
 

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg” (Iz 35,4). Przesłanie to rozbrzmiewa przez cały 

okres Adwentu, zachęcając nas do ufności w Panu. Jak już powiedziano w dwóch pierwszych 

artykułach, wszyscy mamy powody do lęku, ale też wszyscy mamy dostęp do łaski Pana, 

która umacnia nasze niespokojne serca. 

Oto wasz Bóg 

Głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie 



Wchodząc w ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem, skierujemy uwagę na peryferie 

Betlejem, gdzie pasterze strzegli swoich stad. Następnie rozważymy historię św. Juana 

Diego i Matki Bożej z Gwadelupe, której wspomnienie przypada w Adwencie. 

Zobaczymy jak ci wybrani przez Boga świadkowie, przezwyciężając swoje obawy, stali 

się heroldami Bożej dobroci – i jak Bóg może pomóc nam ich naśladować. 

▌NIETYPOWI ŚWIADKOWIE 

Ze względu na swój niski status społeczny, pasterze z betlejemskich wzgórz mogli 

się wydawać najmniej pożądanymi świadkami przyjścia Mesjasza. Wypasanie owiec 

było ciężką i brudną pracą fizyczną, niewymagającą wielkich kwalifikacji. Pasterze 

prowadzili koczowniczy żywot, wędrując po pastwiskach wraz ze stadem, nie mając 

dachu nad głową ani możliwości zachowania higieny. 

Paradoksalnie jednak zastępy anielskie ogłosiły narodziny Chrystusa właśnie 

pasterzom, a nie potężnym władcom czy świętym kapłanom! Ten sam Bóg, który 

wybrał pokorną Maryję, nawiedził tych przerażonych mężczyzn i zaprosił ich, by poszli 

przywitać Jego Syna. 

W ich osobach ponownie pobłogosławił i wywyższył pokornych. Anioł po raz 

kolejny powtórzył tak dobrze znane nam słowa, tym razem kierując je do pasterzy:  

„Nie bójcie się!” (Łk 2,10). Ale kto nie przeraziłby się widoku zastępu aniołów? Kto 

nie bałby się wyjść na poszukiwanie tego Dziecka na podstawie tak przedziwnej 

historii? Kto nie bałby się zaświadczyć o anielskich odwiedzinach i nowonarodzonym 

Jezusie?  

Jednak pomimo lęku ci prości ludzie pełni radości ogłosili Dobrą Nowinę. W ten 

sposób zwyczajni pasterze stali się pierwszymi świadkami Bożego zbawienia (Łk 2,8-

17). 

▌NAJMNIEJSZY SYNEK 

W historii Kościoła Bóg nie przestaje wybierać ludzi prostych. Św. Juan Diego, 

pierwszy rdzenny święty obu Ameryk, był jednym z takich pokornych świadków 

obecności i wierności Boga.  

Pewnego grudniowego poranka 1531 roku, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, Indianin z 

plemienia Azteków, będący wówczas w średnim wieku, szedł na Mszę świętą w pobliżu 

dzisiejszego Mexico City. Dochodząc do wzgórza Tepeyac, usłyszał muzykę oraz 

kobiecy głos wołający: „Juanito, najmniejszy synku!".  



Następnie ujrzał piękną kobietę i zdumiony zapytał Ją, kim jest. Odpowiedziała: 

„Jestem Maryja zawsze Dziewica, Matka prawdziwego Boga” i poleciła mu 

wybudować kaplicę dla cierpiącego ludu tego regionu. 

Na polecenie Maryi Juan Diego przekazał to przesłanie miejscowemu biskupowi, 

który jednak odniósł się sceptycznie do tego, co usłyszał. Maryja ukazała się wówczas 

Juanowi Diego po raz drugi, prosząc, by udał się do biskupa ponownie. Obawiając się 

kolejnego odrzucenia, Juan Diego poprosił, by wysłała kogoś bardziej elokwentnego. 

Jednak Maryja odpowiedziała: „Jest wielu, których mogłam wysłać. Ale ty jesteś tym, 

którego wybrałam”. Juan Diego poszedł więc do biskupa, który zażądał znaku 

potwierdzającego prośbę Pani. 

W trzecim objawieniu Maryja poleciła Indianinowi przyjść następnego dnia, a 

otrzyma znak. Jednak nazajutrz rano okazało się, że wuj Juana Diego, Juan Bernardino, 

ciężko zachorował. Juan Diego nie miał więc czasu, by udać się na wzgórze Tepeyac, 

ponieważ musiał natychmiast pobiec, by sprowadzić kapłana do umierającego wuja. 

Chcąc to zrobić jak najszybciej, pobiegł inną drogą, by uniknąć spotkania z Najświętszą 

Panną. 

▌ NIECH SIĘ NIE TRWOŻY TWOJE SERCE 

Jednak Bóg nie zrezygnował z Juana Diego. Maryja objawiła mu się ponownie w 

innym miejscu. Wiedząc, jak bardzo Juan Diego martwi się o wuja, podniosła go na 

duchu tym samym przesłaniem, jakie aniołowie skierowali do pasterzy:  

„Niech się nie trwoży twoje serce. Nie obawiaj się tej choroby, ani żadnej innej 

choroby czy nieszczęścia. 

 



 

 Czy nie jestem tu Ja, twoja Matka? Czy nie jesteś pod moją opieką? Czy nie 

chronię cię, moje ukochane dziecko, w fałdach mojej szaty? Czy potrzeba ci czegoś 

więcej? Niech nic cię nie martwi ani nie niepokoi”. 

