Roman Pieśniarz, Hymn Zwiastowania
Józef się zadziwił, o Matko Boga,
na to widowisko, które przekraczało naturę,
a chodziło o Twój poród bez nasienia.
Myśląc jednak o deszczu padającym na runo,
o gorejącym krzewie, którego ogień nie zniszczył,
o różdżce Aarona, która zakwitła,
Twój małżonek i opiekun dając świadectwooświadczył kapłanom:
«Dziewica rodzi, a po porodzie pozostaje dziewicą».
Prefiguracje dziewictwa Maryi
1. To co widzę, tego nie jestem w stanie zrozumieć. To przekracza wszelkie pojęcie ludzkie.
Fakt, że zioła płoną bez spalenia, że owieczka niesie na grzbiecie lwa, a jaskółka orła, że
sługa swego pana. W swoim śmiertelnym łonie, które nie jest w stanie go ogarnąć, Maryja
niesie mojego Zbawcę, a On wyraża na to zgodę. Toteż ja wykrzykuję z radością: «Dziewica
rodzi, a po porodzie pozostaje dziewicą».
2. Żaden władca nie uważa się za znieważonego, jeśli, aby zwyciężyć swoich nieprzyjaciół,
ubiera mundur prostego żołnierza. W ten sposób Bóg, aby zranić tego, który niegdyś zranił
Adama, wciela się w Dziewicę. Przyjmując nasze warunki, staje się w ten sposób pułapką dla
złego ducha, On, Przedwieczny, którego Dziewica rodzi bez nasienia i po porodzie pozostaje
dziewicą.
3. Arka Przymierza zawierała wówczas, według opisu dokonanego przez Mojżesza, mannę
i złotą urnę. Odszukajmy ponownie znaczenie tego, ponieważ nic nie pozostaje dziełem
przypadku w Świętych Pismach, ale wszystko jest jasnei zrozumiałe. Złota urna to Ciało
Chrystusa, manna to Słowo Boże z nim złączone. Ale jaki jest symbol samej arki? Jest nią
Dziewica, która rodzi, a po porodzie pozostaje dziewicą.
4. Kontempluję teraz różdżkę Aarona, która zakwitła bez podlewania. Izajasz, syn Amosa,
wykrzyknął niegdyś: «I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni»
(Iz 11,1). Kto jest tą odroślą Aarona i Jessego? To Maryja, która bez działania człowieka dała
owoc. W ten sposób Dziewica rodzi, a po porodzie pozostaje dziewicą.
5. Podobnym był ogień, który oświetlał krzew nie spalając go. Tak też dziś Pan wcielony
poprzez Dziewicę, nie ma na celu oszukać, przerazić, tak jak nie było zamiarem Bożym
wyprowadzić w pole Mojżesza i go przerazić. Działo się to, aby objawić przyszłość, którą
Bóg jemu pokazał jako symbol: krzew gorejący nie spalający się, by go nauczyć, że pewna
Dziewica porodzi Chrystusa, a po porodzie pozostanie dziewicą.
6. To na Ciebie o Jezu wskazują Pisma Święte, kiedy wspominają o mannie, o złotej urnie,
albo o kwiecie, który kiełkuje z korzenia. Czyniąc aluzję do kwiatu na gałęzi i do arki, chcą
wskazać Matkę, która Ciebie nosiła w łonie. To Ona, która przyjęła Ducha, a potem pozostała
zamknięta tak, że każdy może powiedzieć: Dziewica rodzi, a po porodzie pozostaje dziewicą.
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