Zawierzenie Maryi swojej codzienności

Maryja. Nieosiągalny ideał czy wzór do naśladowania?
Chciałbym zaprezentować ten temat, odwołując się do czterech dogmatów
maryjnych: Niepokalane Poczęcie, Boże macierzyństwo, dziewictwo,
wniebowzięcie. Poprzedzę te kwestie krótkim wstępem
Św. Augustyn napisał: czcić a nie naśladować to mówić fałszywe pochlebstwa
* kult naśladowania (Przeżyjesz najwspanialszą chwilę życia, jeśli ktoś
przyjdzie do Ciebie i powie: Chciałbym być taki jak Ty, żyć jak Ty w wierności
Bogu, jego zasadom, dzięki Tobie uwierzyłem, że to jest możliwe)
* zawierzenie Maryi nie może więc być jedynie deklaracją – oddaję się Tobie,
nie może być jedynie modlitwą
* jeśli uważasz, że Jej styl, sposób zachowania jest naprawdę spełnieniem siebie
– chcesz taki być – to zrób akt oddania – zawierzenia i podejmij wysiłek
POZNANIA MARYI, JEJ STYLU ŻYCIA, ZACHOWANIA, MYŚLENIA, po
to, aby Ja NAŚLADOWAĆ.
Wstęp. Maryja jako wzór życia słowem Bożym
a) rozważanie i zachowywanie w swoim sercu
b) Magnificat – dowodem na wyjątkową modlitwę słowem Bożym
- Matka Pan modli się słowami Anny, Matki Samuela (z Księgi Samuela)
- na tyle zna Pismo Święte, że widzi osoby w podobnej sytuacji do Niej i modli
się ich słowami (Anna matka Samuela)
* a ty jakimi słowami byś się dziś modlił? – jakie słowa Pisma odzwierciedlają
Twój stan ducha? (Mojżesz – rozgoryczyli jego ducha i powiedział rzeczy
nierozważne przy Massa i Meriba; Eliasz był tak wyczerpany psychicznie, że
chciał umrzeć; Jonasz – obrażony na Pana Boga). A Matka Pana dziękuje za dar
macierzyństwa i uwielbia Boga
I. Niepokalana
1. Termin niepokalaność
Jeden ze współczesnych teologów pyta: Czy Niepokalana nie jest
ideałem, który powinniśmy osiągnąć, a który jedynie pozdrawiamy z daleka?
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W jaki sposób niepokalaność odnosi się do każdego człowieka? List do Efezjan
podkreśla fakt powołania każdego chrześcijanina do niepokalaności: wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef
1, 4), a Chrystus chce, aby Jego Kościół był święty i nieskalany (Ef 5, 27).
Niepokalaność jest zatem zadaniem dla każdego chrześcijanina i zadaniem dla
Kościoła. Greckie słowo amomos, które oznacza niepokalaność (tłumaczymy je
na łacinę przez Immaculata), pojawia się w NT 8 razy. Zazwyczaj odnosi się do
powołania chrześcijan do bycia nieskalanym, a dwukrotnie do Jezusa Chrystusa
jako Baranka bez skazy, który jest doskonałą, niepokalaną ofiarą.
W greckiej literaturze przedchrześcijańskiej słowo „nieskalany” miało
wiele znaczeń. Najczęściej odnosiło się do wody, do napojów i podkreślało ich
czystość w sensie niezmieszania z innym płynem. Nieskalane było to do czego
nie domieszano nic innego. 100% wody czy wina. W takim sensie odnosiło się
też do czystości krwi. Krew nieskalana, niezmieszana. Dosyć wcześnie słowo
„nieskalany” rozumiano w sensie piękna i urody. Osoba nieskalana to osoba o
wyjątkowym pięknie i urodzie. Osoba bez zarzutu z punktu widzenia
zewnętrznego. Z biegiem czasu termin nabierał także znaczenia bardziej
etycznego. Zaczął się odnosić do wierności. Nieskazitelna wierność, to wierność
stuprocentowa, wierność, która nigdy nie zawodzi, na której można polegać.
Występował jednak w sensie negatywnym dla podkreślenia faktu, że nie ma
ludzi całkowicie nienagannych, bez wad. Wśród żydowskich pisarzy piszących
po grecku, jak np. Filon z Aleksandrii bardzo często pojawia się kultyczne
rozumienie nieskalaności. Chodzi o zwierzęta ofiarne, bez skazy, nadające się
na ofiarę dla Boga. Taki sens prezentuje również Stary Testament. Amomos
było używane w związku ze składaniem ofiar w świątyni. Według żydowskiego
prawa, zwierzę przeznaczone na ofiarę rytualną musiało być najpierw dokładnie
sprawdzone i w przypadku stwierdzenia jakiejś wady lub braku, zostawało
odrzucone. Tylko to, co najlepsze nadawało się na ofiarę dla Boga. Tylko to co
niepokalane można było ofiarować Bogu.
Wydaje się, że zaprezentowane w Biblii powołanie chrześcijanina do
niepokalaności zawiera w sobie wszystkie te elementy z całej tradycji greckożydowskiej.
