
 

  

Daniela i Grzegorz zawsze w Adwencie ustawiają w domu szopkę z figurkami. 

Trójka ich małych dzieci uwielbia odgrywanie przy pomocy tych figurek historii 

Bożego Narodzenia. Dziecięce głosiki oznajmiają: „Nie bój się, Maryjo. Będziesz miała 

dziecko” czy: „Józefie, bierz osiołka. Jedziemy do Betlejem”. 

 

Pan jest z tobą 

Zaufaj, że Bóg ma plan dla twego życia 



Dla dzieci jest to ulubiona zabawa, ale jak wszyscy wiemy, odgrywana przez nie 

historia jest nie tylko dla dzieci.  

Wcielenie Jezusa było przełomowym punktem historii zbawienia. I co przedziwne, 

zawisło ono od zgody prostych żydowskich Małżonków oraz ich gotowości do 

wysłuchania i przyjęcia z wiarą niespodziewanego i niełatwego Bożego przesłania.  

Dlatego właśnie pierwsze słowa skierowane przez Boga do Maryi i Józefa brzmiały: 

„Nie bój się” (Łk 1,30; Mt 1,20), podobnie jak wcześniej brzmiały słowa skierowane do 

Zachariasza. 

Historia Maryi i Józefa jest skomplikowaną mieszanką biedy i obfitości, zamętu i 

jasności. Odpowiadali Oni z ufnością Bogu, który krok po kroku rozwiewał wszelką 

niepewność. Miłosiernie zakrył przed nimi wiele spraw z przyszłości ich Dziecka. Ale 

obiecał, że będzie z nimi zawsze, także wtedy, gdy będą się bali albo będą mieli zamęt 

w sercach. Właśnie w taki tajemniczy sposób zazwyczaj prowadzi Bóg. 

W tym artykule zobaczymy, jak Pan pomógł Maryi i Józefowi przezwyciężyć lęk i 

zaufać, że ma plan wobec ich życia. A potem zastanowimy się, czego Bóg chce nas 

przez nich nauczyć. 

▌PEŁNA ŁASKI  

Kiedy anioł Gabriel ukazał się Maryi, była ona młodą dziewczyną, nastolatką. 

W przeciwieństwie do Zachariasza i Elżbiety, Maryja nie pochodziła z kapłańskiego 

rodu lewitów. Mimo to jednak anioł oznajmił Jej, że jest „łaski pełna” i ogłosił, że Pan 

jest z Nią (Łk 1,28).  

W zaskakującym przesłaniu, będącym paralelą tego otrzymanego przez Zachariasza, 

Gabriel uspokoił Maryję, powiedział, żeby się nie lękała i wyłożył Jej Boży plan wobec 

Niej. Miał dla Niej naprawdę zdumiewającą wiadomość: Syn Maryi, poczęty z Ducha 

Świętego, będzie zarówno Synem Dawida, jak i Synem Boga (Łk 1,32-33.35). 

Łukasz mówi nam, że Maryja „zmieszała się na te słowa” (Łk 1,29). Co wzbudziło 

w Niej ten niepokój? Być może, jak Zachariasz, poczuła się nieswojo na widok 

potężnego anioła Pańskiego? Ale zmieszało Ją również pozdrowienie anioła. Być może 

miała poczucie, że jest niegodna, by nazywano Ją „pełną łaski”?  

Jak wyznała później w swoim Magnificat, uważała się za „uniżoną Służebnicę” (Łk 

1,48). Zwiastowanie anioła Gabriela było w Jej przypadku o wiele bardziej 

zdumiewające niż w przypadku Zachariasza, który dowiedział się, że mimo podeszłego 

wieku wraz z żoną doczekają się dziecka.  



Obietnica dziewiczych narodzin, jaką otrzymała Maryja, była po ludzku 

niewykonalna – i trudna do wyjaśnienia.  

➢ Kto Jej uwierzy?  

➢ Jak zareaguje Józef? Nawet jeśli Jej nie potępi, z pewnością nie uraduje go 

fakt, że nosi Dziecko, które nie jest jego.  

➢ Jak zareagują rodzice i cała społeczność, gdy wyjdzie na jaw, ze oczekuje 

narodzin dziecka niewiadomego ojca? 

