
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nie bój się

 

Adwentowa droga od lęku do nadziei 

lęku do nadziei 



Oczekiwanie – Adwent jest nim wypełniony po brzegi! Oczekujemy przyjścia Pana 

w Boże Narodzenie, kiedy zapalamy kolejne świece na wieńcu adwentowym, kiedy 

robimy świąteczne porządki i planujemy prezenty dla najbliższych. Myślimy o 

czekających nas spotkaniach rodzinnych, pięknych liturgiach w kościele i wszystkich 

radościach związanych ze świętami. A kiedy tak czekamy, nasza nadzieja w Panu ma 

szansę wzrosnąć, a nasza wiara stać się mocniejsza. 

 

 

Czasami jednak okres świąteczny bywa trudny. Zamiast już z góry cieszyć się na 

dobre rzeczy, które Bóg dla nas przygotował, przeżywamy lęk przed chorobą lub 

nieszczęściem czającym si w przyszłości.  

➢ Może obawiamy się napięć rodzinnych lub spędzania świąt w samotności, z 

dala od bliskich?  

➢ A może nawet czujemy się daleko od Boga i boimy się do Niego wrócić? 

Niezależnie jednak od tego, co czujemy, każdy z nas w tym Adwencie może 

doświadczyć dobroci i miłości Boga. Nawet bolesne zmagania mogą stać się szansą 

zobaczenia Bożego działania w naszym życiu. Jezus chce koić nasze lęki i napełniać nas 

nadzieją – niezachwianą ufnością w Jego obietnice. 

Chce, aby każdy z nas usłyszał Jego pocieszające słowa: „Nie bój się!”. 

Miejmy więc uszy otwarte! Rozpocznijmy adwentową podróż od lęk do nadziei, 

najpierw z Zachariaszem i Elżbietą, a następnie z Maryją i Józefem. 

Uczmy się także od pasterzy strzegących swoich stad oraz od św. Juana Diego, który 

usłyszał Boże przesłanie za pośrednictwem Maryi. 

 

▌„NIE BÓJ SIĘ!” 

Jest to jeden z najczęściej występujących w Piśmie Świętym zwrotów. Bóg wciąż 

zachęca swój lud – od Abrahama do kościoła w Smyrnie – aby przestał się bać                      

(Rdz 15,1; Ap 2,10). Zwykle kieruje te słowa do kogoś, kto stoi wobec trudnej lub 

zaskakującej sytuacji. 



Czasem Bóg przemawia sam, częściej przez anielskiego wysłannika. 

Naturalnie strach może być dla nas darem, gdy jest zdrową reakcją na zagrożenie i 

mobilizuje do działania. Ale może również nas przytłoczyć. Może sprawić, że 

niebezpieczeństwo urośnie w naszych oczach do tego stopnia, by zasiać w nas 

wątpliwość, czy Bóg chce i jest w stanie nam pomóc. Lęk może też pozbawić nas 

poczucia bezpieczeństwa i ufności w relacji z Bogiem. 

Kiedy Bóg mówi: „Nie bój się!”, jednocześnie napełnia nasze serca nadzieją. 

Nadzieją, że On jest z nami. Nadzieją, że On działa. Nadzieją, że On nas kocha i nasze 

życie jest bezpieczne w Jego ręku. Bóg pragnie czynić dla nas to samo, co uczynił dla 

Zachariasza, gdy obiecał, że jego żona, Elżbieta, urodzi syna. 

▌WIERNY SŁUGA PAŃSKI 

Na kartach Ewangelii spotykamy kapłana Zachariasza w świątyni jerozolimskiej. 

Łukasz mówi nam, że zarówno on, jak i Elżbieta pochodzili z rodu kapłańskiego, byli 

w podeszłym wieku oraz prowadzili sprawiedliwe, nienaganne życie, zachowując 

wszystkie przykazania Pańskie (Łk 1,5-6). 

 

Dowiadujemy się również, że Zachariasz został wybrany przez losowanie, aby wejść 

do przybytku i złożyć ofiar kadzenia, co było zaszczytem przypadającym kapłanowi 

jedynie raz w życiu (Łk 1,8).  

Jednak za ich znakomitym rodowodem, świętym życiem oraz zaszczytną funkcją 

Zachariasza krył się dramat – małżonkowie byli bezdzietni (Łk 1,7). 

