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Dlatego Pan sam da wam znak: Oto PANNA pocznie i porodzi Syna, i nazwie 

Go imieniem EMMANUEL (Iz 7,14) 

Jeśli nie byłaby dziewicą, to nie byłaby «znakiem». Znak faktycznie powinien 

przekraczać naturalny porządek rzeczy, wykraczać poza zwykły bieg natury i być na tyle 

nowy i niezwykły, żeby można było postawić go sobie jako szczególny znak dla każdego  

z tych, którzy go widzą i o nim słyszą. 

 I to właśnie z powodu swojej specyficznej charakterystyki, z powodu tych 

szczególnych jego cech przysługuje mu miano «znaku». Tak więc, nie mógłby się odróżniać, 

jeśli miałby mieszać się z innymi zwykłymi wydarzeniami, co miałoby miejsce, jeśli 

chodziłoby o kobietę, która rodziłaby zgodnie z prawami natury. Z jakiegoż powodu 

mielibyśmy nazywać «znakiem» to, co dzieje się każdego dnia? Toteż na wstępie prorok nie 

powiedział po prostu: «Oto jakaś panna», ale «Oto Dziewica» z dodatkiem „szczególna, ta 

właśnie dziewica”, czyniąc aluzję do Dziewicy jedynej i różniącej się od innych. To, że ten 

dodatek (rodzajnika la vergine) wskazuje w sposób jasny na jej wyjątkowość, można 

zobaczyć także i w Ewangelii. Kiedy bowiem Żydzi posłali posłańców, aby spytali Jana 

Chrzciciela: «Kim ty jesteś?», oni nie spytali: «Czy jesteś namaszczony?», ale: «Czy ty jesteś 

Chrystusem?». Oni nie spytali nawet: «Czy ty jesteś jednym z proroków», ale: «Czy ty jesteś 

tym właśnie prorokiem?». Stąd właśnie każdy z tych sposobów wyrażania się, miał w sobie 

jakiś szczególny tytuł. I z tego powodu św. Jan Apostoł na początku swojej Ewangelii nie 

powiedział: «Na początku było jakieś słowo», ale: «Na początku było Słowo, i to Słowo było 

u Boga». 

 W ten sam sposób Izajasz nie powiedział: «Oto jakaś dziewica», ale «Oto ta właśnie 

Dziewica, oto szczególna Dziewica», stosując przysłówek „oto” z pewną szlachetnością, 

która pasuje do proroka. Faktycznie, prorok prawie widział wydarzenia, które mają nastąpić  

i jeśli je przedstawiał, to miał całkowitą pewność, co do tego co mówił: prorocy widywali 

rzeczy niewidzialne z większą jasnością, niż nasze oczy!  

To oczywiście jest naturalne, że zmysły mogły ich wprowadzać w błąd, ale łaska 

Ducha Świętego dawała im dar mówienia bez ryzyka popełnienia błędu. A dlaczego – ktoś 

może mieć zastrzeżenia – dlaczego nie dodał, że poród będzie dziełem Ducha Świętego? Otóż 

to, co było przez niego mówione, to było proroctwo, i trzeba było, żeby było głoszone  

w sposób niejasny, zawoalowany, tak jak ja już sam często mówiłem, z powodu ślepoty 

umysłowej słuchaczy. Prorok czynił to z obawy, że wykładając wszystko w sposób jasny, 

przedstawiając oczywiste fakty, spaliliby wszystkie jego księgi. I faktycznie, jeśli nie 

oszczędzano proroków, to tym bardziej nie oszczędzono by ich pism. Zresztą, to co przed 

chwilą powiedziałem, to nie jest zwykłe przypuszczenie: w czasach Jeremiasza inny król, po 

tym jak zabrał owe księgi, podarł je na strzępy i rzucił w ogień. Widzisz, do jakiego 

szaleństwa był zdolny, czego nie można tolerować, jaka niepojęta zawładnęła nim złość? 

Królowi nie wystarczyło odebrać księgi Pisma, ale nawet je spalił, owładnięty pragnieniem, 



żeby dać pełen upust swojej głupiej namiętności. Ale mimo tego wszystkiego, mimo, że ten 

godny podziwu prorok mówił w sposób niejasny, to przekazał wszystko co trzeba.  

Przecież jakaś dziewica, dopóki pozostaje dziewicą, jak mogłaby począć inaczej, jeśli 

nie poprzez dzieło Ducha Świętego? Dla nikogo innego nie byłoby możliwe zawieszenie 

praw natury, jak to było możliwe dla samego Autora natury. I w taki oto sposób mówiąc: 

«panna pocznie», prorok objawił wszystko… 

 Przewidując to wydarzenie, prorok nie mówi wyłącznie o porodzie i o nadzwyczajnym 

poczęciu, ale mówi także o karmieniu w pierwszym okresie życia, o tym, co się daje, kiedy 

jest się jeszcze w pieluszkach, i to w niczym nie różniło się od tego, co dotyczy innych ludzi,  

i pod tym względem nie było tam niczego niezwykłego. Bowiem w nim [w porodzie], ani nie 

było tak, że wszystko było całkiem różne, ani tak, żeby to wszystko było całkiem zwykłe. 

Zrodzenie z łona kobiety to rzecz zwykła, ale bycie urodzonym przez dziewicę, to przekracza 

nasz stan umysłu (por. Iz 7,15). 
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