Z A K O Ń C Z E N IE

Widzimy więc, że etapy wzrastania miłości Bożej w Maryi, bę
dące Jej tajemnicami radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi, stano
wią trzy kolejne etapy, z których każdy ma oryginalny i właściwy
sobie charakter. W tajemnicach radosnych dominuje obecność Chry
stusa; to Jezus działa w duszy Maryi, wychowując Ją w Boski spo
sób, i wymaga od Niej materialnej służby macierzyństwa fizyczne
go. W tajemnicach bolesnych dominuje rozłąka z Chrystusem;
Chrystus działa jeszcze bezpośrednio na Jej duszę, ale w bolesny
sposób. Działa na Nią bardziej po Bożemu i wymaga jeszcze bar
dziej całkowitego daru. Domaga się służby bardziej duchowej: służ
by współpracy w dziele Zbawienia. Tajemnice chwalebne – to obec
ność Boga w rozłące. Jezus jest w Boski sposób obecny w Maryi,
ale już nie jest z tego świata; działa bardziej niż kiedykolwiek, ale
na Jej wiarę, nadzieję i miłość.
Już w obrębie tajemnic radosnych dają się odczuć pewne rozła
my. Były one zapowiedziane przez proroków i częściowo się reali
zowały. Czysta radość nie trwa długo i zawsze pociąga za sobą wy
magania ubóstwa.
W tajemnicach bolesnych pewna radość pozostaje. Radość napeł
nia duszę Maryi, ponieważ spełnia Ona wolę Bożą, wolę Ojca. Ale
w Jej ludzkiej psychice, w sferze Jej wrażliwości istnieje wiele zra
nień.
W tajemnicach chwalebnych radość trwa, smutek również, ale
jakby zdominowany przez coś zupełnie szczególnego: przez nutę
chwały, jedności, pokoju.
Te stany duszy Maryi pozwalają nam zrozumieć, że miłość Boża
rozwija się najpierw zgodnie z najbardziej podstawowymi wymaga
niami naszej ludzkiej natury, następnie wymaga bolesnych cięć, od
rzuceń, rozłamów. Walczy wtedy z pewnymi wymaganiami natury.
Potem staje się dostatecznie silna, by sama się rozwijać niezależnie
od zgodności czy niezgodności z ludzką psychiką. Jest wówczas
jakby zupełnie wolna, ponad ludzkimi przypadłościami. Wszystko
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może być dobre, wszystko może być pokarmem Bożym, jeśli jest
zgodne z wolą Bożą. W ostatnim etapie Maryja właściwie żyje
w pełnym zjednoczeniu ze swym Bogiem, przez swego Jezusa
i w Jezusie, jakby obojętna na to, co Nim nie jest, lecz cała oddana
temu, co jest z Niego.
Nadto różne etapy wzrostu tajemnicy miłości w Maryi ukazują
nam w niepowtarzalny sposób ogrom miłosierdzia Ojca względem
swego małego Dziecka, nowego stworzenia całkowicie odkupionego
przez Jezusa, oraz wznoszenie w duszy Maryi świątyni Ducha
Świętego.
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia ukazuje nam pierwszy gest
uprzedzającego miłosierdzia Ojca względem swego umiłowanego
dziecka, względem Maryi. Porównajmy je z miłosierdziem, które
Bóg okazał Adamowi i Ewie, naszym pierwszym rodzicom. Zostali
oni stworzeni całkowicie darmowo w stanie niewinności. Akt Stwór
cy względem nich, radykalny, podstawowy akt miłosierdzia jest
przed grzechem nieodłączny od udzielania łaski uświęcającej: zresztą
łaska jest również całkiem niezasłużonym aktem miłosierdzia, bo nie
należy się naturze ludzkiej. Pierwszy grzech pychy Adama i Ewy
zburzył tę pierwotną harmonię, która w zamyśle Boga miała istnieć
między wymaganiami natury ludzkiej i wymaganiami łaski. Grzech
postawił przeszkodę temu nadprzyrodzonemu udzielaniu łaski, prze
ciwstawiając wolę człowieka woli jego Boga Ojca. To przeciwsta
wienie pozbawiło Adama jego darów pozanaturalnych i postawiło je 
go ludzką naturę w stan upadku i zniewolenia dobrami ludzkimi.
Bóg pozwala wtedy, by wszyscy potomkowie Adama z powodu
tej pierwszej winy rodzili się w grzechu. Ponieważ Adam jest gło
wą ludzkości – odpowiedzialnym za cały rodzaj ludzki – jest rzeczą
normalną, że wszyscy jego potomkowie podlegają następstwom je 
go pierwszego grzechu pychy. Gdyby nie zgrzeszył, jego potomko
wie byliby dziedziczyli jego przywileje: Bóg, stwarzając ich duszę
udzielałby im jednocześnie łaski uświęcającej. Ale skoro w rzeczy
wistości Adam dał się uwieść pokusie pychy, jego grzech stawia
przeszkodę miłosierdziu Bożemu nie tylko względem niego samego,
ale również względem jego potomków; dlatego Bóg, stwarzając du
szę w synach Adamowych, dopuszcza, by została ona natychmiast
zarażona, skażona winą pierworodną. To dopuszczenie Boże ma na
celu większe dobro, większe miłosierdzie: odkupienie potomków
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Adama przez krew Jezusa Chrystusa. Pewnie, że dla nas to odku
pienie nie dokonuje się natychmiast w sposób całkowity: następstwa
grzechu trwają nawet po darze łaski. Człowiek odkupiony przez
Chrystusa nie powraca do raju ziemskiego, musi walczyć i podlegać
karom doczesnym, które są następstwem pierwszej winy. Jednakże
względem Maryi odkupienie to urzeczywistnia się w sposób dosko
nały, radykalny i pełny: Maryja została poczęta bez śladu grzechu,
otrzymała od Ojca cudowny posag królewski, niepowtarzalną pełnię
łaski. W Maryi skuteczność odkupieńczej krwi Chrystusa jest całko
wita, nic w Niej nie wymyka się wpływom miłosierdzia Zbawiciela.
