
7 stycznia 2023 – Matka Odkupiciela 

 

Tajemnica różańca: Narodzenie Pana Jezusa 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, będąc pełnym łaski i prawdy (J 1,14). Bóg prawdziwie stał 

się człowiekiem i przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Chciał stać się taki jak my, aby móc dźwigać 

nasze słabości, choroby i grzechy. Maryjo, Matko Odkupiciela, Matko Uzdrowiciela, 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami... 

 

Rozważanie: 

Kościół jako dobra matka i wychowawca rozświetla przed swoimi dziećmi wielkie duchowe 

piękno Maryi. Dzisiaj zatrzymujemy się z podziwem przed tajemnicą Maryi, która jest 

zamknięta w Jej tytule „Matka Odkupiciela”. Wyraźnie nawiązuje on do dwóch wezwań z 

Litanii Loretańskiej: Synu, Odkupicielu świata, Boże i Matko Zbawiciela. 

Rozważając tajemnicę Maryi, Matki Odkupiciela, należałoby przywołać wiele miejsc Pisma 

Świętym. Zatrzymamy się jednak jedynie przy dwóch momentach, najpierw przy zapowiedzi 

Jej macierzyństwa, a potem – przy wypełnieniu się go. 

Momentem początkowym, który sprawił, że Maryja stała się Matką Odkupiciela, jest 

wydarzenie z Nazaretu, kiedy to do młodziutkiej dziewczyny przyszedł Boży poseł, archanioł 

Gabriel i odsłonił przed Nią zamysł Boga: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą... 

Znalazłaś łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 

wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego... Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 

a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,28-33). 

Odwiedziny i niezwykłe słowa archanioła zmieszały Maryję, ale później, po stosownych 

wyjaśnieniach wysłańca, młoda Nazaretanka przystała na propozycję Boga i wypowiedziała 

słowa, które są odtąd powtarzane w różnych miejscach i przy różnych okazjach: Oto ja 

służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38). W tym momencie pod 

sercem Maryi zamieszkał Syn Boży – Odkupiciel, a Ona stała się Matką Odkupiciela. 

Maryja, wyrażając posłuszną wiarą zgodę na słowa archanioła, nazwała siebie „służebnicą”. W 

tekście oryginalnym znajduje się słowo niewolnica. Przeniknięta miłością do Boga nazwała 



siebie niewolnicą Pana, tzn. Jego bezwzględną własnością. Dlatego każde Jego oczekiwanie 

było dla Niej słodkim rozkazem. 

Tym, co zaskakuje jest fakt, że Maryja, młodziutka jeszcze kobieta, rozmawiając z posłańcem 

nieba o swoim przyszłym dziecku, nie speszyła się, ale szczerze go zapytała: Jakże się to stanie, 

skoro nie znam męża? (Łk 1,34). Nie znam męża, czyli nie miałam jeszcze intymnego kontaktu 

z mężczyzną. Tymi słowami uczy Ona, że można rozmawiać o wszystkim, także o sprawach 

delikatnych. 

Drugi moment, przy którym wypada się zatrzymać, to moment wypełnienia obietnicy, 

wydarzył się dziewięć miesięcy później. Kiedy Maryja z Józefem dotarli do Betlejem na spis 

ludności, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. I powiła Syna pierworodnego, i owinęła w 

pieluszki, i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,6-7). 

Zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu Odkupiciel przyszedł na świat. Narodził 

się z młodej niewiasty z Nazaretu, która kilka miesięcy wcześniej przyjęła Boże zaproszenie 

do niezwykłego włączenia się w dzieje odkupienia. Rodząc Odkupiciela świata, Maryja stała 

się Matką Odkupiciela. 

Czytamy w Ewangelii Łukaszowej, że pasterze w Betlejem zostali zachęceni przez aniołów, 

żeby odszukać Nowonarodzonego. Usłyszeli o Nim od posłańców z nieba: Dziś w mieście 

Dawidowym narodził się wam Zbawiciel (Łk 2,11). Tym razem Chrystus został nazwany nie 

Odkupicielem, lecz Zbawicielem. Czy ta różnica ma jakieś znaczenie? Czy Maryja jest Matką 

Odkupiciela, czy też Matką Zbawiciela? 

Można na to pytanie odpowiedzieć następująco: Jezus Chrystus przez całe swoje ofiarne życie, 

a zwłaszcza przez mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie spłacił Ojcu dług zaciągnięty 

przez ludzi. Wszyscy zostaliśmy spłaceni, czyli odkupieni. Jednak na tę spłatę dokonaną przez 

Chrystusa każdy człowiek z osobna musi wyrazić zgodę, czyli musi ją niejako aktywować. 

Dopóki człowiek z miłością nie przyjmie od Chrystusa rozliczenia długu, pozostaje wprawdzie 

odkupiony, ale odkupienie jeszcze w nim się nie aktualizuje. Dopiero kiedy osobiście i z 

wdzięcznością przyjmuje je od Chrystusa i współpracuje z Jego dziełem, staje się zbawiony. 

Oby Chrystus-Odkupiciel ludzi został przez nich życzliwie przyjęty i stał się w ten sposób ich 

Zbawicielem! Oby Maryja była dla każdego nie tylko Matką Odkupiciela, ale – Matką 

Zbawiciela! 

 

 


