,35): „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
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Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”.
Działanie Ducha Świętego opisuje Ewangelista za
pomocą dwóch obrazów.
1.Obraz pierwszy - „Duch Święty zstąpi na
Ciebie...” (w. 35). W słowach tych anioł Pana wyjaśnia,
w jaki sposób Maryja będzie Matką Mesjasza.
Rodzicielką Syna Najwyższego stanie się dzięki
szczególnemu działaniu Ducha. Ten Duch dany Maryi w
momencie wcielenia objawia się jako moc stwórcza
(Spiritus Creator), która sprawia nowe życie. Tę Bożą
moc działającą nazywa Łukasz „Duchem Świętym”.
To stwórcze działanie Ducha określa Łukasz czasownikiem „zstąpić”. Wyrażenie „zstąpi na ciebie” w
odniesieniu do Maryi nie mówi nic o sposobie działania,
ani o jego skutkach, lecz stwierdza jedynie, że Maryja
znajduje się pod bezpośrednim działaniem Ducha
Świętego.
2.Obraz drugi - „moc Najwyższego osłoni Cię”
(w. 35).Wyrażenie „moc Najwyższego” opisuje Łukasz
czasownikiem „osłonić”. Dosłownie oznacza on
„otoczyć kogoś obłokiem”, przykryć, osłonić.
Osłaniający Maryję obłok jest znakiem obecności w
Niej Boga (por. Łk 1,35)2.
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II. OWOCE PIĘĆDZIESIĄTNICY MARYI
Jakie skutki sprawuje Duch Święty osłaniający
Maryję? Skutki te można sprowadzić przynajmniej do
dwóch:
1.Pierwszy skutek - „...Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym” (w. 35). Duch święty
jako Spiritus Creator stwarza w Maryi człowieczeństwo
Chrystusa, Syna Bożego. Ten skutek działania Ducha
podkreśla również Mateusz w słowach: poczęcie Maryi
nie było z człowieka, lecz „z Ducha Świętego” (1,18).
Konsekwentnie „Święte”, które się z Niej zrodziło, jest z
„Ducha Świętego” (w. 20).
2.Drugim skutkiem zstąpienia Ducha na Maryję
była Jej modlitwa - Magnificat. Duch Święty jest
Duchem modlitwy - jej Mistrzem. Dlatego Maryja dzieli
się Duchem Świętym u Elżbiety w Ain Karem i w
jerozolimskim wieczerniku z apostołami oczekującymi
na dar Pięćdziesiątnicy3.

III. MARYJA

ROZDAWCZYNIĄ

DUCHA ŚWIĘTEGO

1.„Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
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poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę” (Łk l,40 n). Tradycja chrześcijańska
od pierwszych wieków utrzymuje, że w tym momencie
wypełniła się przepowiednia anioła, dotycząca Jana
Chrzciciela: „Będzie wielki w oczach Pana...; i już w
łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym” (Łk
1,15).
a) Pierwszym skutkiem obecności Maryi u
Elżbiety było uświęcenie Jana i obdarzenie go Duchem
Świętym. Chrystus obecny w Maryi uświęca, oczyszcza,
obdarza Duchem Świętym i radością.
b) Drugim
owocem
nawiedzenia
było
napełnienie, uświęcenie i obdarzenie Elżbiety Duchem
Świętym. W domu Zachariasza i Elżbiety dokonało się
wtedy zesłanie Ducha Świętego.
Opis
nawiedzenia
zawiera
jedną
z
najradośniejszych prawd chrześcijańskich. Duch Święty
uświęca przez Maryję. Wystarczy jedno Jej słowo, i
jedno pozdrowienie. Uświęcenie Jana i Elżbiety przez
pośrednictwo Maryi, to nie tylko jednorazowe
wydarzenie; to również nauka dla nas, że tak dzieje się
zawsze.
2. Czytamy w Dziejach Apostolskich (Dz 1,14).
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” Ta,
która jako pierwsza doświadczyła zesłania Ducha
Świętego, która żyła zawsze w zjednoczeniu z Nim i

5

była Jego narzędziem w uświęcaniu, nie mogła być
nieobecna w wieczerniku w dzień zesłania Ducha
Świętego na Kościół. Ona, jak słusznie pisze Pius XII:
skutecznymi swymi prośbami wybłagała, aby Duch Bożego
Zbawiciela, dany już na krzyżu nowo narodzonemu Kościołowi,
zstąpił z przeobfitymi darami w dniu Pięćdziesiątnicy

Przez tę modlitwę o przyjście Ducha Świętego
rozpoczęła Maryja w rodzącym się Kościele wypełniać
swą macierzyńską opiekę4.
ZAKOŃCZENIE
1. Podobnie jak na Maryję, na nas zstępuje Duch
Święty, szczególnie podczas Mszy świętej, która jest
Pięćdziesiątnicą. Stajemy się przez nią synami Boga,
którzy winni postępować według Ducha (por. Ga 5,16).
Synom Bożym w modlitwie z pomocą
przychodzi Duch Święty (zob. Rz 8,26-27). Tak więc
Boży Duch nie tylko sprawia, że się modlimy, ale
prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając
naszą nieumiejętność modlenia się.
2.Obecność Maryi u krewnej Elżbiety jak i w
wieczerniku z apostołami - oczyszcza, uświęca i obdarza

4

Por. tamże, s.231-232.

6

Duchem Świętym. Jako Pneumatofora5 (Nosicielka
Ducha Świętego) niesie Go świętym - Janowi
Chrzcicielowi, apostołom i wszystkim ludziom dobrej
woli, jak Elżbieta.
Dlatego nabożeństwo do Matki Jezusa nie
zasłania Ducha Świętego, ani Go nie zastępuje, tylko do
Niego prowadzi.
3. Zakończmy rozważanie modlitwą:
Wszyscy śpiewają Ci hymny, jako Świątyni Żyjącego
Ducha, o Matko Boga!
Raduj się, o Namiocie Boga i Jego Słowa, najwyższa
Święta spośród świętych, złota Arko Ducha, niewyczerpany
skarbcu życia!
Raduj się, cenny diademie świętych królów, niezniszczalna
wieżo Kościoła!6. Amen.
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Wyrażenie wprowadzone przez Ojców II Soboru Watykańskiego.
Maryja jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym
przez Ducha Uświęciciela. Jest pierwszą nosicielką Ducha
(pneumatofora), której życie było ożywione i kierowane przez
Boskie Pneuma (z gr. Tchnienie), do tego stopnia, że uważa się Ją za
ikonę Ducha. Maryja niosąca Ducha Świętego - Pneumatofora, w:
https://zyweslowo.com.pl/maryja-niosaca-ducha-swietego
pneumatofora/# ( dostęp z dnia 5 II 2018 roku).
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