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VIII 

 

 

STWORZONA NA OBRAZ BOŻY 

 
Wizerunki Maryi słynące cudami 

 

 

      «Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem świę-

ty!». 
(Pwt 11,44) 

 

Kiedy wpatrujemy się w życie Matki Najświętszej, 

to widzimy w niej wzór Nowego Człowieka – człowieka 

odkupionego, który może żyć bez grzechu; człowieka 

świętego. 

Świętość jest kolejnym aspektem naszego życia, któ-

ry upodabnia nas do Boga, naszego Stwórcy, co potwier-

dza zacytowany na początku fragment z Księgi Powtórzo-

nego Prawa. Nie jest to tylko zachęta i prośba Pana Boga 

skierowana do nas. To jest wezwanie, a wręcz nakaz, któ-

ry jednocześnie ukazuje wolę Bożą w stosunku do nasze-

go życia. 

Hebrajskie słowo kadosz użyte jest w odniesieniu do 

samego Boga, przed którego tronem stoją serafiny i woła-

ją: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia 

pełna jest Jego chwały» (Iz 6,3). Ten sam termin odnosi 

się do nas w przytoczonym na początku fragmencie. Jeśli 
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cała ziemia pełna jest Bożej chwały, to ja jako człowiek 

będący koroną stwórczego zamysłu Boga, Jego najdosko-

nalszym dziełem, muszę moim życiem odzwierciedlać 

Bożą chwałę. Ja muszę żyć świętością, czyli dawać czy-

telne świadectwo mojej przynależności do Chrystusa. Nie 

mogę być światłem, które się chowa pod korcem, ale mu-

szę być na świeczniku: Tak niech świeci wasze światło 

przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16). 

Maryja jako pierwsza w stu procentach zrealizowała 

świętość, jako aspekt upodobnienia się do Boga. Mówimy 

o Niej Niepokalana Jutrzenka. To wskazuje na jej życie 

bez grzechu od momentu poczęcia, co jest upodobnieniem 

do Świętości Boga, oraz na bijącą od Niej światłość, gdyż 

jako Matka Zbawiciela stała się Jutrzenką poranka zba-

wienia.  

Świętość owocuje na różny sposób. W Maryi obraz 

Boży ma tak wspaniałe odbicie, że za Jej wstawiennic-

twem dzieci Adama i Ewy ciągle doświadczają Bożych 

łask. Liczne wizerunki Matki Bożej, słynące cudami, są 

tego zewnętrznym wyrazem. Wszystko to rozpoczęło się 

od słów: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!» (Łk 1,38), które my odnosimy do 

sceny Zwiastowania, ale które też były zgodą na realizację 

Bożego planu w życiu tej młodej dziewczyny z Nazaretu; 

Bożego planu wezwania do świętości; Bożego planu, któ-

ry Stwórca ma również dla mnie: «Świętymi bądźcie, bo 

Ja jestem święty» (1 P 1,16).   

 

 

 

 