Na mocy zasług Chrystusa ukrzyżowanego Ojciec dokonuje w Ma
ryi niepowtarzalnego gestu miłosierdzia. Stwarzając duszę Maryi,
uświęca ją, zdobiąc ją pełnią łaski i niezrównaną pięknością, która
Ją radykalnie oddzielają od królestwa ciemności. Jest to gest nie
zwykle ujmujący. Spowija on duszę i ciało Maryi zazdrosnym miło
sierdziem Ojca.
W tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryja wyprzedza nas
wszystkich. Zapowiada nam, że pewnego dnia w niebie wszyscy
będziemy niepokalani, otoczeni tym samym uprzedzającym miło
sierdziem. Ale ukazuje nam również, że już tu na ziemi, o ile jeste
śmy Jej dziećmi, o tyle otrzymujemy tajemnicę uprzedzającego mi
łosierdzia Ojca i tajemnicę pełnej skuteczności krwi Jezusa. Za
zdrość Ojca o Maryję jest zazdrością Bożą, nie ma charakteru wy
łączności tak jak nasza ziemska, namiętna zazdrość. Jest to zazdrość
nadmiaru miłości, zazdrość bezgraniczna. Chociaż Bóg przepełnia
Maryję swoim miłosierdziem, chociaż zastrzega Ją dla siebie, daje
Ją także nam, i to z taką siłą, z jaką zastrzegł Ją dla siebie. Jej nie
pokalane serce, ukształtowane jedynie przez Ojca, dane jest nam
bez ograniczeń. Jest to serce naszej Matki.
W świetle tajemnicy Niepokalanego Poczęcia możemy lepiej po
jąć, dlaczego Bóg w swym miłosierdziu pozwolił na tajemnicę grze
chu pierworodnego: Bóg dopuścił, by całe plemię Adama uległo na
stępstwom grzechu pychy swojego ojca, chciał bowiem, by Jego
uprzedzające miłosierdzie ujawniło się w doskonalszy sposób w Tej,
którą wybrał na Matkę swego Syna i całego Kościoła. Łaskawość
tego uprzedzającego miłosierdzia ukazuje się wtedy w całym bla
sku. W rzeczywistości, w świetle mądrości Bożej, wszystko należy
rozumieć w powiązaniu z tym pierwotnym, uprzedzającym miłosier
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dziem względem Maryi. Tak więc tajemnica Niepokalanego Poczę
cia wyjaśnia nam, dlaczego Bóg pozwolił na tajemnicę grzechu
pierworodnego. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia pokazuje nam,
jak Bóg w swej nieskończonej mądrości posługuje się następstwami
pierwszej winy Adama i Ewy, by dokonać dzieła piękniejszego,
świętszego. Pierwsza jedność, która w Adamie i Ewie istniała mię
dzy naturą i łaską, odnajduje się w Maryi i jest w Niej jeszcze
świętsza. Pełnia łaski udzielona pierwotnie Maryi jest jeszcze więk
sza niż pełnia łaski dana Adamowi i Ewie. Ta pełnia łaski chrześci
jańskiej zwraca Maryję ku Chrystusowi ukrzyżowanemu. Dla Maryi
było tylko jedno poczęcie i jedno narodzenie: narodzenie Boże i lu
dzkie, naturalne i nadprzyrodzone. Dzięki tajemnicy Odkupienia mi
łosierdzie Ojca może znów być radykalne, jednocześnie twórcze
i nadprzyrodzone. Chociaż dla nas istnieją w istocie dwa narodze
nia: jedno według ciała i krwi, drugie według Ducha i wody, cho
ciaż istnieje głęboka dwoistość między „starym człowiekiem” a „sy
nem Boga”, to jednak w niebie będzie istniała jedność przez Maryję
i w Maryi. Czyż nie jest Ona „bramą niebieską”? Bóg przyspiesza
swe dzieło; już tu, na ziemi to dzieło zaczyna się realizować.
Wreszcie ten pierwszy akt uprzedzającego miłosierdzia, tak za
sadniczy i tak cudowny, bo odtwarza w Maryi naturę ludzką w spo
sób harmonijny i doskonale przyporządkowany Bogu, dokonuje się
w zupełnym ukryciu. Ten niepowtarzalny gest miłosierdzia realizuje
się w łonie matki Najświętszej Panny – nikt spośród ludzi o tym
nie wie – a Duch Święty objawił go oficjalnie Kościołowi dopiero
w XIX wieku ery chrześcijańskiej, pokazując go jako wielki znak
niebieski uprzedzającego miłosierdzia Ojcowskiego dla nas. W isto
cie, jeśli Bóg objawia nam jakąś tajemnicę, to po to, abyśmy nią
żyli. Całe objawienie dotyczy naszej wiary i nie jest czystym po
znaniem spekulatywnym i abstrakcyjnym; jest poznaniem Bożym,
które chce, byśmy upodobnili się do objawionej tajemnicy i byśmy
nią żyli. Gdy Ojciec odsłania nam „szaleństwa” swej miłosiernej
mądrości, to po to, byśmy je podziwiali, byśmy je pobożnie kon
templowali, czyli byśmy nimi żyli. Jest to „chleb” dzieci. Gdy ataki
szatana stają się coraz gwałtowniejsze, gdy moc „bestii”, która
„unosi się z morza” staje się coraz oczywistsza, my, dzisiejsi chrze
ścijanie, musimy głębiej niż kiedykolwiek wejść w uprzedzające
i zazdrosne miłosierdzie Ojca, aby nasza wiara, nasza nadzieja i na
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sza miłość stały się bardziej zdecydowane. Dlatego sekret Jego mi
łosierdzia został jakby dla nas zastrzeżony. O ile Bóg dopuszcza, by
zwiększyła się władza bestii, o tyle wzmacnia swoje miłosierdzie.
