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wyrwani przez Chrystusa. Siły ciemności ciągle atakują, chcą uśpić naszą czujność, 
wygasić pierwotną gorliwość. Postawa czujności pozwoli nam natomiast otrząsnąć się 
z uczynków ciemności, przebudzić się ze snu, aby dzień Pański nie zastał nas 
nieprzygotowanych. Jakże aktualne staje się zatem dla nas wezwanie św. Pawła: 
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu 
(Rz 13,11).

Musimy być zatem ludźmi, którzy czuwają nieustannie, bo dzisiaj także świat 
wrogi Chrystusowi pragnie odciągnąć nas od Jego prawdziwej Ewangelii. Wmawia 
nam niby postępowe i nowoczesne hasła, doktryny, zasady, które są jednak z gruntu 
rzeczy złe. Aby nie dać się zwieść, musimy wciąż na nowo przyoblec się w Pana 
Jezusa Chrystusa i nie troszczyć się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13,14).

Trzeba nam zatem rzeczywiście trwać w życiowej wspólnocie z Chrystusem, 
kierować się w codziennym postępowaniu Jego prawdą i sprawiedliwością, aby nie 
ulec zakłamaniu i przewrotności, nie utracić jasnego rozeznania pomiędzy dobrem 
a złem. Bywa bowiem i tak, że ci, którzy występują przeciw Bożym przykazaniom, 
mają odwagę nazywać się przyjaciółmi Chrystusa i Kościoła.

Chrześcijanie muszą w takiej sytuacji wzmóc swoją czujność, aby nie dać się 
zwieść fałszywym nauczycielom. Człowiek adwentowego czuwania kieruje się w życiu 
nauką tylko jednego Nauczyciela i Mistrza -  Jezusa Chrystusa. Wie on bowiem, że 
wówczas nie zbłądzi i dzień Pański zastanie go przygotowanym niezależnie od tego, 
kiedy czas ten nadejdzie. Dla człowieka, który czuwa, nieustannie przybliża się dzień 
i zbawienie jest coraz bliżej niego. Dlatego chrześcijanin czuwając z radością 
zmierza na spotkanie z Panem.

4. Ile razy bierzemy udział w zgromadzeniu liturgicznym, możemy poprzez wiarę 
doświadczyć, przeżyć już teraz to, co zostało zapowiedziane i co niechybnie nastąpi. 
Możemy doświadczyć spotkania z przychodzącym Panem, które znajdzie ostateczne 
dopełnienie na końcu czasów.

Aby to ostateczne spotkanie z Chrystusem nas nie zaskoczyło, trzeba się prze
budzić i odrzucić od siebie uczynki ciemności, a przyoblec się w nowego człowieka. 
Jeśli się bowiem nie otrząśniemy, nie odrzucimy od siebie zła i nie przyjmiemy w 
pełni drogi Bożych przykazań, to staniemy się podobni do tych, co jedli i pili, żenili 
się i za mąż wydawali, aż do dnia (...), kiedy przyszedł potop i pochłonął wszystkich 
(Mt 24, 38-39). Aby uniknąć takiego losu, przyjmijmy Chrystusowe wezwanie do 
czuwania, aby w radości spotkać się z przychodzącym Zbawicielem.

ks. Adam Bałabuch
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Pełna łaski

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą... Słowa anioła Gabriela, którego Bóg 
posłał do Maryi, aby zwiastował Jej, że ma być Matką Jego Syna, ukazują nam sens
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dzisiejszej uroczystości. Maryja jest przez Bożego Zwiastuna nazwana pełną łaski. 
Została poczęta i urodziła się bez grzechu pierworodnego, który -  na skutek 
nieposłuszeństwa pierwszych rodziców -  dziedziczymy wszyscy. Wypadało, aby Ta, 
która pocznie i porodzi Syna Bożego, sama nie była dotknięta skazą grzechu.

Nic więc dziwnego, że tekst pierwszego czytania dzisiejszej liturgii Słowa 
odwołuje się do sytuacji, jaka miała miejsce na początku dziejów człowieka -  do 
tragedii grzechu. Istota grzechu -  to nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga, to 
„nie” powiedziane Stwórcy przez stworzenie. Dlatego przyjście Syna Bożego -  
Odkupiciela i Jego dzieło nie mogło się dokonać inaczej, jak tylko w klimacie 
posłuszeństwa: posłuszeństwo Chrystusa (Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie 
-  Łk 22 42), posłuszeństwo Maryi, która zgodziła się spełnić tak ważną rolę w tym 
dziele. Z jednej więc strony -  grzech nieposłuszeństwa, z drugiej -  całkowite 
posłuszeństwo: Tak! Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa.

