WIELKI DAR OD BOGA-OCZEKIWANIE

Â
â€žNie bÃłj siÄ™, Maryjo, znalazÅ‚aÅ› bowiem Å‚askÄ™ u Pana. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
ktÃłremu nadasz miÄ™ Jezusâ€• (Å•k 1, 26-38)

Â
Zwiastowanie Maryi Pannie, Fra Angelico, 1437-1446

Czwarta Niedziela Adwentu, rok B

Oto juÅź czwarta niedziela Adwentu i ostatnie dni wielkiego oczekiwania i przygotowania na powitanie i
przyjÄ™cie Zbawiciela Å›wiata. WÅ‚aÅ›nie w tych dniach naleÅźy przygotowaÄ‡ ducha i serce, aby
staÅ‚y siÄ™ miÅ‚ym przybytkiem dla Jezusa. BoÅźe Narodzenie juÅź za pasem. BÃłg zapowiada swoje
przyjÅ›cie do nas. Czas Adwentu, ktÃłry siÄ™ koÅ„czy, jest jednym gÅ‚oÅ›nym woÅ‚aniem:â€•
przygotujcie drogÄ™ dla Pana, otwÃłrzcie swoje serca przed przychodzÄ…cym Bogiem, pozwÃłlcie, Åźeby
SÅ‚owo staÅ‚o siÄ™ CiaÅ‚em i rozbiÅ‚o namiot wÅ›rÃłd nas i zamieszkaÅ‚o miÄ™dzy nami.
W pierwszym czytaniu sÅ‚yszeliÅ›my dzisiaj o tzw. Proroctwie Natana, z ktÃłrym wiÄ…ÅźÄ… siÄ™
poczÄ…tki idei mesjaÅ„skiej; byÅ‚a ona osiÄ… caÅ‚ej religijnej i narodowej historii Izraela. KrÃłl Dawid
wybudowaÅ‚ sobie wspaniaÅ‚y, cedrowy paÅ‚ac na mieszkanie, a Arka Przymierza, najÅ›wiÄ™tszy
przedmiot kultowy Izraela, w ktÃłrym przechowywano Tablice PrzykazaÅ„, przebywaÅ‚a w
prowizorycznym namiocie.
PowziÄ…Å‚ przeto krÃłl Dawid postanowienie wybudowania Å›wiÄ…tyni dla Pana. Tymczasem BÃłg
przez proroka Natana daje Dawidowi obietnicÄ™, iÅź nie on Bogu, ale BÃłg jemu zbuduje dom..
Zbudowanie domu polega na tym, Åźe BÃłg wywyÅźszy potomka krÃłla. BÃłg bÄ™dzie dla niego ojcem, a
Ãłw potomek bÄ™dzie dla Boga synem. To proroctwo jest kamieniem wÄ™gielnym narodu izraelskiego i
speÅ‚niÅ‚o siÄ™ w Jezusie Chrystusie, ktÃłry wielokrotnie nazywany jest Synem Dawida..
Dzisiejsze czytanie Ewangelii wedÅ‚ug Å›w. Å•ukasza kieruje naszÄ… uwagÄ™ na Maryje, â€žktÃłra
jest GwiazdÄ… zarannÄ… Adwentu. Staje siÄ™ MatkÄ… Syna BoÅźego. Jako Matka Zbawiciela ma swÃłj
ogromny udziaÅ‚ w tych wszystkich Å‚askach, ktÃłre z Betlejem, z Nazaretu i z Golgoty rozlaÅ‚y siÄ™
na caÅ‚y Å›wiat i na wszystkie czasy. W Maryi ukazuje nam KoÅ›ciÃłÅ‚ wzÃłr, jak naleÅźy siÄ™
przygotowaÄ‡ na przyjÅ›cie Zbawiciela.
Od Maryi uczmy siÄ™ jak ÅźyÄ‡ blisko Zbawiciela. Nie ma lepszej drogi przygotowania siÄ™ do BoÅźego
Narodzenia, jak â€žtowarzyszenie w tych dniach NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Pannie â€“ z wiÄ™kszÄ…
miÅ‚oÅ›ciÄ… i ufnoÅ›ciÄ…â€•. Maryja jest mistrzyniÄ… adwentowego oczekiwania jako cÃłrka
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Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako matka KoÅ›cioÅ‚a.
Niepokalana Dziewica Maryja staÅ‚a siÄ™ mieszkaniem Boga, staÅ‚a siÄ™ Å›wiÄ…tyniÄ…, w ktÃłrej
zamieszkaÅ‚ Chrystus Pan. My wszyscy teÅź mamy staÄ‡ siÄ™ Å›wiÄ…tyniami Boga, zgodnie tym, co
napisaÅ‚ Å›w. PaweÅ‚ w jednym ze swych listÃłw: â€žCzy nie wiecie, Åźe jesteÅ›cie Å›wiÄ…tyniÄ…
BoÅźÄ…, a Duch BoÅźy mieszka w wasâ€•. TÄ™ prawdÄ™ trzeba czÄ™sto sobie przypominaÄ‡, aby
Å‚atwiej przychodziÅ‚o nam uprzÄ…tniÄ™cie naszego wnÄ™trza na przyjÅ›cie Boga.
Tu naleÅźy podkreÅ›liÄ‡, Åźe nie tylko dusza nasza, ale i ciaÅ‚o jest Å›wiÄ…tyniÄ… Boga, stÄ…d nie
naleÅźy go bezczeÅ›ciÄ‡, lecz pamiÄ™taÄ‡ o jego godnoÅ›ci.
Kim jest ten, na ktÃłrego czekamy i na ktÃłre przyjÅ›cie siÄ™ przygotowujemy. AnioÅ‚ PaÅ„ski