Tajemnica dziewiczej konsekracji w oddaniu objawia nam drugi
wymiar miłosierdzia Ojca względem Maryi. Uprzedzające miłosier
dzie służy innemu miłosierdziu – temu, które polega na wychowy
waniu naszej duszy, na nauczaniu jej dobrowolnego stawania
w obecności Boga. Dokonując dziewiczej konsekracji, duszą i cia
łem, w bardzo prostym i całkowitym oddaniu się, Maryja przedsta
wia się Bogu, swemu Ojcu. Oddanie jest najbardziej Bożą formą
pragnienia, gdyż tylko ta forma go nie umniejsza. Oto pierwsza
współpraca Maryi z uprzedzającym miłosierdziem Ojca. Temu naj
łaskawszemu miłosierdziu odpowiada Ona oddając się, to jest
otwierając się na wszystkie możliwości tego pierwszego miłosier
dzia, nie chce ich ograniczać do swego własnego rozumienia. Praw
dziwie Boże poznanie siebie, własnej nicości, leży u podstaw całe
go rozwoju naszego życia duchowego. Pozwala nam uznać, że sami
w sobie jesteśmy niczym bez uprzedzającego miłosierdzia, które nas
otacza, nas nosi i dzięki któremu żyjemy. Wysoką budowlę można
wznieść tylko na skale miłosierdzia Ojca. Konsekracja w oddaniu
się Bogu jest pierwszym kamieniem świątyni Ducha Świętego.
Konsekracja w oddaniu się Ojcu dokonuje się przez akt i w akcie
braterskiej miłości względem Józefa. Powierzając mu swój sekret,
który Józef czyni swoim własnym sekretem, Maryja wiąże się po
Bożemu z Józefem. Oboje będą wieść wspólne życie całkowicie po
święcone Bogu, we wzajemnym oddaniu się Bogu, pragnąc tylko
realizować Jego jedyną wolę.
Tajemnica Zwiastowania ukazuje nam trzeci wymiar miłosierdzia
Ojca względem Maryi. Jeśli Ojciec chce naszej współpracy ze
swym miłosiernym działaniem, to aby realizować z nami bardzo
osobiste przymierze we wzajemnym darze. Miłosierdzie Ojca
względem nas pochodzi z bezmiaru Jego miłości. Dlatego nakłania
nas ono, byśmy żyli Jego miłością, przyjmowali pełnię Jego miło
ści, czyli osobowy dar Jego Syna. W Zwiastowaniu Ojciec ukazuje
Maryi swą miłosierną miłość, dając Jej swego Syna. Tak „Bóg umi
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Dając
swego Syna, Bóg daje siebie. Ale można dać siebie komuś tylko
pod warunkiem, że on da siebie wzajemnie. Każdy dar osobowy
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wymaga daru osobowego. Osobowy dar Syna wymaga osobowego
daru Maryi. W swym miłosierdziu Ojciec chce, by Maryja dała sie
bie w sposób jak najprostszy i jak najgłębszy. Chce, by dała siebie
tak, jak matka daje siebie synowi. Maryja w miłosierdziu Ojca
i przez swoje fia t daje siebie prawdziwie jak Matka umiłowanemu
Synowi Ojca. Ojciec chce, by współpracowała bardzo skutecznie
z Jego osobowym darem, stając się Matką Jego umiłowanego Syna,
jak najdoskonalej i jak najpełniej.
Współpracować z osobowym darem Ojca, oddając swoją osobę –
to kochać doskonale w pełni przyjmując dar Ojca, w wielkoduszno
ści bez zastrzeżeń, w zjednoczeniu z tym darem. Przez swą żywą
i przeczystą wiarę Maryja otrzymuje dar Słowa w głębi swego
umysłu. Fiat wyraża Boże zawierzenie Jej duszy, która pozwala się
przemienić, przeobrazić przez „Światłość” Ojca. Jej dusza otwiera
się na oścież na dar Syna, aby Syn objął wszystko. Przyjąć dar Sy
na – to dla Maryi usunąć się na bok wobec tego daru, tak, by ten
dar był Życiem Jej życia, Miłością Jej miłości. Oto, co znaczy dzie
cięctwo ewangeliczne. Dziecięctwa tego wymaga osobowy dar Sy
na. Warunkiem przyjęcia tego daru jest zniknięcie w miłości. „Po
trzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30). W swej prze
czystej wierze małego dziecka Ojca Maryja przyjmuje sekret Ojca;
sekret ten staje się Jej sekretem. Ukryta w sekrecie miłości, jest cał
kowicie zamknięta w Trójcy i żyje Jej milczeniem.
Przez tę przeczystą i zarazem bardzo realistyczną wiarę całe ży
cie Maryi jest zaangażowane w ten dar. Czysta otwartość Jej duszy
pozwala Jej na wielkoduszność bez zajmowania się sobą samą.
Przez swe fia t Maryja współpracuje skutecznie z darem Ojca, stając
się Matką według ciała i krwi Syna Bożego. Umiłowane dziecię Oj
ca, które przyjmuje Jego „Sekret”, jest jednocześnie Jego „wierną
i łagodną” Służebnicą. Maryja oddaje swe siły, wszystkie energie
swej ludzkiej natury do dyspozycji wszechmocy Ojca, aby doskona
le spełnić powierzone sobie zadanie. Wierna Służebnica oddająca
się bez zastrzeżeń, cicha Służebnica oddająca się pokornie, nie na
rzucająca swej własnej opinii, jest także Służebnicą ubogą, która
zrzeka się wszystkich praw do dzieła, którego realizację powierza
Jej Ojciec. Maryja jest uboga w swym macierzyństwie. Zgadza się
nie mieć żadnego prawa do swego Syna. Używa po Bożemu wszy
stkich dóbr, które Ojciec urzeczywistnił między Nią a Jej Synem,

266

ale używa ich bez przywłaszczania sobie, według upodobania Ojca
i zgodnie z Jego wolą.
