W BLASKU BOSKOÅšCI
SkÄ…dÅźe mi to, Åźe Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

MiaÅ‚o to byÄ‡ zwyczajne, rodzinne spotkanie, aczkolwiek sam pomysÅ‚ odwiedzin ElÅźbiety zrodziÅ‚
siÄ™ w sercu Maryi pod wpÅ‚ywem sÅ‚Ãłw anioÅ‚a Gabriela, z ktÃłrych dowiedziaÅ‚a siÄ™, Åźe jej
krewna â€žpoczÄ™Å‚a w swej staroÅ›ci syna i jest juÅź w szÃłstym miesiÄ…cu ta, ktÃłrÄ… miano za
niepÅ‚odnÄ…â€• (Å•k 1,36). Åšw. Å•ukasz zaznacza, Åźe Maryja wyruszyÅ‚a na spotkanie z
ElÅźbietÄ… â€žz poÅ›piechemâ€•. OdlegÅ‚oÅ›Ä‡ pomiÄ™dzy Nazaretem, skÄ…d wyruszyÅ‚a
Maryja, a miejscem zamieszkania ElÅźbiety wynosiÅ‚a okoÅ‚o trzy dni drogi. ByÅ‚a to wiÄ™c
uciÄ…Åźliwa i ryzykowna wyprawa zwaÅźywszy na grasujÄ…cych w owym czasie na drogach Palestyny
rabusiÃłw. W tej sytuacji â€žpoÅ›piechâ€• byÅ‚ wrÄ™cz wskazany. W jÄ™zyku biblijnym oznacza
on jeszcze coÅ› wiÄ™cej. Maryja, â€žPeÅ‚na Å•askiâ€•, Å›pieszy siÄ™, gdyÅź dziaÅ‚a z
natchnienia Ducha ÅšwiÄ™tego. W PiÅ›mie ÅšwiÄ™tym, ilekroÄ‡ czytamy o jakiejÅ› nadzwyczajnej
interwencji Ducha ÅšwiÄ™tego na czÅ‚owieka, zdumiewa nas energia, z jakÄ… dziaÅ‚a osoba poddana
Jego dziaÅ‚aniu. Tak byÅ‚o rÃłwnieÅź tym razem.
Kiedy Maryja szczÄ™Å›liwie dotarÅ‚a do celu swej podrÃłÅźy, pozdrowiÅ‚a swÄ… krewnÄ…
ElÅźbietÄ™. I znÃłw w tÄ™ zwyczajnoÅ›Ä‡ wkracza Duch ÅšwiÄ™ty. Tym razem, Ewangelista wprost o
tym zaÅ›wiadcza: â€žDuch ÅšwiÄ™ty napeÅ‚niÅ‚ ElÅźbietÄ™â€•, ktÃłra prorokuje, odgadujÄ…c
tajemnicÄ™ Maryi. To, co ludzkie, splata siÄ™ tu z boskim: tak tworzy siÄ™ Å›wiÄ™ta historia.
W przededniu Å›wiÄ…t BoÅźego Narodzenia pamiÄ™tajmy o tym niezwykÅ‚ym dziaÅ‚aniu Ducha. On
pragnie wkroczyÄ‡ rÃłwnieÅź w naszÄ… zwyczajnoÅ›Ä‡, nasycajÄ…c jÄ… blaskiem boskoÅ›ci.

o. Marek Cul â€“ dominikanin

â€žSkÄ…dÅźe mi to, Åźe Matka mojego Pana przychodzi do mnie?â€• (Å•k 1,43)

Komentarz do Ewangelii:

Åšw. Jan Chryzostom (ok. 345-407), kapÅ‚an z Antiochii, potem biskup Konstantynopola, doktor
KoÅ›cioÅ‚a
Homilia przypisywana Å›w. Janowi Chryzostomowi

"PoruszyÅ‚o siÄ™ z radoÅ›ci dzieciÄ…tko w moim Å‚onie"

