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Gdy Kościół nazywa Maryję Matką nieskalaną, odwołuje się do faktu zupełnej 

wolności od grzechu w jej życiu. 

Istnieje nawet taki dogmat, który stwierdza, że niezachwianą prawdą jest to, że 

Maryja została niepokalanie poczęta, czyli na mocy zasług Jezusa 

Chrystusa uprzedzająco została uwolniona od zmazy grzechu pierworodnego. 

Jej ludzkiej natury nigdy nie splamił żaden grzech, co oczywiście nie oznacza, że 

nie była kuszona i że zło nie próbowało się do niej dostać. 

 

Dla mnie osobiście pięknym obrazem nieskalania jest ogród. 

Czasem więc lubię mówić do Maryi lub o niej, że jest kobietą z ogrodu.  

 Co to znaczy? 

Otóż ogród to oczywiście biblijny obraz pierwotnego szczęścia, a nie odwołanie do 

jakiegoś konkretnego ogrodu umiejscowionego gdzieś na ziemi. 

Niektórzy badacze Pisma Świętego co prawda próbowali usytuować Eden w realnej 

przestrzeni geograficznej, gdzieś na terenach dzisiejszego Iranu czy Iraku, ale Księga 

Rodzaju to tekst symboliczny, więc ogród to znak obfitości, to symbol szczęśliwego i 

owocującego życia, a także miejsca odpoczynku i wytchnienia. 

W tym biblijnym ogrodzie przed grzechem pierworodnym człowiek żył w 

niezwykłej bliskości z Bogiem, w pełnej jedności z Nim, nic nie przeszkadzało mu w 

budowaniu ze Stwórcą relacji miłości. 

Jeśli więc Maryja została poczęta bez grzechu, czyli bez tej zmazy, która 

wszystkich innych ludzi oddziela od Boga, to  

ona jest kobietą, która nigdy nie wyszła z Edenu. 

My wszyscy opuściliśmy ten ogród, bo gdybyśmy tam zostali, żyjąc w grzechach, 

nasze grzechy by się uwieczniły, ponieważ w raju wszystko jest wieczne. 

Pan Bóg zatem nie wymyślił śmierci, nie było jej w ogrodzie Eden, wszystko w raju 

trwało wiecznie. 

Kiedy więc człowiek popełnił grzech, musiał opuścić raj, czyli wyjść do miejsca, 

gdzie istnieje śmierć po to, by kiedyś możliwe było ukrócenie panowania grzechu                 

i zła. 

 



Maryja jest kobietą, która jak gdyby nie wyszła z ogrodu Eden.  

I choć to oczywiście nie jest dosłowne, lecz symboliczne określenie, to myślę, że 

ono pozwala zrozumieć, czym jest jej nieskalanie. 

Maryja, żyjąc na ziemi, była bowiem duszą i sercem ciągle w raju, trwała 

w tym stanie bez grzechu. 

W praktyce zaś oznacza to, że była nieustannie otwarta na słuchanie Boga, 

miała z Nim niezakłócony kontakt. 

Oczywiście nie była pozbawiona pokus, doświadczała ich tak samo jak my. 

Ona była podobna do Adama i Ewy, którzy urodzili się bez grzechu, choć 

jednocześnie byli na niego narażeni, posiadając wolną wolę. 

Maryja również, jak Adam i Ewa, była wystawiona na działanie złego, ale 

powiedziała mu kategoryczne "nie", czego nie zrobili pierwsi rodzice, a potem do 

końca życia potwierdzała ten wybór i decyzję. 

 

Może niektórzy zastanawiają się, na jakiej podstawie Kościół ma takie przekonanie 

o Maryi.  

Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste: Miriam została obdarzona łaską 

nieposiadania zmazy grzechu pierworodnego na mocy zasług Chrystusa, 

czyli na mocy tego, czego Jezus dokonał w swojej śmierci i w swoim 

zmartwychwstaniu. 

 Bóg, który istnieje poza czasem i jest wszechwiedzący, zanim Jezus 

przyjął ciało ludzkie, obdarzył Maryję owocami zbawienia, które 

dokonało się później. 

Stało się to po to, by kobieta, z której narodził się Bóg - człowiek, była pozbawiona 

grzechu. 

Jezus, jak mówi List do Hebrajczyków, był do nas podobny we wszystkim                   

z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15), czyli znał i doświadczył wszystkiego, co 

ludzkie, ale nigdy nie popełnił grzechu. 