Jej życie znajdzie się wtedy w niebezpieczeństwie… 

Było tak wiele pytań bez odpowiedzi, tak wiele powodów do lęku, że nawet 

bezgrzeszna Maryja pełna niepokoju pytała: „Jakże się to stanie?” (Łk 1,34). 

W odpowiedzi Gabriel oznajmił, że dla Boga „nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 

Pan odpowiedział na Jej lęki nie szczegółowym wyjaśnieniem, ale zapewnieniem o 

swojej wierności. 

Maryja znalazła siłę, by zaufać planom Boga i okazać Mu posłuszeństwo, by przyjąć 

Go jako Emmanuela, który z Nią pozostanie. Uznając, że Bóg jest w stanie wzbudzić w 

Niej poczęcie Syna, Maryja odpowiedziała z wiarą i ufnością, oddając się cała Panu.  

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” – powiedziała 

do Gabriela (Łk 1,38). I to pokorne „tak” skromnej nastolatki przyniosło zbawienie 

światu. 

▌LĘK POKONANY UFNOŚCIĄ 

Łatwo jest czytając te fragmenty Pisma Świętego, pomyśleć sobie: 

Dla Maryi wszystko było proste, Ona nigdy nie zwątpiła w Pana. Była przecież 

bezgrzeszna, więc nie zmagała się z lękiem, ani oporami przed pełnieniem woli Boga.  

Wprawdzie Maryja została niepokalanie poczęta, ale mimo to była człowiekiem! Nie 

rozumiała więc do końca obietnicy zwiastowanej przez anioła ani tego, w jaki sposób 

zostanie ona zrealizowana. Z pewnością zmiana życiowych planów budziła w Niej 

niepokój i obawę o przyszłość. Będąc tylko człowiekiem, Maryja stopniowo uczyła się 

zaufania. My też musimy się go uczyć. 

Może i twoje plany, jak plany Maryi, musiały ulec zmianom; może boisz się, że 

przyszłość będzie trudna lub nawet, że nie będziesz w stanie jej znieść. Może, jak 

Maryja, zastanawiasz się, czy jesteś godzien łaski Bożej. Ale Pan spotka cię w twoim 

lęku, tak jak uczynił to z Maryją. 



Jeśli obawiasz się, co przyniesie przyszłość, On przypomni ci, że dla Niego „nie ma 

nic niemożliwego” (Łk 1,37). Jeśli czujesz się niegodny, zapewni, że wybrał cię „nie ze 

względu na sprawiedliwe uczynki (…) lecz z miłosierdzia swego” (Tt 3,5).  

Jeśli wydaje ci się, że nie podołasz swoim obowiązkom, On powie ci o swojej 

wierności i o tym, że będzie z tobą „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 

28,20). 

Podobnie jak to było z Maryją, nie wszystko dokona się od razu. Duch Święty dawał 

Jej zrozumienie dzień po dniu, gdy z ufnością rozważała słowa anioła.  

Także i ty potrzebujesz czasu, by szukać Pana i starać się zrozumieć to, co mówi do 

ciebie. Jeśli jednak dzień po dniu będziesz rozważać słowo Boga i pokładać w Nim 

nadzieję, Duch Święty pomoże ci stawiać kolejne kroki na drodze od lęku do ufności. I 

podobnie jak to było z Maryją, twoja ufność wyda owoc – Jezus będzie się stawał coraz 

bardziej widoczny w twoim życiu, nie tylko dla ciebie, ale i dla innych.  

Ten proces może zacząć się już teraz, w tym Adwencie, jeśli będziesz wsłuchiwać 

się w cichy głos Pana: „Nie bój się”. 

▌ TRUDNA DECYZJA SPRAWIEDLIWEGO 

Gabriel miał jeszcze jedną misję – musiał przekonać Józefa.  

Jak mówi Ewangelista Mateusz, Józef był człowiekiem sprawiedliwym, który w 

obliczu nieplanowanej ciąży Maryi pragnął przede wszystkim Ją chronić (Mt 1,19). 

Przerażony niespodziewanym obrotem sprawy, prawdopodobnie myślał, że 

potajemne oddalenie uchroni Ją od hańby i krzywdy. Zapewne sądził, że musi wziąć 

sprawy we własne ręce. A może nie czuł się na siłach wychowywać dziecko, o którym 

wiedział, że nie jest jego. 