Chociaż macierzyńska szlachetność duszy Maryi jest pełna, to
jednak jest również nieskończenie uboga, dlatego doskonale łączy się
z ewangeliczną małością Jej wiary. „Służebnica” i „dziecko Ojca
nie tylko mieszkają razem w duszy Maryi dzięki temu ubóstwu, ale
nadto udoskonalają się wzajemnie: uboga Służebnica kryje dziecko,
a dziecko swym Bożym sekretem umacnia Służebnicę. Służebnica
pozwala Synowi Bożemu wcielić się w Niej, przybrać ciało i krew
swego stworzenia i tym sposobem współpracuje z fizyczną obecno
ścią swego Boga i urzeczywistnianiem Jego królestwa. Dziecko
przyjmuje swego Boga i przez Niego żyje Jego życiem umiłowanego
Syna Ojca. To cudowne przymierze „służebnicy” i „dziecka” Bożego
w duszy Maryi ustanawia Ją umiłowaną Matką Syna Ojca.
Tajemnica Nawiedzenia ujawnia nam czwarty wymiar miłosier
dzia Ojca względem swej umiłowanej Służebnicy. Ojciec nie tylko
ukazuje miłosierdzie Maryi, ale nadto chce, by uczestniczyła Ona
w Jego obyczajach miłosiernego Ojca. Chce zatem, by tak jak On
była źródłem miłosierdzia. W tajemnicy Nawiedzenia Ojciec nie po
leca Jej tego gestu doczesnego miłosierdzia względem Jej starej
krewnej, Elżbieta zaś ze swej strony o nic nie prosiła; nic nie mó
wi. Wysłaniec Boży, Gabriel, po prostu wskazał na sytuację Elżbie
ty. Czyż miłosierdzie nie powinno ujawnić się w nadmiarze i bez
interesownie, by zrealizować się w pełni po Bożemu? Ponadto musi
realizować się z cichością i pokorą. Maryja oddaje się na usługi
swej kuzynki. Pierwsza ją pozdrawia. Jezus posługuje się tym ge
stem doczesnego miłosierdzia, by dokonać dzieła duchowego miło
sierdzia względem Jana Chrzciciela. Przez Maryję Jezus uświęca Ja
na Chrzciciela a przez niego Elżbietę.
Tajemnica darmowego i obfitego miłosierdzia, tak delikatnego
i skutecznego, kończy się pozdrowieniem Elżbiety i hymnem Mag
nificat, wyśpiewanym przez Maryję. Miłosierdzie przychodzące od
Boga powraca do Boga jako uwielbienie, jako dziękczynienie. Elż
bieta wysławia Maryję, Maryja uwielbia swego Pana i Zbawiciela.
Pierwsze pochwały, jakie otrzymuje – te, którymi Ją obsypuje ku
zynka, czcząc w Niej godność Matki Boga – Maryja natychmiast
ofiaruje swemu Bogu. Nic z nich nie zatrzymuje dla siebie. Jest
uboga w swym Bożym macierzyństwie. Wszystko jest dla Jej Ojca
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i Jej Syna. W swych własnych oczach jest niczym: wielkie jest tyl
ko to, co Bóg w Niej czyni. Oto Boża wspaniałomyślność Jej du
szy, która nie lęka się uznać, że Bóg uczynił dla Niej wielkie rze
czy, ale żadna próżna chwała jej nie kala. Dlatego wielbi Boga
głośno i ze wszystkich sił.
Tajemnica Bożego Narodzenia stawia nas wobec piątego wymia
ru miłosierdzia Ojca względem Maryi. Ojciec chce, by jego Córa
spoczęła w radości z obecności Jego umiłowanego Syna. Miłosier
dzie Ojca kończy się udzieleniem swej radości. A radość Ojca – to
życie w pełnej światłości w obecności swego umiłowanego Syna.
Ojciec jest całkowicie oddany swemu Synowi, Syn zaś jest całkowi
cie oddany Ojcu. Z tego wzajemnego, osobowego i substancjalnego
daru wynika niepowtarzalna obecność współprzenikania, w dwoisto
ści Osób istnieje bowiem jedność natury. Radość Ojca jest radością
współistotną Jego Osobie oraz Osobie Syna. W swym miłosierdziu
Ojciec chce, by ta radość obfitowała w Maryi przez tajemnicę Bo
żego Narodzenia, gdyż w tajemnicy Maryja cieszy się obecnością
Jego jedynego Syna. Wszystkie opatrznościowe okoliczności naro
dzenia Jezusa mają zwiększyć Bożą radość serca Maryi. Cała Jej
istota ma cieszyć się radością w swym Synu. Ale ta radość przeży
wana jest w ubóstwie, bo chociaż radość Bożego Narodzenia jest
wypełnieniem, choć narodzenie Jezusa jest kresem oczekiwania
adwentu, to jest także nowym punktem wyjścia. Zaczyna się ziem
skie życie Jezusa. Radość Bożego Narodzenia rozpiera serce Maryi
wzmacniając je. Radość ta jest darem miłosierdzia Ojca. Ma umoc
nić duszę Maryi, uzdolnić ją do głębokiego zjednoczenia z całym
życiem Jej Jezusa, a zwłaszcza z tajemnicami bolesnymi.
Celem tych pierwszych pięciu tajemnic życia Maryi jest przygo
towanie Jej do przeczystej radości Bożego Narodzenia. Już w tajem
nicy Oczyszczenia pojawia się cierpienie. Otóż cierpienie samo
w sobie nie jest ani konstruktywne, ani zrozumiałe. Nie jest pro
mienne; wręcz przeciwnie, łamie wszystko i bardzo często nie po
zwala nam dojrzeć porządku Bożej mądrości, która w nim się kryje.