Uroczystość dzisiejszą przeżywamy w okresie Adwent. Adwent to czas, poprzez 
który przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, którego narodzenie będziemy 
na nowo wspominać i przeżywać. Przygotowujemy się także na spotkanie z Chrys
tusem, który powtórnie przyjdzie. Podejmujemy intensywniej niż zwykle trud pracy 
nad sobą, trud ciągłego nawracania się. Staramy się wyzwalać z tego, co nas, 
zniewala, czyli z grzechu -  nieposłuszeństwa Bogu. Podejmujemy wysiłek unikania 
sytuacji, której doświadczyli nasi prarodzice, aby nie mówić Panu Bogu: „nie”. 
Wracamy więc znów do sprawy grzechu, o którym bardzo niechętnie mówi dzisiejszy 
świat. My także nie lubimy mówić o grzechu, a tym bardziej się do niego przyzna
wać. Jeżeli już mówimy o grzechu, to chętniej i częściej w odniesieniu do drugich: 
to on się powinien nawrócić, to oni są wszystkiemu winni. Jednak historia się 
powtarza, w dalszym ciągu grzeszymy, mówimy Stwórcy nasze „nie”, w codziennym 
życiu nie jesteśmy Mu całkowicie posłuszni, nie żyjemy w pełni wiarą, jako wierzący. 
Nieposłuszeństwo Bogu jest przeciwne wierze.

Człowiek prawdziwej wiary -  tak jak Maryja -  każdego dnia, na miarę swoich 
możliwości podejmuje zadanie, jakie mu Bóg wyznacza: Niech mi się stanie według 
twego słowa. Obserwując życie naszych braci i sióstr, zresztą także nasze życie, 
trzeba nam zapytać o to, czy jesteśmy posłuszni Bogu we wszystkim, czy może tylko 
w niektórych sprawach -  połowicznie. Dzisiejsze czasy wymagają zdecydowanego 
opowiedzenia się przeciw złu, przeciw grzechowi. Zwłaszcza chrześcijanie, którzy 
mają być znakiem dla współczesnego świata, są powołani w szczególny sposób do 
tego, aby pełnić wolę Bożą.

Grzech pierworodny nie spowodował tego, że jesteśmy całkowicie zniewoleni, że 
nie możemy -  mimo trudności i słabości -  podejmować wysiłku życia w łasce Bożej. 
Przecież właśnie dlatego, że możemy to czynić, wzywa nas Bóg do świętości, do 
doskonałości. W związku z tym św. Paweł przypomina nam, że Bóg wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Doświadczamy 
jednak, że pozostała w nas skłonność do grzechu, którą na szczęście możemy i po
winniśmy przezwyciężać. Możemy to czynić starając się o życie w bliskości Boga, 
w stanie łaski uświęcającej, unikając okazji do grzechu. Warto skorzystać z rady św.
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Jakuba, który pisze: Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, 
a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was (Jk 4,7).

Wspomnienie historii z raju jest dla nas znowu okazją do zastanowienia nad tym, 
czym jest prawdziwa wolność i jak różnie można z niej korzystać. Może to jest nie 
bardzo zrozumiałe, ale wolność człowieka polega na mówieniu Bogu: „Tak, niech 
mi się stanie według Twego słowa”. Konsekwencje innej decyzji człowieka są zawsze 
smutne, człowiek staje się niewolnikiem grzechu i szatana. Jak tragiczne jest 
traktowanie wolności jako możliwości czynienia wszystkiego, na co mam ochotę, 
możemy się przekonać obserwując życie, które staje się coraz bardziej niebezpie
czne, a człowiek -  coraz bardziej zagrożony. Tolerancja nie oznacza więc akcepto
wania i usprawiedliwiania wszystkich postaw, lecz polega'na poszukiwaniu i uka
zywaniu prawdy o sobie i drugim człowieku. Jeśli akceptuje się w drugim człowieku 
zło -  wyrządza się krzywdę jemu i tym którzy z nim żyją.

Maryja niepokalanie poczęta jest dla nas wciąż wzorem człowieka, który zaufał 
przede wszystkim Bogu, choćby Jego propozycje wydawały się nieprawdopodobne, 
mało możliwe do spełnienia (Jakże się to stanie...?) Uczmy się od Maryi tego 
zaufania, bo w dzisiejszej rzeczywistości braku zaufania do ludzi, oparcie w Bogu 
jest nam szczególnie potrzebne w życiu. Tak jak Maryi, nam również Bóg zleca 
jakieś zadanie do spełnienia -  ważne lub mniej ważne, wyjątkowe lub nie tak 
bardzo, ale na pewno niepowtarzalne, konieczne dla dobra wspólnoty i dla 
osobistego uświęcenia. Żeby to zadanie podjąć i je wypełnić potrzebna jest nam 
postawa zaufania Bogu na wzór Maryi. Bierzmy z Niej także przykład życia 
w bliskości z Bogiem -  Ona łaski pełna, my -  współpracując na co dzień z łaską 
Bożą i zabiegając gorliwie o tę nadprzyrodzoną Bożą pomoc.

ks. Marek Korgul
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Pokój -  darem Boga dla człowieka

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Słowa refrenu psalmu z dzisiejszej liturgii mszalnej wyrażają najskrytsze chyba 
pragnienie każdego człowieka -  pragnienie pokoju, życia w pokoju. Pragnienie to 
staje się tym bardziej aktualne, im częściej słyszy się informacje o coraz to nowych 
konfliktach zbrojnych, doniesienia o rozbojach, napadach, atmosferze strachu 
i niepokoju z jednej strony i niemożności zaradzenia tego rodzaju sytuacjom -  
z drugiej. Z jednej strony coraz intensywniejsze są dążenia i wysiłki ludzi do 
zjednoczenia (np. Europy), zrzeszania (rożnych grup), z drugiej zaś -  przyczyną 
wielu konfliktów zbrojnych jest pragnienie niezależności, samostanowienia, 
zachowania odrębności, niemożność czy może nieumiejętność współistnienia.