„”Nie bój się, Zachariaszu! 

Twoja prośba została 

wysłuchana: żona twoja, 

Elżbieta, urodzi ci syna                         

i nadasz mu imię Jan.  

Będzie to dla ciebie radość                     

i wesele; i wielu cieszyć się 

będzie z jego narodzin.  

Będzie bowiem wielki                         

w oczach Pana.”    (Łk 1,13-15) 

 



Przystępując do składania ofiary, Zachariasz prawdopodobnie dźwigał na sobie 

ciężar rozczarowania. Przez długie lata nosił piętno wstydu, jakim była bezdzietność w 

świecie starożytnym. Być może on sam i Elżbieta – oraz wszyscy inni – zastanawiali 

się, przez jaki grzech zasłużyli sobie na tę „karę” od Pana. 

I nawet w najśmielszych marzeniach Zachariasz nie mógł przewidzieć tego, co Bóg 

zamierzał uczynić. 

 

▌POSŁANIEC NADZIEI 

W trakcie modlitwy Zachariasz zobaczył anioła Gabriela stojącego przy ołtarzu 

kadzenia. Wyobraźmy sobie jego przerażenie na widok wspaniałego niebieskiego 

posłańca – tego samego, który ukazał się prorokowi Danielowi (Dn 9,20-27). Nic 

dziwnego, że Zachariasz przeżył wstrząs! Być może obawiał się, że zostanie ukarany za 

jakieś ukryte grzechy. Jednak Gabriel przywitał Zachariasza przesłaniem nadziei: 

„Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, 

Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan” (Łk 1,13). 

Słowo Boże wypowiedziane przez Gabriela przebiło się przez lęk Zachariasza i dało 

mu nadzieję pomimo tak wielu niewysłuchanych modlitw. Oto Bóg wiedział o ich 

nieszczęściu. Znał ich lęk, że zanoszona przez nich modlitwa o potomstwo pewnie już 

nigdy nie zostanie wysłuchana. Rozumiał, jak wielką pokusą w takiej sytuacji jest 

zwątpienie w Bożą wierność. 

Gabriel zapewnił Zachariasza, że Bóg o nim nie zapomniał – że słyszał ich modlitwy. 

A teraz da im syna i będzie to ktoś wyjątkowy: ich syn przygotuje lud Boży na przyjście 

Mesjasza! Bóg przez cały czas działał, aby zaspokoić pragnienie małżonków poprzez 

swój plan zbawienia. Zachariasz nie musiał już żyć w lęku przed karą Bożą ani trwać w 

rozczarowaniu – Bóg się o to zatroszczył. Był wierny tym małżonkom, nawet gdy 

przeżywali ból i niepewność, nawet gdy nie rozumieli, co On czyni. 

Niebiańskie przesłanie przekazane przez Gabriela miało przynieść Zachariaszowi 

wiele radości i przywrócić mu  nadzieję w Panu. Wymagało to jednak  nieco czasu. 

Zachariasz nie zareagował mocną wiarą – przynajmniej na początku. Zakwestionował 

słowa anioła i skupił się na własnych niedostatkach zamiast zaufać mocy Bożej. 

 „Po czym to poznam?” – zapytał. – „Bo sam jestem już stary i moja żona 

jest w podeszłym wieku” (Łk 1,18). Z powodu tej jego niewiary, anioł zapowiedział 

mu, że nie będzie w stanie mówić, zanim obietnica się nie wypełni. 



Zachariasz wyszedł ze świątyni pokorniejszy, niż był, gdy tam wchodził. Nie mógł 

nikomu opowiedzieć o swoim przedziwnym spotkaniu z Panem i przez całe miesiące 

pozostał niemy. 

Jednak w tej ciszy Bóg pouczał Zachariasza i przemieniał jego serce. Podobnie może 

działać w ciszy Adwentu i w naszych sercach. 

▌   WSŁUCHIWANIE SIĘ W PANA 

Jeśli chcemy usłyszeć Boga mówiącego nam: „Nie bój się”, najpierw uczmy się 

wyciszać serce. Zachariasz stracił zdolność mowy.  

On musiał milczeć, nie miał wyboru.  

My sami możemy wybrać ciszę, jeśli chcemy usłyszeć Pana. Adwent jest dobrą 

okazją, by trwać w milczeniu przed Bogiem i słuchać Jego głosu. 