Nie wiemy, co dokładnie myślał Józef, wiedział to jednak Bóg, gdyż pierwsze słowa, 

jakie Józef usłyszał od anioła we śnie, dotyczyły jego lęku:  

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”                     

(Mt 1,20).  

Tymi słowami Bóg tchnął w serce Józefa spokój i pewność. Chociaż nie były one do 

końca jasne, Józefowi wystarczyło już samo to, że Dziecko Maryi poczęło się z Ducha 

Świętego i wybawi lud Boży. 

 



 

 

 

Jego wiara okazała się wystarczająca, by zaufać Bożym drogom.  Posłuszny słowom 

anioła Józef przyjął Maryję i Jej nienarodzone Dziecko do swego domu (Mt 1,24).                 

Był to pierwszy z wielu jego aktów posłuszeństwa w czasie, gdy opiekował się Maryją 

i Jezusem. 

Niewiele później Józef, posłuszny wezwaniu Pana, ucieknie do Egiptu, ratując 

Dziecko przed Herodem. A kiedy zagrożenie ustanie, w kolejnym akcie   posłuszeństwa 

powróci do Nazaretu (Mt 2,19-21).  

I tak Józef, zwyczajny człowiek podobny do nas, otworzył drzwi Mesjaszowi. Dzięki 

jego posłuszeństwu Bóg wszedł w nasz świat jako Emmanuel, Bóg z nami. 

▌GDY BOŻY PLAN ZASKAKUJE… 

Także w naszym życiu często pojawiają się niespodziewane okoliczności, które każą 

nam żywić wątpliwości, czy aby na pewno taki jest Boży plan wobec nas. Być może 

właśnie teraz znajdujesz się w takiej sytuacji.  

❖ Może ktoś bliski musi stawić czoła nieplanowanej ciąży lub niepomyślnej 

diagnozie medycznej. 

❖ Może próbujesz na nowo zorganizować sobie życie po stracie najbliższej 

osoby. 

Józef „uczynił tak, jak 

mu polecił anioł”                 

(Mt 1,24) wtedy, gdy 

przyjął brzemienną 

Maryję do swego domu i 

kiedy uciekł wraz z Nią                

i małym Jezusem do 

Egiptu. 



W takich chwilach zaczynamy pytać:  

➢ Gdzie jest teraz Bóg? Czy to naprawdę ma być Jego plan wobec mnie? 

Są to całkowicie naturalne pytania – i Bóg chce, abyśmy je do Niego przynosili.                  

Nie jest zawiedziony tobą, dlatego że masz pytania czy wątpliwości. Nie jest na ciebie 

zły i nie odrzuca cię jako swego sługę.  

Ojciec niebieski może nawet posłużyć się trudnościami które przeżywasz, aby 

przybliżyć cię do siebie. Nie bój się odsłaniać przed Nim swe serce ze wszystkim, co 

się w nim znajduje.  

Choć prawdopodobnie nie czekają cię odwiedziny anioła, to jednak Bóg ma dla ciebie 

to samo przesłanie, jakie miał dla Maryi i Józefa: „Nie bój się. Ja jestem z tobą”.  

➢ Może lękasz się, bo Bóg chce od ciebie postawienia kolejnego kroku na drodze 

za Nim?  

➢ Może wzywa cię do porzucenia konkretnego grzechu mocą łaski spowiedzi?  

➢ Może przynagla cię do pojednania z członkiem rodziny, z którym dawno nie 

miałeś kontaktu? 

➢ A może posyła cię do konkretnej misji, takiej jak zaangażowanie w parafii czy 

pomoc uchodźcom albo samotnym matkom i ich dzieciom?  

Jeśli czujesz, że Bóg ma teraz wobec ciebie jakiś plan, jak miał go wobec Maryi i 

Józefa, proś Go o łaskę posłuszeństwa, nawet jeśli ciągle się boisz. 

Przejście od lęku do ufności nie dokonuje się w jednej chwili. Jednak  

każdego adwentowego dnia przypominaj sobie: 

 Bóg jest dziś ze mną. Mam Ojca w niebie, który nigdy mnie nie porzuci.  

Codziennie zwracaj się do Pana słowami:  

 Wierzę, Panie. Zaradź mojemu niedowiarstwu. 

A Bóg codziennie będzie ci powtarzał na nowo:  

„Nie bój się. Ja jestem z tobą”. ▐ 