W przypadku człowieka „nieskalaność” zdaje się oznaczać, że cały
człowiek, każda sfera jego życia powinny być takie, żeby można je ofiarować
Bogu. Żeby nie było tam domieszki, która niszczyłaby ową niepokalaność.
Chodzi zatem o pewnego rodzaju jednolitość, harmonię. Perspektywa estetyki,
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piękna, do której również odsyła niepokalaność wskazuje na związek piękna
wewnętrznego i zewnętrznego.
- biblijne nakazy, abyśmy byli święci i nieskalani
- choć sam dogmat wskazuje, że Niepokalane Poczęcie to wyjątkowy przywilej –
a zatem coś niespotykanego, innego – niepowtarzalnego – Maryja dostaje coś,
czego nie ma nikt inny
2. MARYJA – WZÓR CZŁOWIEKA
* mamy wzór – takiego chciał nas Bóg – dlatego ważna jest medytacja scen z
życia Maryi,
- uczenie się od Maryi – bo wiemy, jaki jest pomysł Boga na człowieka, jaki był
Jego pierwotny plan
- piękno i wielkość człowieka bez grzechu – taki i tak zdolny do współpracy z
Bogiem byłby człowiek bez grzechu. Czy nie miałby żadnych trudności? Miałby i
to bardzo wiele. Sensem dogmatu nie jest niemożliwość grzeszenia, lecz
możliwość niegrzeszenia. To nie oznacza wolności od cierpienia i trudności, co
widzimy w życiu Maryi. I na to się musisz nastawić. Im będziesz bliżej Boga, tym
więcej cierpienia, ale też więcej siły, żebyś podołał. I będziesz piękniejszym
człowiekiem (jak Mojżesz, którego twarz jaśniała, gdy schodził z góry); to się
widzi.
3. ŚWIĘTOŚĆ JAKO DAR – NIE U KRESU ŻYCIA, ALE NA STARCIE (CHRZEST)
- dostajemy łaskę, wcześniej niż mamy świadomość
a) pozytywny wymiar dogmatu – dawniej akcentowano brak grzechu. Dziś
mówi się bardziej pozytywnie o tym dogmacie. To jest wyjątkowy dar
wspólnoty z Bogiem, bliskości, rozumienia. Bez tego dogmatu Kościół miałby
ideę świętości osiąganej u kresu, nie miałby idei świętości u początku, świętości
jako daru.
b) Nie myśl, że wszystko, co osiągnąłeś, to własnymi siłami
* Świętość jest więc z jednej strony darem, z drugiej efektem współpracy z tym
darem.
** nie patrzeć tylko negatywnie na dogmat – ktoś czegoś nie ma, ktoś nie jest
zły – JEST WYJĄTKOWO DOBRY, WSPANIAŁY)
4. WARTOŚĆ PREWENCJI
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Jeśli poprzez dobrą radę, dobry przykład, czasem upomnienie, pomożesz
komuś, żeby się nie wpakował w takie czy inne zło; ochronisz go przed złym
wyborem, doradzisz – wtedy naśladujesz Boga, który uchronił Maryję przed
grzechem pierworodnym.
dobra rada dla innych: Uważaj, bądź ostrożny. Nie pakuj się w zło.
- jeśli choć jednej osobie pomożesz, żeby nie weszła w świat grzechu – warto
było żyć
* pamiętasz sytuacje, które interpretujesz, że Bóg cię uratował?
5. ETTY HILLESUM – Żydówka, która w młodości utraciła wiarę
- o niej książkę Beriaulta, Etty Hillesum. Świadek Boga w otchłani zła
- w 1941 roku zgłosiła się do psychiatry (była po kilku próbach samobójczych).
On jej dał Biblię i kazał ją codziennie czytać i robić notatki. To było w maju 1941
roku. Przeżyła jeszcze dwa i pół roku. Zmarła w obozie koncentracyjnym w
grudniu 1943 roku. Zostało po niej 11 zeszytów. Są znakiem wielkiej wiary.
Pisze: Nie potrafię nienawidzić. Osoba, która straciła bliskich w obozach i został
przez Pismo Święte zaszczepiona na nienawiść
- Nie ma wątpliwości, że Maryja jest wzorem w tym zakresie poza naszym
zasięgiem, ale wzorem możliwym do częściowego naśladowania
- ten dogmat sytuuje Maryję jako kogoś absolutnie wyjątkowego, ale wzywa
nas, abyśmy byli święci i niepokalani
II. Dziewictwo i macierzyństwo Maryi
- jak połączyć w życiu oba te wymiary – życie w czystości i macierzyństwo?
- adopcja ?
a) św. Augustyn, debata (De civitate Dei) – jak naśladować Maryję (dziewicę i
matkę). Czy to jest możliwe?
* Westalki – poganie żyją etyczniej niż chrześcijanie – westalki żyły w czystości,
zarzuty pod adresem chrześcijan, że nie są tacy idealni
** chodzi w naszym życiu o dziewictwo ducha – dziewictwo ciała to za mało
- czy ideałem naszego życia jest życie w czystości ciała? – przecież może to mieć
złą intencję – np. nie chcę mieć nic wspólnego z innymi ludźmi, chcę być
egoistą, singlem, nie chcę się wiązać, brać odpowiedzialności.