Poszukiwanie ciszy wymaga od nas kreatywności.  

➢ Może znajdziesz spokojną chwilę w domu przed ikoną?  

➢ Może w dzień powszedni pójdziesz na Mszę świętą lub adorację?  

➢ Może poczytasz Biblię wczesnym rankiem, zanim obudzi się reszta rodziny?  

Spokojne miejsce można znaleźć wszędzie; ważne jest natomiast świadome uciszenie 

swego głosu oraz własnych myśli. 

W chwilach, gdy trwamy przed Panem, On sam otwiera nam oczy na swoją dobroć i 

rozpala nasze serca wdzięcznością. Wsłuchując się w Niego, zauważamy, jak zmniejsza 

się nasz niepokój i troska o to, co nas czeka. Zaczynamy z większą nadzieją patrzeć w 

przyszłość. Bywa, że Duch Święty przywodzi nam na myśl jakieś   zdanie z Pisma 

Świętego czy znanej pieśni lub kolędy.  

Wszystko to są sposoby, na które Bóg mówi nam: „Nie bój się! Ja jestem z tobą”. 

A wtedy nasza nadzieja wzrasta, jak rosła nadzieja Zachariasza i Elżbiety. 



 

Po spotkaniu z Gabrielem, Zachariasz i Elżbieta poczęli dziecko, dokładnie tak, jak 

zapowiedział to anioł. Jak wielka musiała być ich radość, gdy Elżbieta urodziła syna! 

Jednak mimo to Zachariasz wciąż był niemy.  

Dopiero gdy w posłuszeństwie aniołowi napisał: „Jan będzie mu na imię”, odzyskał 

zdolność mowy. Wówczas wiara starego kapłana wybuchła okrzykiem: 

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił” (Łk 1,68). Jego 

lęk przed sądem Boga i opuszczeniem przez Niego ustąpił ufności i nadziei, że Pan 

nigdy nie porzuca swego ludu. 

▌  NADZIEJA DLA NAS 

Pamięć o spotkaniu Zachariasza z Panem umacnia nas na drodze Adwentu. I my, 

podobnie jak Zachariasz, czekamy na Pana. Ostatnie kilka lat przyniosło nam wiele 

cierpienia i boimy się, że przyszłość będzie wyglądała podobnie. 

Może słabnie już nasza nadzieja. Może, jak Zachariasz, przeżywasz rozczarowanie i 

smutek; jesteś znużony czekaniem na Boże zmiłowanie czy odpowiedź na twoją 

modlitwę. Może czujesz się przytłoczony zamętem  i dramatami świata, może z 

niepokojem patrzysz w przyszłość. Albo boisz się, że to, co przeżywasz, jest karą Bożą 

za twoje grzechy.  

Wiedz jednak, że Jezus w tym Adwencie chce być blisko ciebie. Chce ukoić twoje 

lęki i napełnić cię nadzieją. Pan widzi twoje niepokoje i rozczarowania, które każą ci 

wątpić w Jego dobroć. Ale widzi także twoją wiarę i to, że szczerze starasz się iść za 

Nim. Nie chce, abyś się Go bał i unikał Jego obecności.  

Chce pociągnąć cię do siebie bliżej niż kiedykolwiek i napełnić cię ufnością, jakiej  

nabył Zachariasz podczas dziewięciu miesięcy milczenia. Nie mogąc mówić, 

Zachariasz słuchał Boga i w końcu zaczął rozumieć Jego drogi oraz dostrzegać 

na co dzień znaki Jego wierności. 

Po narodzinach syna Zachariasz 

zażądał tabliczki i napisał: 

«Jan będzie mu na imię»ˮ  (Łk 1,63) 



Tego daru Bóg chce udzielić także tobie w czasie Adwentu.  

Spróbuj więc przewidzieć w swoim rozkładzie dnia na najbliższe cztery tygodnie 

czas na milczące wsłuchiwanie się w Pana. Przynoś Mu swoje ciężary i lęki wraz z 

ziarnkiem gorczycznym wiary i nadziei. On nada temu ziarnku wzrost. Wkrótce nie 

będzie już miejsca na strach – a w dzień Bożego Narodzenia powitasz Pana słowami: 

„Błogosławiony Pan! Przyszedł do swego ludu, aby go wyzwolić!”. ▐ 

 

(„Słowo wśród nas” – grudzień 2022) 

 