Maryja poleciła mu wspiąć się na wzgórze Tepeyac, gdzie znajdzie róże, które 

zaniesie biskupowi. Juanowi Diego wydało się to dziwne – wiedział przecież, że róże w 

grudniu nie kwitną – poszedł jednak za wskazaniem Pani. 

Ku swemu zdumieniu na wskazanym miejscu znalazł kwitnące róże kastylijskie. 

Zebrał je do swego tradycyjnego płaszcza, zwanego tilma, po czym powrócił do Pani, 

która ułożyła róże, związała tilmę, i wyprawiła go w drogę.  

Z odnowioną odwagą Juan Diego wyruszył do biskupa i oznajmił mu, że przyniósł 

żądany znak. Rozwiązał tilmę i róże wysypały się na podłogę. Jednak o wiele 

cudowniejszym znakiem niż róże był wizerunek pięknej młodej kobiety odciśnięty na 

tkaninie.  

Była to Maryja spodziewająca się dziecka, mająca ciemną cerę i ubrana w tradycyjne 

azteckie szaty, miażdżąca stopą głowę węża! 

▌MIŁOSIERNA MATKA 

Rzecz jasna, biskup spełnił prośbę Juana Diego. Wkrótce wybudowano kościół, gdzie 

umieszczono tilmę, którą do dziś można oglądać w nowo wybudowanej bazylice. Aż do 

swojej śmierci w 1548 roku stróżem cudownego wizerunku odciśniętego na tkaninie 

tilmy był Juan Diego. Niestrudzenie opowiadał wszystkim historię miłosiernej Matki, 

która pragnie doprowadzić wszystkich ludzi do swego Syna. 

Przesłanie matczynego współczucia skłoniło miliony rdzennych Amerykanów do 

nawrócenia na chrześcijaństwo. W rezultacie zarzucono azteckie praktyki ofiar z dzieci, 

a Matka Boża z Gwadelupe stała się patronką nienarodzonych. 

Na przestrzeni wieków, w miarę jak rozszerzała się wieść o objawieniach Maryi, 

wiarę przyjęły niezliczone rzesze. Objawienie Maryi oraz świadectwo Indianina stały 

się zaczynem wielkiej ewangelizacji. Ponieważ  Juan Diego miał odwagę opowiadać o 

miłości Maryi wszystkim ludziom, wielu przez pośrednictwo Matki Bożej z Gwadelupe 

poznało Chrystusa. 

 

 



▌ WEZWANI DO DAWANIA ŚWIADECTWA O JEZUSIE 

I my, jak Juan Diego i pasterze z Betlejem, mamy udział w tej samej misji – głoszenia 

światu przyjścia naszego Pana. Jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Bogu, który 

nas kocha, chce być blisko nas i zaprasza wszystkich do osobistego spotkania z Nim. 

Nie zraża Go nasza słabość i grzech, nasza ignorancja czy arogancja.  

Po prostu przychodzi – i powierza nam misję opowiadania wszystkim mężczyznom 

i kobietom o Jego wiernej miłości. 

Możemy mieć opory przed rozmawianiem o Bogu z naszymi znajomymi. 

Może, jak Juan Diego, mamy poczucie, że brakuje nam odpowiednich cech 

osobowości czy dostatecznego przygotowania. Chociaż wierzymy w miłość Boga do 

każdego człowieka, także do tego najbardziej bezbronnego, boimy się otworzyć usta i 

powiedzieć to głośno. Czasem boimy się zaproponować wspólną modlitwę nawet 

naszym dorosłym dzieciom, zaprosić sąsiada na rekolekcje do naszego kościoła albo 

przeżegnać się przed posiłkiem w stołówce. 

Jednak w tych wszystkich naszych obawach Pan mówi do nas: „Nie bójcie się”. 

Nawet jeśli naszym polem misyjnym jest własna rodzina, bądźmy pewni, że Pan udzieli 

nam dość łaski i odwagi, by głosić Jego miłość. On obiecuje, że Duch Święty podpowie 

nam właściwe słowa (Mk 13,11; J 14,26). Obiecuje, że da nam moc do pokonania 

naszych lęków przed głoszeniem Dobrej Nowiny, tak jak dał ją Apostołom (Dz 1,8). 

A przede wszystkim obiecuje, że będzie z nami zawsze, „aż do skończenia świata” 

(Mt 28,20). 

▌OTO WASZ BÓG 

W Adwencie Pan zaprasza nas do porzucenia obaw i nabrania śmiałości. Śmiałości, 

która odrzuca strach przed wydaniem się głupim w oczach ludzi. Śmiałości, która 

pokonuje lęk przed porażką. Śmiałości, która każe nam głosić w tym przepięknym 

czasie, że Bóg jest Emmanuelem, Bogiem z nami. 

Mamy prawo czuć się zdezorientowani, niegodni czy niepewni. Ale kiedy mamy 

pokusę zawołać do Pana: „Tylko nie ja!”, On odpowiada: „Nie bój się!”. 

Te słowa są w stanie nas umocnić i dać nam odwagę do działania. Pamiętajmy też, 

że nasze „tak”, podobnie jak fiat Maryi i posłuszeństwo Juana Diego, może już w to 

Boże Narodzenie doprowadzić innych do Jezusa. I może nawet otworzyć ich na cud. ▐ 