uprzedzajÄ…c nasze pytanie mÃłwi do Maryi: â€žBÄ™dzie On wielki i bÄ™dzie nazwany Synem
NajwyÅźszego, a Pan BÃłg da Mu tron Jego ojca, Dawidaâ€• Tak, bÄ™dzie wielki, ale przychodzi do nas
jako maÅ‚e DzieciÄ™. JednakÅźe jest Ono Bogiem i czÅ‚owiekiem, Jest dÅ‚ugo oczekiwanym
Mesjaszem, Zbawicielem Å›wiata; jest naszym bratem i Bogiem, ktÃłry nadaje wÅ‚aÅ›ciwy sens
historii Å›wiata; jest Tym, beÅź ktÃłrego nie moÅźemy zrozumieÄ‡ ani czÅ‚owieka, ani sensu, ani celu
naszego Åźycia.
Ten, na ktÃłrego czekamy, jest usensownieniem Å›wiata ludzi i stworzeÅ„; jest zapoczÄ…tkowaniem
nowego Å›wiata, nowego wspÃłÅ‚istnienia Boga i czÅ‚owieka. A wszystko to zawdziÄ™czamy
poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ w jednej Osobie Jezusa Chrystusa natury boskiej i natury ludzkiej. Jest to tzw. Unia
hipostatyczna. Jak nie moÅźna rozdzieliÄ‡ dwÃłch rzek, ktÃłre poÅ‚Ä…czyÅ‚y swe wody, tak nie da
siÄ™ rozdzieliÄ‡ natury ludzkiej od boskiej w Chrystusie. To powoduje, Åźe na Å›wiecie trwa nieustanny
dialog pomiÄ™dzy Bogiem a czÅ‚owiekiem.
A jak siÄ™ mamy przygotowaÄ‡ na przyjÅ›cie do nas Boga-czÅ‚owieka? Przypomnijmy, Åźe BoÅźe
Narodzenie to Å›wiÄ™to, ktÃłre z natury swej ma charakter czysto religijny. Nadawanie mu innego
charakteru np. rozrywkowo-merkantylnego, niereligijnego, nie jest przeÅźywaniem Å›wiÄ…t BoÅźego
Narodzenia, lecz spÅ‚yceniem jego treÅ›ci i pozbawieniem go nadprzyrodzonoÅ›ci.
DzieÅ„ BoÅźego Narodzenia to nie tylko spotkanie przy stole wigilijnym, Å›piewanie kolÄ™d, opÅ‚atek,
choinka, prezenty, ale przede wszystkim spotkanie nieba z ziemiÄ…, Boga z czÅ‚owiekiem. Nasza
planeta Ziemia w caÅ‚ym kosmosie jest jedynÄ… planetÄ…, na ktÃłrÄ… przyszedÅ‚ BÃłg-CzÅ‚owiek.
Jest to wydarzenie zupeÅ‚nie nowe, bez precedensu, czymÅ› unikalnym i zdumiewajÄ…cym.
Â
ÅšwiÄ™ta BoÅźego Narodzenia sÄ… zatem proklamacjÄ… nowej zupeÅ‚nie rzeczywistoÅ›ci.
Niestety, przykro jest o tym mÃłwiÄ‡, Åźe znaczna czÄ™Å›Ä‡ chrzeÅ›cijan na tÄ™ nowÄ…
rzeczywistoÅ›Ä‡ przygotowuje siÄ™ nie po chrzeÅ›cijaÅ„sku. Okazuje siÄ™, Åźe wspÃłÅ‚czeÅ›nie
moÅźna bardzo Å‚atwo zagubiÄ‡ siÄ™ w neonach, rÃłÅźnego rodzaju lampkach i oÅ›wietleniach,
spÄ™dzaÄ‡ czas przy sÅ‚uchaniu muzyki, legend, opowiadaÅ„ o zwyczajach ludowych, po raz setny
sÅ‚uchanie w mediach o przepisach na przyrzÄ…dzanie tradycyjnych potraw, itp. KrÃłtko mÃłwiÄ…c
istotnÄ… treÅ›Ä‡ nadprzyrodzonÄ… zastÄ™puje siÄ™ konwencja czysto naturalistycznÄ… i treÅ›ciÄ…
laickÄ… nie majÄ…cÄ… nic wspÃłlnego z faktem, iÅź narodziÅ‚ siÄ™ BÃłg-CzÅ‚owiek. Nie tak mamy my
chrzeÅ›cijanie i katolicy obchodziÄ‡ wielkÄ… tajemnicÄ™ Wcielenia i Narodzenia Syna BoÅźego,
naszego jedynego Zbawcy.
Chrystus wkraczajÄ…c w historiÄ™ ludzkoÅ›ci, nadaÅ‚ jej wÅ‚aÅ›ciwy kierunek i sens. Chrystus jako
widzialny znak obecnoÅ›ci Boga, ma siÄ™ w nas narodziÄ‡ i staÄ‡ ZbawcÄ… kaÅźdego z nas. Amen.

O.Grzegorz B. BÅ‚och, ofm

Niech Maryja, przez ktÃłrÄ… cud wcielenia staÅ‚ siÄ™ faktem, przygotuje nasze serca na przyjÅ›cie
KsiÄ™cia Pokoju, Pana i Zbawiciela.

Niech ten adwent i caÅ‚y rok bÄ™dÄ… czasem owocnego poszukiwania Chrystusa w liturgii, w
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modlitwie,w sÅ‚owie BoÅźym, w sakramentach, w Åźyciu codziennym i w drugim czÅ‚owieku
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