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Głos Poprzednika je s t zawsze aktualny: „Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie M u ścież
ki” . Jan  robi aluzję do zwyczaju wschodniego: aby przyjąć w ażną osobistość, przygoto
wuje się w spaniałą drogę. Ale oto P an  przychodzi do nas. Jest O n naw et blisko. Aby Go 
przyjąć godnie, w inniśmy przygotować M u drogę, zrównać kam ieniste ścieżki. Jakim  ster
tom  przeszkód pozwalamy oddziehć się od Boga? Ileż przejść zamkniętych? Oczywiście, 
to nasza osobista tajemnica. Ale czy przynajmniej jesteśm y tego świadomi? Przede wszyst
kim  musimy wyzbyć się zniechęcenia. Trzeba nam  nieustannie budow ać tę  drogę odwagi, 
poprzez k tó rą  B óg do nas przybywa.

Jan uwrażliwia! ludzi na przyjście Pana Jezusa, Zbawiciela, który i do nas codziennie 
przybliża się w  tylu rozm aitych formach... Jeśli na Jego drodze do nas jeszcze dzisiaj 
znajdują się przeszkody w  postaci pagórków  naszej pychy, dohn  naszego m ałodusznego 
niedowiarstwa i zakrętów  rozkładającego wygodnictwa, powinniśmy sobie uświadomić, 
do czego wezwało nas teraz w łaśnie usłyszane słowo Boże. Powinniśm y zaraz coś uczy
nić, aby ten  głos z pustym  nie był skierowany w pustkę, aby nie był głosem  dla głuchych 
uszu i dla twardego serca.

Przem iana, nawrócenie to  nie tylko walka z ciężkim i grzechami. Być może, że sumie
nie nam  nie wyrzuca jak iś w ielkich grzechów. Jednak może nam  grozić, i to szczególnie 
nam, inna rzecz: przyzwyczajenie do grzechów lekkich, do m ałych zaniedbań, do niewy
korzystanych możliwości; może nam  grozić zobojętnienie wobec gorliwszej pracy nad 
swym udoskonaleniem . M ówi się, że ludzi dobrych lub takich, którym  wydaje się, że są 
nimi, zanim  zechcą cokolwiek zmienić w swym życiu, trzeba wpierw  uwrażliwić szcze
gólnie na grzechy zaniedbania, niewykonania z lenistwa tego dobra, które m oghby i po 
winni uczynić. Chyba do tej grapy ludzi się zaliczamy, stąd powinniśmy zrozumieć, że 
B óg będzie więcej wym agał od  tych, którym  dal więcej możliwości, a nam  z pew nością 
N IE SKĄPI DA RÓ W  I M OŻLIW OŚCI.

Błogosławieństwo B oże uczyni pow rót łatwym... „Bóg postanowił zniżyć każdą górę 
wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł 
kroczyć Izrael w  chwale Pana...” Jakże pocieszające to słowa dla każdego z nas. W ystar
czy tylko otworzyć się na działanie łaski!

ks. Ryszard Kempiak

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU -  17 XII 2000 (C)

„Oto, Pan Bóg przyjdzie!”

W  świętym  czasie Adwentu B óg kieruje do nas słowo ja k  kiedyś do Jana... Zapytajmy 
się: Czy naprawdę wierzymy, że do nas osobiście kieruje O n słowo w szarych w ydarze
niach dnia? Co m ożemy powiedzieć o naszej postawie wyciszenia i słuchania? Tydzień 
tem u uświadom iliśm y sobie, że B óg skierował słowo do Jana na pustym. Czy szukaliśmy 
dla siebie pustym  tzn. ciszy, modlitwy, większego skupienia? Jan wzywał ludzi do nawró
cenia. Czy je s t w  nas pragnienie i stanowcza wola nawrócenia? Jan  wzywał nas do w ypro
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stowania ścieżek życia. Czy porozm awialiśm y szczerze z Jezusem  o tych ścieżkach nasze
go życia, które są wykrzywione zakłam aniem  i zarośnięte grzechem?