Dlatego też tych pierwszych pięć tajemnic ukazuje nam jasno
i w pełnym świetle jutrzenkę nowego Prawa. W ujmującym miło
sierdziu czystej darmowości wypływającym ze zranionego serca Je
zusa Duch Święty buduje w Maryi i przez Maryję świątynię Trójcy
Przenajświętszej. Pierwszym kamieniem tej świątyni jest dziewicza
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konsekracja w oddaniu siebie i braterskie zaufanie, które Ją po Bo
żemu wiąże z Józefem; drugim jest fia t w odpowiedzi na słowa Bo
że, fia t dziecięcia, które się rodzi do życia Bożego, przyjmując dar
Syna, osobowy Sekret Ojca. Dochowując tego Sekretu, dusza jest
milcząco ukryta w tajemnicy Ojca, jest zamknięta w tej tajemnicy.
W milczeniu mówi z jedynym Synem, Jezusem: „Abba, Ojcze”.
Nie widząc Ojca, Maryja patrzy na Niego „twarzą w twarz” , jakby
już cieszyła się widzeniem uszczęśliwiającym. Jest to fia t wiernej,
posłusznej, nieużytecznej Służebnicy – Tej, która chce służyć swe
mu Bogu i spełniać Jego wolę. Te dwa fia t są nierozdzielne, bo
przybrana Córka Ojca pozostaje stworzeniem, które powinno Mu
służyć; wszak łaska nie niszczy natury. Trzecim kamieniem jest mi
łosierdzie, doczesne i duchowe w Nawiedzeniu, urzeczywistnione
po Bożemu i z delikatnością. To miłosierdzie objawia się w uwiel
bieniu Boga i dziękczynieniu za Jego miłosierdzie. Czwartym jest
Boża radość: żyć w pełni kochającą obecnością Boga.
Jest oczywiste, że trzy pierwsze „kamienie” tej świątyni mogą się
podwoić: mielibyśmy więc nie trzy, ale sześć kamieni, a siedem –
wraz z radością Bożego Narodzenia. Tych siedem kamieni pokazuje
nam pierwszy porządek Bożej mądrości w Maryi. Otóż Maryja jest
jakby cudownym pierwowzorem dzieła Ducha Świętego w naszych
duszach. Dlatego w tych siedmiu kamieniach możemy dopatrywać
się architektonicznego porządku życia łaski w naszej duszy. Gdy się
zastanawiamy nad charakterem tych siedmiu kamieni wyrzeźbio
nych przez Ducha Świętego w duszy Maryi przy Jej współdziała
niu, widzimy w nich żywy odblask trzech Osób Boskich. Oddanie
się Ojcu i oddanie Józefowi są jak gdyby echem wszechmocy Ojca;
milczące fia t dziecięcia i Służebnicy jest jak gdyby echem Tego,
kto jest „Substancjalnym Fiat” Ojca, Jego jedynym Synem; miło
sierdzie wypływające w chwale jest jak gdyby echem Ducha Świę
tego. Radość natomiast jako to, co dopełnia i doprowadza do końca,
sprowadzając wszystko do jedności, jest Bożym echem jedności
trzech Osób Boskich. Duch Święty rzeźbi w duszy Maryi żywy
obraz Trójcy. Odtwarza w Niej głębokie oblicze Boga Trójjedynego,
aby mogła być umiłowaną Matką Tego, który „jest odblaskiem Jego
chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3).
W tajemnicy Oczyszczenia widzimy, w jaki sposób Ojciec
w swym miłosierdziu wprowadza cierpienie do rozradowanej duszy
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swej umiłowanej Służebnicy. Jest to również miłosierdzie, i to bardzo
charakterystyczne, które może okazać sam tylko Ojciec: uczynić czy
ste stworzenie Wspólniczką swego wcielonego Syna w Jego zbaw
czym dziele. Gdy miłosierdzie działa zgodnie z naturą naszego serca,
usiłuje wszelkimi sposobami wyrugować nędzę i cierpienia, chce bo
wiem podnieść nędzarza uwalniając go od wszystkiego, co rani, przy
wracając mu radość życia. Wskrzeszając jedynego syna wdowy z Na
im, Jezus dokonuje dzieła miłosierdzia: osusza łzy tej biednej matki.
Przywracając wzrok niewidomym, mowę niemym, także dokonuje
dzieła miłosierdzia. Takie gesty miłosierdzia dobrze rozumiemy. Ale
Ojciec może sprawować dzieło miłosierdzia w całkiem inny sposób.
Może chcieć, byśmy zgodzili się przeżywać tajemnicę ukrzyżowania
i konania Jezusa, nieść z Nim krzyż; byśmy współpracowali w dziele
Zbawienia, byśmy przez to poznali dogłębnie serce Jego Syna i mogli
żyć Jego życiem Zbawiciela. Być naprawdę czyimś przyjacielem – to
żyć jego sekretem i współpracować z jego osobistym dziełem. Oto
bardzo charakterystyczne wymaganie miłosierdzia Ojca względem nas.
Bóg chce, byśmy byli w pełni Jego synami, byśmy się utożsamili
z Jego Synem umiłowanym, w którym sobie bardzo upodobał. Maryja
bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie, przyjęła owo tak zazdrosne
miłosierdzie Ojca i żyła nim w pełni.
Tajemnica Oczyszczenia jest zapowiedzią „miecza”, który ma
przeszyć duszę Maryi. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu
znajdują kres w proroctwie starca Symeona, ściśle wiążącego los
Matki z losem Dziecka. Chodzi tutaj o zapowiedź proroczą, która
się spełni później, podczas gdy radosne zwiastowanie Gabriela
przez fia t Maryi urzeczywistnia się bez zwłoki. To profetyczne
zwiastowanie zwraca się bezpośrednio do wewnętrznego życia Ma
ryi. W Jej zewnętrznym życiu nic się nie zmieniło, ale dla Jej ży
wej wiary proroctwo staje się rzeczywistością. Istotnie, Ojciec chce,
by Maryja nim żyła, żyła w sposób ukryty, aby ta bolesna groźba
powiększała Jej miłość i macierzyńskie oddanie Jezusowi, a przede
wszystkim, by jeszcze pogłębiła Jej święte milczenie. Do sekretu,
który Jej powierzył anioł, dochodzi sekret odkryty przez Symeona.
