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Wybrał jeden naród, uczynił go swoim ludem i zarazem nosicielem swego objawie
nia dla całej ludzkości. Wyrwał ten naród z niewoli i powierzył mu swoje słowa po
przez wybranych proroków, potwierdzając wszystko niezwykłymi czynami. Naród
Wybrany intensywnie przeżywał bliskość Boga żywego i chlubił się tym niesłychanym
wyróżnieniem.
Bóg wybrał też jedną kobietę, dał jej „pełnię łaski” i uczynił Matką osoby boskiej.
Słowo Bożych obietnic powoli staje się ciałem, w czasie i przestrzeni. Scena dzisiejszej
Ewangelii brzmi tak zwyczajnie i prosto, ale też tak paradoksalnie, że jej treść staje się
zawrotną i prawie nie do przyjęcia!
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiasta
mi”. Spośród niewiast Maryja była wybrana przez Boga i obdarowana pełniąłask, wszyst
kimi łaskami, a wśród nich także przywilejem Niepokalanego Poczęcia, by Bóg w Jezusie
Chrystusie mógł stać się człowiekiem.
Słyszymy zakłopotanie Maryi: „Jakże się to stanie?” i odpowiedź: „Duch Święty zstąpi
na Ciebie... Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. To za sprawą Ducha Świętego Maryja
poczęła Syna Bożego.
Ten sam Duch zstępuje dzisiaj na chrześcijan i pomaga nam przybliżać się do Boga.
Duch Święty jest źródłem naszego życia wewnętrznego. To Duch Święty sprawia że w na
szym życiu „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.
Podczas każdej Mszy św. gest wyciągniętych rąk nad chlebem i winem jest zna
kiem, symbolem przekazania mocy Ducha Świętego, iż stają się one ciałem i krwią
Chrystusa. To podczas każdej Mszy św. możemy odczuć, jakbyśmy raj utracony odzy
skiwali.
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Kto w e mnie nie zwątpi
Nawet Jan Chrzciciel miał wątpliwości, czy Jezus jest Tym, który ma przyjść, czy też
innego trzeba oczekiwać. Jezus wskazuje na czyny: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczy szczenią, głusi słyszą, a więc dzieją się rzeczy niezwykłe.
Jak można wątpić?
1. Nasze zwątpienia i zdumienie

Z Bogiem czy bez Boga - życie człowieka zawsze się toczy w przyszłość. I niekiedy
wydaje się, że temu, co bez Boga jest trochę lepiej. I zaczynamy wątpić. Kiedy popatrzymy
na mapę świata, zobaczymy tam wielość religii. Chrystus nie dla wszystkich jest najważ
niejszy. I zaczynamy wątpić. Kiedy popatrzymy na historię świata zobaczymy prawdziwe
kolosy architektury - egipskie piramidy powstały długo przed erą Chrystusa. Perły starej
literatury, jak choćby dzieła Homera, wyprzedzają czasy Ducha Świętego o kilka wieków.
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A słońce świeci już miliardy lat. A zieleń na ziemi i życie trwają już miliony. Cóż więc
nowego i innego? Co nowego i absolutnie innego w Chrystusie, o którego pytał Jan Chrzci
ciel w dzisiej szej Ewangelii?
Weźmiesz starego człowieka z ulicy, dasz mu wszystkie niezbędne a najlepsze materia
ły i powiesz: zbuduj wspaniałą katedrę lub królewski zamek; dasz mu pióro najdoskonal
sze i wyszukany papier i powiesz mu: Pisz dzieło, by się wszyscy zachwycili. Powiesz
biedakowi: pisz nuty muzyki lepszej od Chopina. A biedak nie wiedząc nawet, co się do
niego mówi, sięgnie wtedy w najlepszym razie po kawałek chleba, albo butelkę piwa!
Natchnienia trzeba, uzdolnienia trzeba, wielkiej lotności ducha trzeba do tworzenia tych
niezwykłych ludzkich dzieł. A wraz z natchnieniem przychodzi do człowieka Bóg w Du
chu Świętym. Dlatego też śpiewamy w hymnie: „O Stworzycielu Duchu przyjdź!” i na
wiedź człowieka i oświeć swym światłem, by wiedział jak tworzyć dzieła piękne i wspa
niałe na większą chwałę Bożą.
2. Duch Święty działa byśmy nie zwątpili

To Duch Święty tworzy wszystkie dzieła. On tworzy słońca, chociaż jedno tylko
widzimy na niebie. On - Duch Stworzyciel wyprowadza człowieka z jednej komórki,
która nie większa jest od ziarnka piachu. Duch daje myśl zwykłym ludziom i wyjątkową
tylko niektórym.
Ale też Duch Święty stwarza w człowieku Królestwo Boże. On daje człowiekowi
wiarę w Boga. On jest Miłością, która prowadzi człowieka, napełnia nadzieją. On stawia
na naszej drodze ludzi dobrych, byśmy mieli już trochę nieba na tej ziemi, i stawia naj
gorszych, byśmy mogli stawać się solą ziemi i światłem dla świata. Duch prowadzi do
modlitwy. Duch wzmacnia wiarę. Duch daje nawrócenie i wzruszenie żalu. Duch umac
nia w cierpieniu. On nas prowadzi do Boga. Duch Święty tworzy w człowieku inny,
Boży świat. Ten świat zależy jednak od wolnej woli człowieka.
Zna Bóg nasząleniwość, nastrojowość, zrywny zapał kurzącej się słomy. Zna dosko
nale ciężary naszego życia i wartości duchowe. Zna nasze tęsknoty i naszą mierność.
Zna nas lepiej aniżeli my samych siebie znamy. I robi wszystko, aby nam pomóc, ale my
tej pomocy nie potrzebujemy. My bowiem sami wiemy lepiej co i jak robić z naszym
życiem.
Duch Święty jest nie tylko rozrusznikiem dobra, ale również konserwatorem naszego
męstwa, to tylko On steruje drobiazgami naszego codziennego pyłu.
Jak praktycznie nie zwątpić w Chrystusa? Mamy tylko jeden punkt obserwacyjny:
własne życie i słowa Chrystusa skierowane do uczniów Jana: „Idźcie i oznajmijcie Jano
wi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędo
waci doznająoczyszczenią, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewan
gelię”. Abyśmy umieli w swoim życiu dostrzec wielkie dzieła, które naprowadzą nas na
Boga i pamiętali, że błogosławiony jest ten, kto w Chrystusa nie zwątpi.
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