Pan naprawdę je s t blisko... „OTO, Pan Bóg przyjdzie!” I to staje się dla nas zachętą do 
czuwania, do modlitwy, do podjęcia trudu prostowania naszych ścieżek życia, ale też źró
dłem  prawdziwej radości. Adwent je s t okresem, w którym skupiamy naszą uwagę na wiel
kiej interwencji Boga w  dziejach ludzkości: rozważamy tajemnicę W cielenia Syna Bożego, 
centralnego wydarzenia, które zawiera w sobie całe panoramiczne spojrzenie na zaangażo
wanie się Boga w  ludzkie dzieje od  chwili stworzenia człowieka i jego  upadku. Z  tego roz
ważania rodzi się RADOŚĆ. W szystkie czytania trzeciej niedzieli adwentowej każą nam  
zastanowić się nad naszą chrześcijańską radością. Na czym  ona polega? Co mamy czynić?

Jan  Chrzciciel zw raca nam  dziś uwagę, że nawrócenie dom aga się konkretnych decyzji 
i czynów. Jaki konkretny czyn naw rócenia pragnę podjąć w  okresie Adwentu: czasu ocze
kiw ania na przyjście Jezusa? Słowo zaprasza nas do radości. M ożem y być radośni, jeże li 
P an  będzie rzeczywiście obecny w  naszym  życiu, jeże li Go nie utracimy, jeże li naszych 
oczu nie zaćm i oziębłość lub b rak  wspaniałomyślności. Bądźm y pewni, że je ś li będziem y 
próbow ać znaleźć szczęście na  drogach, które odw odzą od  Pana, znajdziemy jedynie smu
tek  i nędzę. W szyscy, którzy w  taki czy inny sposób odw rócili się od  Boga, stwierdzili w  
końcu, że poza B ogiem  nie m a prawdziwej radości. N ie może je j być. Znalezienie Chry
stusa i przebywanie w  Jego towarzystwie oznacza zawsze now ą i g łęboką radość.

Radość św iata je s t  uboga i przelotna. Radość płynąca z bliskości Pana je s t głęboka 
i może trwać pośród trudności. Jest do pogodzenia z bólem , chorobą, niepowodzeniami, 
porażkam i i przeciwnościam i. „Rozraduje się serce wasze, a  radości waszej nikt w am  nie 
zdoła odebrać” -  obiecał Pan. N ic i nikt nie pozbawi nas tego radosnego pokoju, o ile nie 
odłączymy się od jego  źródła.

Będziem y oczywiście przeżywali trudności, tak ja k  wszyscy ludzie, ale te przeciwno
ści -  wielkie lub małe -  nie pozbaw ią nas radości. Trudności sączym ś zwyczajnym, z czym 
musimy się liczyć: nie powinniśmy oczekiwać sytuacji bez przeciwności, bez pokus i cier
pienia. Bez przeszkód napotykanych w  naszym  życiu wewnętrznym  nie mielibyśmy m oż
liwości wzrastania w  cnotach.

Smutna dusza je s t wystawiona na wiele pokus. Ileż grzechów popełniono w cieniu smut
ku! Smutek zaćmiewa otoczenie i wyrządza szkodę. Smutek rodzi się z egoizmu, myślenia 
o sobie samym, które zapomina o innych, z obojętności wobec pracy, z braku umartwienia, 
z poszukiwania wdzięczności, z zaniedbywania obcowania z Bogiem. Dlatego pytali: „Co 
mamy czynić; co mamy zmienić?” M y również -  w  nieświadomości naszego niemowlęctwa 
-  otrzymaliśmy chrzest na odpuszczenie grzechów. N a przestrzeni dojrzałego życia mamy 
zgłębić ten znak sakramentu nawrócenia. Wiemy dobrze, że sakrament chrztu je st niepowta
rzalny, ale mamy do naszej dyspozycji to, co teologia tradycyjna nazywa drugim chrztem -  
sakrament pokuty. Przygotowujemy się do jego przyjęcia przede wszystkim w  tym  celu, 
abyśmy mogli przyjąć do siebie Tego, który przychodzi. Podobnie ja k  tłumy nad Jordanem 
nie możemy się wykupić słowami, nie możemy zadowolić się rytem. M y też musimy posta
wić Bogu poważne pytanie: Co mam czynić Panie, aby być autentycznym chrześcijaninem?