Ojciec Jej daje swego Syna w łagodny, ale zarazem gwałtowny
sposób; z całą gwałtownością miecza. Jezus został dany Maryi jako
Słowo Boże, które rani Jej serce Matki, które przeszywa Jej duszę.
Dziewicze i macierzyńskie serce Maryi, śmiertelnie zranione, może
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się ofiarować jako osobiste niewidzialne i ukryte całopalenie. Tym
sposobem tętni zgodnym rytmem z sercem Jezusa, które właśnie
zostało oficjalnie ofiarowane Ojcu. Ofiara dwóch młodych gołąb
ków jest symboliczna, przeczyste serca Jezusa i Maryi są w rzeczy
wistości jedyną ofiarą przyjętą przez Ojca.
Profetyczna zapowiedź cierpienia sprawdza się częściowo po raz
pierwszy w tajemnicy posłuszeństwa podczas ucieczki do Egiptu.
Z powodu szału Heroda Józef i Maryja muszą z Dziecięciem ucie
kać do obcego kraju, aby tam się schronić, nie mogą jednak zapo
biec rzezi innych „niewiniątek”, najbliższych Jezusowi wiekiem
i miejscem. Maryja nosi głęboko w sercu ból tych matek, które op
łakują swe dzieci, wszak cierpienie to spotkało je z powodu Jezusa.
Ten, który według zapowiedzi aniołów w noc Bożego Narodzenia
ma przynieść wielką radość całemu narodowi, wskutek ambitnej za
zdrości tyrana powoduje straszliwą rzeź. Jezus jest „znakiem, które
mu sprzeciwiać się będą” .
Prorocza zapowiedź cierpienia sprawdza się częściowo ponownie
w tajemnicy pierwszej rozłąki Maryi ze swym Synem. Jezus nie
uprzedziwszy Matki pozostaje w Świątyni jerozolimskiej z uczonymi
w prawie, podczas gdy Maryja i Józef wracają do siebie. Oto pier
wszy wielki smutek, który rani duszę Maryi. Tę pierwszą rozłąkę prze
żywa Ona w bardzo ciężkich okolicznościach, które jeszcze pogłębiają
samo rozstanie. Rozłąka trwa trzy dni; trzy dni poszukiwań w ciężkim
smutku. Gdy zaś odnajduje Jezusa wśród uczonych, miecz słowa Bo
żego wnika głęboko w Jej serce, które i tak przeżywało ciężki ból nie
pokoju i smutku. A oto Jezus, Jej Jezus, po raz pierwszy dziwi się za
chowaniu Matki. „Czemuście Mnie szukali?” i odsłania Rodzicom we
wnętrzne wymagania swego serca: „Czy nie wiedzieliście, że powinie
nem być w tym, co należy do mego Ojca”? (Łk 2,49).
Trzecie częściowe spełnienie się proroctwa Symeona następuje
w Kanie. Na miłosierną prośbę Maryi, przemawiającej na korzyść
gospodarzy wesela, Jezus zdaje się odpowiadać odmownie. Daje Jej
do zrozumienia, że podczas apostolskiego życia swego Syna musi
Ona być widzialnie i zewnętrznie jakby oddzielona od Niego. Teraz
Jezus już nie odczuwa potrzeby Jej doczesnych posług. Ale gdy na
dejdzie Jego „godzina”, Maryja znów musi być z Nim.
Te trzy częściowe spełnienia proroctwa Symeona są nadto trzema
doświadczeniami, w których Ojciec miłosiernie i stopniowo kształ
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tuje duszę i serce Maryi. Przysposabia Ją do bólu, do gwałtownych
i krzyżujących walk, do smutku ostatecznego rozstania.
Proroctwo Symeona wypełnia się doskonale w wielkich tajemni
cach bolesnych Jezusa, podczas Jego konania w Ogrójcu, krzyżowa
nia i pogrzebu. Wtedy miecz śmiertelnie przeszywa duszę Maryi.
Maryja przeżywa tajemnicę konania w samotności i milczeniu.
Przeżywa w swej duszy śmiertelny smutek Jezusa: smutek opusz
czenia przez Boga, odrzucenia przez Ojca. Zgadza się, tak jak Je
zus, być wyklęta w oczach Ojca, za biednych ludzi, którzy wcale
się tym nie przejmują albo śpią ze znużenia.
M aryja przeżywa tajemnicę ukrzyżowania w obliczu świata,
w obecności nieprzyjaciół Chrystusa i Jego katów. Nosi w swej du
szy wszystkie rany biczowanego ciała Jezusa, głębokie rany krzyżo
wania, śmiertelną ranę serca. Cios włócznią odnosi ostateczny sku
tek w duszy Maryi, gdyż serce Jezusa już nie cierpi. Zamiast Niego
Maryja cierpi w swej duszy, Jej dusza jest przebita miłością do Je
zusa, Ona także wypija kielich do dna.
Tajemnicę grobu Maryja przeżywa ukryta u Jana. Jest to ostate
czne rozstanie. Wyrwano ciało Jej Syna z Jej ramion. Zgodziła się,
by obce ręce przyjęły ciało Boga, by dotknęły ran, krwi, zranionego
serca. Z szacunku dla prawa szabatu, wobec faryzeuszy i książąt
kapłanów, którzy zburzyli prawdziwą Świątynię Boga, zgadza się
opuścić grób, pozostawiając go straży najętych żołnierzy. Te głębiny
smutku i cierpienia ranią duszę Maryi, gwałtownie i krwawo wyry
wając Jej całe ludzkie wsparcie. Przez te smutki i śmiertelne cier
pienia Jej serce się oczyszcza. Jej Boża miłość zakorzenia się głę
biej, by wzmóc się nowym zapałem; smutki i cierpienia są dla Niej
Bożym pokarmem udzielanym przez miłosierdzie Ojca.