JakaÅź to nowa i wspaniaÅ‚a tajemnica! Jan nie narodziÅ‚ siÄ™ jeszcze, ale juÅź mÃłwiÅ‚ przez
poruszenie. Nie ukazaÅ‚ siÄ™ jeszcze, ale juÅź wysyÅ‚aÅ‚ znaki. Nie mÃłgÅ‚ jeszcze mÃłwiÄ‡, ale
juÅź daÅ‚ siÄ™ poznaÄ‡ przez czyny. Nie narodziÅ‚ siÄ™, a juÅź wychwalaÅ‚ Boga. Nie widziaÅ‚
jeszcze Å›wiatÅ‚a, a juÅź wskazywaÅ‚ na SÅ‚oÅ„ce. Nie zostaÅ‚ jeszcze wydany na Å›wiat, a juÅź
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:24

byÅ‚o mu spieszno by poprzedzaÄ‡ Pana. Pan tam byÅ‚. Jan nie mÃłgÅ‚ siÄ™ powstrzymaÄ‡, nie
chciaÅ‚ czekaÄ‡ aÅź ustanÄ… naturalne bariery, ale usiÅ‚owaÅ‚ przeÅ‚amaÄ‡ bariery
macierzyÅ„skiego Å‚ona i chciaÅ‚ ogÅ‚osiÄ‡ nadejÅ›cie Zbawiciela. "MÃłwiÅ‚: nadszedÅ‚ Ten,
ktÃłry zwyciÄ™Åźa wiÄ™zy. Ja jestem zwiÄ…zany, czy naleÅźÄ™ do tego Å›wiata? SÅ‚owo przyszÅ‚o
na Å›wiat, aby uwolniÄ‡ mnie, czy nadal jestem wiÄ™Åºniem? WyjdÄ™ i bÄ™dÄ™ biegÅ‚ ku Niemu i
bÄ™dÄ™ wszystkim gÅ‚osiÅ‚: Oto Baranek BoÅźy, ktÃłry gÅ‚adzi grzechy Å›wiata." (J 1,29).

Powiedz Janie, w jaki sposÃłb bÄ™dÄ…c wciÄ…Åź w Å‚onie matki widziaÅ‚eÅ› i sÅ‚yszaÅ‚eÅ›? W
jaki sposÃłb rozwaÅźaÅ‚eÅ› sprawy BoÅźe? Jak mogÅ‚eÅ› poruszyÄ‡ siÄ™, zadrÅźeÄ‡ i
wychwalaÄ‡? "Wielka jest tajemnica, ktÃłra siÄ™ wypeÅ‚nia, to zdarzenie, ktÃłre wykracza poza
rozumienie ludzkie - mÃłwi. Nie bez powodu zmieniam porzÄ…dek naturalny ze wzglÄ™du na Tego,
ktÃłry musi zmieniaÄ‡ porzÄ…dek ponad naturalny. WidzÄ™, jeszcze przed narodzeniem, gdyÅź widzÄ™
wschodzÄ…ce sÅ‚oÅ„ce sprawiedliwoÅ›ci (Ml 3,20). Dostrzegam Go sÅ‚uchajÄ…c, gdyÅź
przychodzÄ…c na Å›wiat jestem gÅ‚osem, ktÃłry poprzedza wielkie SÅ‚owo. KrzyczÄ™, gdyÅź
kontemplujÄ™, jak Jedyny Syn Boga Ojca przybiera ciaÅ‚o ludzkie. Wychwalam, gdyÅź widzÄ™
StwÃłrcÄ™ wszechÅ›wiata, kiedy staje siÄ™ czÅ‚owiekiem. Poruszam siÄ™, gdyÅź rozmyÅ›lam nad
tym, Åźe Zbawiciel Å›wiata przyjmuje ciaÅ‚o. Jestem poprzednikiem jego nadejÅ›cia i uprzedzam Jego
Å›wiadectwo swoim."

Boga nikt nigdy nie widziaÅ‚;
Jednorodzony BÃłg, ktÃłry jest w Å‚onie Ojca,
On nam Go objawiÅ‚.
Ewangelia wg Å›w. Jana 1,18

Ukryta tajemnica Boga staÅ‚a siÄ™ jawna dla ludzi. Przedwieczne ÅšwiatÅ‚o, On - Nieodgadniony,
najwiÄ™ksza zagadka Å›wiata, chodziÅ‚ przez trzydzieÅ›ci lat po ziemi. Logos - SÅ‚owo Boga w
peÅ‚ni wypowiadajÄ…ce tajemnicÄ™ Niestworzonego - zamieszkaÅ‚o poÅ›rÃłd nas.
Miejscem epifanii Przedwiecznego staÅ‚ siÄ™ czÅ‚owiek. Nie pÃłÅ‚bÃłg, mityczny heros, cudowny Mag,
lecz z krwi i koÅ›ci Å»yd palestyÅ„ski, urodzony z Maryi za czasÃłw Poncjusza PiÅ‚ata.(ks.T.BartoÅ›)
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