Jan Chrzciciel nie dom aga się od poborców, żołnierzy, aby zm ienili swój zawód, ale by 
potraktowali go w  nowy sposób; aby przestrzegali sprawiedliwości, nie wykorzystywali
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siły ja k ą  posiadają, ograniczyli się do w ymogów prawa. Po prostu, aby przestali popełniać 
grzechy typowe dla swej profesji: uzurpowanie sobie w iększych praw, korzystanie z  w ięk
szych przywilejów... A  my? ja?  Jakie grzechy związane są z naszym  powołaniem, z naszą 
sytuacją życiową? Grzechy kapłana? Grzechy zakonnicy?... Jakaż nastąpiłaby odnowa 
społeczeństwa, gdyby wszyscy ochrzczeni w łączyli się w  praw dziw ą „liturgię pokutną”? 
A  my, co mamy czynić?

Nie oszukujmy samych siebie. N ie możemy też oszukać Boga. N adejdzie przecież 
dzień, w  którym  zobaczymy to, co miało w  naszym  życiu w artość i to, co je j nie miało. 
Zobaczymy wartości serca podobne do ziaren zboża, czy też plew? N iech w iatr i ogień 
D ucha Świętego od dnia dzisiejszego stawia nas w  prawdzie! P rzez sakram ent pokuty, 
dzięki działaniu Bożem u, starajmy żyć prawdą. Ten świat, taki ja k i jest, to m ieszanina 
wartościowego ziarna i bezw artościow ych plew. Jednak to  nie będzie trwało wiecznie. 
Ach! N ie ! -  mówi Bóg, to nie dla b ło ta i nie dla tego brudu stworzyłem  świat i człowieka. 
Poczekajcie aż przyjdzie Ten, który „m a w iejadło w  ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 
pszenicę zbierze do spichrza, a  plewy spali w  ogniu nie do ugaszenia” . N ie trwońmy na
szego czasu na narzekaniu, na użalaniu się nad w szelką brzydotą, nad tym  wszystkim, co 
je s t absurdem. Ale starajmy się od zaraz coś w  nas zmienić.

Orędzie Jana Chrzciciela zawiera także prawdę, że B óg nadchodzi i „Jest O n M O C 
NIEJSZY  NIŻ JA” . O n przyjdzie, aby nas „przewietrzyć” oraz oczyścić. To „ogień” , który 
nadchodzi, aby nas „palić” , „aby nas oczyścić” . To je s t ten  „wiatr”, który nadchodzi, aby 
oddzielić ZIARNO OD PLEW. „W iatr Boży” skierowany na nasze życie.

ks. Ryszard Kempiak

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU -  24 XII 2000 (A )

Wigilia -  to rzeczywiście niezwykły dzień w roku

„Oto Panna Pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go im ieniem  Em m anuel” (Iz 7,14).
W łaśnie ta  istotna prawda, ja k  złota nić, przew ijała się w  m inionych trzech tygodniach 

Adwentu. Tę prawdę kierowali do nas Prorocy, ja k  kiedyś w  historycznym  adwencie, słali 
przesłanie do narodu wybranego. Oznajm iając nam  tę prawdę, zachęcali nas do gotowo
ści, a  nawet wymagając je j, gdyż B óg je s t w iem y swoim obietnicom. Skoro obiecał ludz
kości, iż pośle na świat Zbawiciela, który dokona duchowego odrodzenia człowieka, dając 
mu nowe życie, to tak musi się stać.

D latego „przygotujcie drogę Panu” -  nawoływał Jan Chrzciciel -  „prostujcie ścieżki 
dla N iego!”

Bardzo dobrze znane nam  je s t wydarzenie zwiastowania M aryi, że będzie M atką Syna 
Bożego. M oże mniej bliskie nam  je s t zwiastowanie, o którym  słyszeliśmy przed chw ilą w 
Liturgii Słowa Bożego. Józef zostaje wybrany na opiekuna m ającego się narodzić Zbaw i
ciela. I M aryja i Józef m ów ią swoje „Tak”, zgadzam  się, więcej -  w ierzę, że tak się stanie 
-  w ierzę, że to je s t prawdą.