Jednakże pod tchnieniem Ducha Świętego, podtrzymywana przez
miłosierdzie Ojca, Maryja w dalszym ciągu żyje swą tajemnicą cał
kowitego oddania, tajemnicą fiat, w milczeniu i ubóstwie, swoją ta
jemnicą miłosierdzia i uwielbienia, tajemnicą radości. Tajemnice te,
przeżywane najpierw w pełnym rozwoju, jeszcze głębiej przejmują
Jej duszę w smutku i cierpieniu. Są jakby pogrzebane w Bogu, za
kryte przed ludzkim wzrokiem.
Dzięki próbie w Kanie i w tajemnicy konania Maryja w całkiem
nowy sposób przeżywa tajemnicę fia t Zwiastowania. Istotnie, w ta
jemnicy konania otrzymuje Ona „Dar” Ojca w okolicznościach nie
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skończenie przeciwnych Jej sercu Matki. Musi tedy przyjąć „Dar”
Ojca w fia t przeczystej i żywej wiary, przekraczającej pozorne
sprzeczności. W swym fia t musi przyjąć Tego, który jest powalony
na ziemię smutkiem i opuszczony przez swego Ojca; zgadza się, by
ten sam śmiertelny smutek i to samo uczucie opuszczenia ogarnęły
Jej duszę. Przyjąć konającego Chrystusa – to obarczyć swą duszę
ciężarem Bożego cierpienia, zgodzić się na to, że nasze serce zosta
nie zmiażdżone cierpieniem w jedności z konającym sercem Jezusa.
Przyjąć Chrystusa konającego jako dar bezmiaru miłości Ojca – to
przyjąć osobowy „Sekret” Ojca. Konający Chrystus odsłania Maryi
swój sekret – powierzyć się całkowicie miłującej woli swego Ojca:
„Nie moja, lecz Twoja wola” . W tych godzinach krzyżującego cier
pienia wola Ojca owładnęła sercem Maryi, by w milczeniu i samot
ności konania zjednoczyć je z bezgranicznie smutnym i osamotnio
nym sercem swego Syna. W tym milczącym fia t konania Maryja
skutecznie współpracuje z „Darem Ojca” , z darem Tego, kto kona.
Współpracuje z nim już nie jako „służebnica”, lecz jako „pomoc”
Tego, kto kona. Jest to wewnętrzna współpraca w wierze, nadziei
i miłości. Przeżywając w wierze, nadziei i miłości tajemnicę konają
cego Jezusa, Maryja sprawia, że ofiara Krzyża osiąga całą swą wiel
kość. Pozwala całopaleniu Chrystusa wypełnić się w całopaleniu nie
krwawym, w całopaleniu głębin i szczytów Jej duszy. Aby osiągnąć
ten cel, zgadza się umrzeć w swym sercu Matki, zgadza się, by Jej
dzieło służebnicy zostało zburzone, unicestwione na Jej oczach; zga
dza się, by Jej dzieło wydało się całkowitym niepowodzeniem.
W konaniu postawa dziecka Ojca i postawa służebnicy, a raczej
pomocy, utożsamiają się, ponieważ jedyną posługą, jakiej domaga
się Ojciec, jest posługa wiary i kochającej nadziei mimo pozornego
niepowodzenia całego dokonanego poprzednio dzieła. Trzeba się
zgodzić zniknąć nie tylko w roli służebnicy, ale nadto patrzeć na
całkowite, radykalne i gwałtowne unicestwienie całego swego dzieła
służebnicy, całej swej skutecznej współpracy z rządami Ojca. Duch
Święty naprawdę wymaga od Maryi wiary na wskroś Bożej w mi
łości i milczącego współcierpienia w miłosierdziu.
Dzięki próbie przebytej podczas ucieczki do Egiptu i dzięki tajem
nicy ukrzyżowania Maryja w nowy sposób przeżywa tajemnicę mi
łosierdzia i tajemnicę Magnificat. Ojciec wymaga, by żyła nieskoń
czonym miłosierdziem Chrystusa ukrzyżowanego, miłosierdziem Te
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go, kto jako Baranek Boży nosi na sobie wszystkie nieprawości
świata. Na krzyżu Jezus przebacza ludziom ich winy, przebacza,
zgadzając się wziąć na siebie całą odpowiedzialność za nie w obli
czu Ojca. M aryja ma żyć w harmonii z tym odkupieńczym miło
sierdziem. Na krzyżu Jezus daje się cały umiłowanemu uczniowi
i chce, by Jego Matka także dała mu wszystko. Chce, by była Ona
umiłowaną M atką Jana, tak jak jest Jego własną ukochaną Matką.
Maryja przyswaja sobie ten bezmiar miłosierdzia Chrystusa ukrzy
żowanego. U stóp krzyża staje się dla nas Matką miłosierdzia – Tą,
która z Jezusem ukrzyżowanym i w Jezusie rodzi nas do życia
w Bogu. Oto nowe miłosierdzie we krwi Jezusa. Maryja jest Matką
całego Chrystusa.
Magnificat ukrzyżowania jest nowym uwielbieniem, nową adora
cją „w duchu i w prawdzie”. To uwielbienie, czerpiące swe siły
w źródle na wskroś Bożego miłosierdzia, wymaga ofiary, całopale
nia tego wszystkiego, co najbardziej kochamy, i to nie tylko zgod
nie z naszym ludzkim sercem, ale także zgodnie z łaską Bożą; wy
maga, byśmy współpracowali z tą ofiarą, ofiarując siebie samych.
To milczące uwielbienie ma nową głębię. Jednoczy się z milcze
niem fia t duszy przyjmującej sekret Ojca. Jest to uwielbienie naj
gorętszej miłości w płonącej ofierze, która spala nawet słowa. Gdy
nasz umysł, przyczyna mowy, ma udział w całopaleniu, nasze
uwielbienie milknie w miłości. Takie jest Magnificat Krzyża.