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- ideałem jest poprawna intencja, właściwa wiary, a z tego ma wynikać
ewangeliczne życie. Nie odwrotnie. Dla nas ideałem nie są niewierzący
biczownicy.
*** JUŻ STAROŻYTNI PYTALI – co przyszło kuzynom Jezusa z tego, że byli Jego
krewnymi, skoro według J 7, 5 nie uwierzyli w Niego
- czy samo pokrewieństwo wystarczy? Czy wystarczy bycie krewnym? NIE. BEZ
WIARY TO WSZYSTKO NIE MA WARTOŚCI
b) chrześcijaństwo zawsze ściśle łączyły czystość życia z wolnością
* Dina, Rdz 34, 2 – zgwałcona kobieta nazywana jest w Biblii parthenos
(dziewica) – czystości nikt nie może zabrać, można ją tylko oddać, samemu z
niej zrezygnować
- każdy akt wolności, opowiedzenia się za życiem w czystości – ogromna
wartość
c) bądź duchowym rodzicem, żyj w duchowej czystości – to najlepsza forma
naśladowania Maryi
* PODPROWADŹ DO CHRZTU – będziesz rodzicem duchowym
** PRZYJMIJ CAŁĄ WIARĘ – na tym polega dziewictwo wiary – nie odrzucaj
żadnego elementu ewangelii, żadnego elementu nauczania Kościoła – to jest
dużo trudniejsze niż życie w czystości cielesnej.
- czasem nie jest łatwo przyjąć całą wiarę – np. połączyć miłosierdzie ze
sprawiedliwością. Bóg jest sprawiedliwy czy miłosierny? Taki i taki
jednocześnie. To widać w męce Jezusa. Za grzech jest kara. I ta kara za nasze
grzechy została poniesiona. Męka Chrystusa to dzieło sprawiedliwości. Tylko że
za nasze grzechy to my powinniśmy ją ponieść. Chrystus wziął to za nas. On
przyjął karę za nas. I to jest sprawiedliwość. Czyń w życiu tak samo. Gdy coś
złego się stanie, nigdy nie mów, że nic się nie stało, ale staraj się komuś pomóc
naprawić zło. Naprawienie zła to dzieło sprawiedliwości, a Twoja pomoc, aby to
zło naprawić to dzieło miłosierdzia.
III. WNIEBOWZIĘCIE MARYI (z ciałem i duszą)
Nigdzie w nauczaniu Kościoła nie podkreślano, że to coś wyjątkowego. My
wszyscy zmartwychwstaniemy i jesteśmy powołani, aby znaleźć się w niebie.
Tam jest dla nas mieszkanie. Maryja nas uprzedza, bo Ona już teraz z ciałem u
duszą w nieba. Ale to jest perspektywa dla nas.
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Wniebowzięcie z ciałem i duszą oznacza, że cały człowiek idzie na tamten świat.
Dlatego dbaj o siebie. Dbaj o ciało, o umysł, o serce, o ducha. Nie ma nieważnej
sfery życia.
* Maryja ma nadzwyczajne łaski, które możemy podziwiać i tylko częściowo
naśladować
** ale to co najbardziej zasadnicze – jest w zasięgu każdego z nas

WNIOSKI:
1. OBY w naszej codzienności był czas nie tylko na modlitwę do Maryi i z
Maryją, ale także na medytację scen z życia Matki Pana
2. Biblia (ST i NT) to podstawa naszej duchowości maryjnej – naśladujesz Matkę
Pana, jeśli świetnie znasz słowo Boże, nie teoretycznie, ale potrafisz opisać swój
stan ducha przez pryzmat jakiejś osoby z Biblii
3. Dobrze, jeśli aktom zawierzenia towarzyszy próba naśladowania Matki Pana
4. Maryja jest niedoścignionym wzorem, ale wzorem, którego warto
naśladować na ile potrafimy. Didache – Nie potrafisz żyć w 100 procentach
Ewangelią, żyj na tyle, na ile potrafisz
5. Żyj dogmatami maryjnymi – czystością intencji (niepokalanością), duchowym
macierzyństwem, staraj się przyjąć całą wiarę Kościoła, nawet jeśli coś jest
niezrozumiałe i miej nadzieję, że kiedyś na wzór Matki Pana będziesz w niebie.
NA KONIEC
Jak sprawdzić, czy żyjesz Bogiem, czy On w Tobie mieszka, czy Ty się
rozwijasz? W VII wieku żył św. Anastazy z Synaju, mnich i lekarz. On
odpowiedział na to pytanie> A skąd kobieta wie, że jest w ciąży? Po ruchach
dziecka, ale i po zmianie smaku. Co innego zaczyna lubić, bo co innego
potrzebuje jej organizm. Jeśli i u Ciebie zmienia się smak. Kiedyś nie czyniłeś zła,
bo było zakazane przez przykazania, a dziś nie czynisz pewnych rzeczy, bo
budzą Twoje obrzydzenie, niesmak, to znak, że Bóg w Tobie mieszka.
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