Dlatego także miejsce (łono Maryi), z którego wyszedł na ten świat, było podobne 

do raju, ponieważ Bóg je tak przygotował. 

Maryja nie dostała więc tej łaski niepokalanego poczęcia dla niej samej, 

ale otrzymała ją, by tym darem służyć Zbawicielowi, który w niej 

zamieszkał. 

Może brzmi to zawile, ale mimo to przełożenie tej prawdy na nasze życie wydaje 

się mniej skomplikowane. 



Fakt, że Maryja jest nieskalana, pozbawiona grzechu pierworodnego, oznacza 

bowiem, że Bóg, wiedząc, co będzie największym szczęściem danego człowieka daje 

mu wszystko, co potrzebne, by to szczęście osiągnąć. 

Bóg, wiedząc, że pełnią szczęścia dla Maryi będzie bycie matką Zbawiciela, z góry 

przygotował ją do przyjęcia Bożego wcielenia. 

Podobnie dzieje się też w naszym życiu: Pan Bóg, doskonale zdając sobie sprawę z 

tego, co sprawi nam największą radość i przyniesie niewyobrażalne szczęście, 

przygotowuje nas do zadań i działań, które nam umożliwią osiągnięcie tego stanu. 

Oczywiście nie chodzi o to, że Bóg wytyczył nam jedną konkretną ścieżkę i jeśli 

nią nie pójdziemy, to pokrzyżowaliśmy cały Jego plan i będziemy nieszczęśliwi. 

On, stwarzając nas, nadał każdemu niepowtarzalny rys, który może 

rozwinąć się w coś niesamowitego. 

 

Na przykład w moim życiu jednym z takich Bożych darów, który może stać się 

konkretnym szczęściem, jest talent do kaznodziejstwa. 

 Gdy głoszę Słowo, czuję, że robię coś, co mnie absolutnie uszczęśliwia. 

Godzinami mogę więc gadać  konferencje, nagrywać różne odcinki serii 

internetowych, ale także rozmawiać z ludźmi indywidualnie i mówić im o Bogu, bo 

mówienie innym o Bogu i wyjaśnianie Ewangelii dają mi bezbrzeżne poczucie 

szczęścia. 

Pewnie, że to bywa też męczące, ale w głębi serca daje ogromną radość i przynosi 

pokój. 

Pan Bóg, wiedząc, że tak będzie w moim przypadku, dał mi więc wcześniej, pewne 

dary, bym mógł to robić. 

Pamiętam, że od zawsze mówienie przychodziło mi z łatwością, nie było tak, że się 

wyszkoliłem i dlatego tak mi to dobrze idzie.  

Oczywiście pracą i wysiłkiem rozwinąłem to, co dostałem, ale dar Pana Boga był 

pierwszy, Pan Bóg przygotował mnie wcześniej, dał mi narzędzia, żebym mógł to 

szczęście osiągnąć. 

Mogłem ten talent rozwinąć na różne sposoby, wybrałem jednak ten i jestem z tego 

powodu absolutnie szczęśliwy. 

 

 

 

 

 

 



Podobnie, było z Maryją. 

Ona także otrzymała od Boga niesamowity dar, który przyjęła z otwartością,                      

i dzięki temu możemy mówiąc dziś o niej, że jest Matką nieskalaną. 

A gdy modlimy się do niej tym imieniem, ona chce pomagać nam zobaczyć, że Bóg 

i w nas złożył różne dary, byśmy mogli osiągnąć w życiu niezwykłe cele i 

doświadczyć szczęścia. 

Matka nieskalana przekonuje nas więc, że mamy w sobie niezbędną podstawę, 

by zaznać pełni obfitości.  

 Jeśli mówimy, że tego nie mamy, to znaczy, że po prostu jeszcze nie 

poznaliśmy wystarczająco ani siebie, ani Boga, który w nas działa. 

Drugą zaś rzeczą, której warto nauczyć się od Maryi nieskalanej, jest nieustanne 

mówienie "nie" grzechowi i złu. 

Ona, mimo że była poczęta bez żadnej zmazy, całe życie walczyła z pokusami i 

robiła wszystko, by zły swoimi podstępami nie zniweczył w niej tej niesamowitej 

obietnicy szczęścia, którą Bóg jej ofiarował. 

 


