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(TPN 16 ) Bóg Ojciec nie inaczej dał światu Syna swego Jednorodzonego, jak 
przez Maryję. Choć patriarchowie z takim utęsknieniem za Nim wzdychali, choć 
prorocy i święci Starego Przymierza przez cztery tysiące lat o skarb ten tak 
gorąco błagali, Maryja jedna wysłużyła Go i znalazła łaskę u Boga (Łk 1,30) mocą 
swych modlitw i wielkością swych cnót. Ponieważ świat nie był godzien - mówi 
św. Augustyn - otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, dlatego dal Go 
Bóg Maryi, by świat Go przez Nią otrzymał. Syn Boży stał się człowiekiem dla 
naszego zbawienia, lecz w Maryi i przez Maryję. Bóg Duch Święty ukształtował 
Jezusa Chrystusa w Maryi, uzyskawszy jednak najpierw przez jednego z 
przedniejszych sług swego dworu Jej przyzwolenie. 

 

Jednym z najbardziej kluczowych słów w Nowym Testamencie jest słowo „fiat”, 
„Niech mi się stanie według słowa twego” Łk 1,38. To najważniejsze „tak” w 
historii świata wypowiedziała Matka Najświętsza w scenie Zwiastowania. To 
najbardziej znane „tak”, jakie człowiek powiedział samemu Bogu przez Maryję, 
było przeciwieństwem diabolicznego „nie”, kiedy Szatan w swoim buncie 
wypowiedział służbę Bogu. Zawsze zastanawiałem się, co by było gdyby 
odpowiedź Maryi była inna, na przykład: przepraszam, ale nie mogę, nie jestem 
godna, poproś kogoś innego. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Bóg jednak od 
zarania dziejów, tak przygotowywał Marią na tym chwilę, że kiedy przyszła 
pełnia czasu, kiedy przybył do Niej archanioł Gabriel, powiedziała „tak”. Jak już 
wcześniej wspomniałem, jest ktoś kto przed wiekami powiedział Bogu „nie”. To  
jest jego największy przeciwnik Szatan, ryczący diabeł jak mówi Pismo Święte. 
On jest tym, który czyha na nas, dzieci Maryi, które nieustannie powtarzają z 
Nią „tak” samemu Bogu.  Ciebie, który przygotowujesz się do całkowitego 
oddania się Bogu jako niewolnik przez Serce Maryi, również nie ominą różne 
diabelskie ataki, przykre doświadczenia, czy niewygody, ale nie obawiaj się 
Maryja powiedziała „tak” i trwała w wierze i całkowitym zaufaniu przy Bogu, a 
potem przy swoim  Synu do samego końca. kiedy miecz boleści z proroctwa 
Symeona przebijał Jej matczyne serce pod krzyżem. Święty Ludwik mówi, że 
Jezus nigdy nie jest obojętny na modlitwę swojej Najdroższej Matki Maryi. 
Jedno krótkie słowo „fiat”, a jakie ponadczasowe konsekwencje. Kiedy idziesz 
przez ten trud konsekracji, oczyszczenia, poznawania Matki Najświętszej, 
codziennie mów Bogu „tak”,  diabeł będzie robił wszystko co w jego mocy, 
szczególnie przez pokusy i zwodzenie do grzechu ,  abyś jak najczęściej mówił 
Bogu „nie”. Myślę, że tego „nie” mogło być już w twoim życiu zbyt wiele. 
Patrząc na ten świat, szczególnie w obecnym czasie zamieszania i niepewności 
jutra, myślę że nie ma już czasu do zmarnowania. Dlatego tak jak kiedyś Bóg 
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potrzebował „fiat” Maryi, tak teraz dziś potrzebuję ciebie oraz twojego z serca  
płynącego „TAK” 
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