Dzięki próbie przeżytej podczas odnalezienia w Świątyni i tajem
nicy grobu Maryja w nowy sposób przeżywa tajemnicę oddania się
Ojcu. Mimo zewnętrznych okoliczności, które z ludzkiego punktu
widzenia powinny natychmiast wzbudzić niepokój i rozgoryczenie,
rozczarowanie i rozpacz, Ojciec wymaga od Maryi, by w swej duszy
pozostała zdana na Jego miłosierną moc, radosna w swej Bożej mi
łości. Oddanie się Bogu jest tylko wtedy przeżywane heroicznie, gdy
to wszystko, co zarówno z Bożego jak ludzkiego punktu widzenia
jest nam najdroższe, zostanie nam brutalnie odebrane tak, jak byśmy
nigdy nie mieli Go odzyskać, jakby nagle zabrakło nam pomocy
Ojca uwidocznionej w Jego „Darze”, w Jego „Posłańcu”, i jak by
śmy zostali unicestwieni, całkowicie ogołoceni ze wszystkiego.
W takich warunkach trzeba heroicznie zawierzyć siebie miłosier
dziu, którego Ojciec nigdy nie żałuje, miłosierdziu wiernemu, mimo
że wszystko wokół nas, a nawet – według naszego ludzkiego su
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mienia – w nas samych, zdaje się mówić nam coś przeciwnego.
Trzeba oddać siebie jak małe dziecko, które przyjmuje pustynię
z jej piekącym pragnieniem i nieskończonym osamotnieniem, nic
nie rozumiejąc, nie usiłując uciec. Trzeba oddać siebie jak ten, kto
przez swą miłującą wiarę i bardzo ubogą nadzieję kryje się w głę
binach wszechmocnego miłosierdzia Ojca, który jedynie sam może
wszystko naprawić, wszystko odnowić, wszystko wskrzesić. To he
roiczne oddanie małego dziecka, które chce znać tylko głębinę mi
łosiernej wszechmocy Ojca i chce ukryć się w niej jak dzieciątko
w łonie matki, kryje w sobie nieskończone pragnienie – pragnienie,
którego kresem jest samo miłosierdzie Ojca. Tak jak Maryja heroi
cznie powierzyła się Ojcu, tak powierza się człowiekowi, którego
Jezus dał Jej za syna i za kapłana, mianowicie Janowi. Względem
Jana, którego wybrała, Maryja sprawuje nowe miłosierdzie brater
skie, macierzyńskie, w całkowitym zaufaniu. Ta Matka ufa swemu
synowi, ponieważ Jezus go kocha.
Widzimy więc praktycznie, że w tajemnicach bolesnych wszy
stkie „kamienie”, wyrzeźbione ręką Boga w duszy Maryi, znajdują
się w nowym układzie. Te „kamienie” jakby bardziej się zagłębiły
w duszy Maryi. Wskutek tego mniej wyraźnie widzimy ich wyróż
niające i oryginalne cechy. W pewien sposób można by powiedzieć,
że wszystkie te „kamienie” są zawarte w każdej z tajemnic próby
i bólu, faktem jest jednak, że niektóre z nich są wyraźniej obecne
w każdej z tych tajemnic. Konanie jest bowiem tajemnicą bardziej
sekretną i bardziej wewnętrzną niż ukrzyżowanie, pogrzeb zaś jest
tajemnicą samotności, która kończy ziemskie życie Jezusa i dopeł
nia tego życia. Wreszcie tajemnice bolesne, zarówno tajemnica pro
roczej zapowiedzi jak tajemnice urzeczywistnienia, nie dają nam
żadnej nowej zasady organizacji życia chrześcijańskiego, nie ukazu
ją nam żadnego architektonicznego charakteru świątyni Bożej, ale
objawiają nam jakby nowego ducha, jakby nowe światło, w których
cała Boża budowla zostaje jakby odnowiona, oczyszczona, uprosz
czona, głębiej wkorzeniona w miłosierdzie Ojca. Dlatego w świetle
tajemnic bolesnych rzec można, że siedem „kamieni” sprowadza się
do trzech; są to: milczące fia t daru bolesnego; miłosierdzie, które
wyrywa i składa w ofierze to, co najbardziej kochamy; heroiczne
oddanie mimo pozornego niepowodzenia. Radość zaś jest cała ukry
ta w swym źródle: w woli ukochania woli Bożej ponad wszystko.
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Aspekt bierności, uległości, posłuszeństwa, jest o wiele bardziej oczy
wisty w tajemnicach bolesnych, co tym samym pociąga za sobą wzra
stającą wagę elementów zewnętrznych i pewnych gwałtownych inter
wencji. Cała tajemnica walki zyskuje wówczas zasadnicze znaczenie,
a tym samym podstawowa staje się również tajemnica współcierpienia,
kochającej postawy duszy, która cierpi, by bardziej kochać. Jest to nie
tylko żywy obraz Trójcy Przenajświętszej, reprodukcja oblicza Boga,
które Duch Święty rzeźbi w duszy Maryi; jest to żywy obraz Zbawi
ciela, Chrystusa ukrzyżowanego, Syna, który – by nas zbawić – zgo
dził się być „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata”, i tym,
który w widzeniu proroka nie wyglądał na człowieka.
Trzy tajemnice chwalebne pokazują nam w ostateczny sposób
miłosierdzie Ojca względem Maryi. Miłosierdzie, jak miłość, za
wsze się spieszy, nigdy nie zatrzymuje się w drodze. Ojciec chce,
by Maryja w sposób wyprzedzający, już na tym świecie żyła ży
ciem nieba. Tajemnice chwalebne są wstępem do nieba. Dlatego
miłosierna miłość, zwyciężczyni śmierci i wszystkich następstw
grzechu, pychy i szatańskiej nienawiści, miłość, która wybucha
w tajemnicach Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa,
zawładnęła sercem Maryi. W tych tajemnicach chwalebnych miło
sierdzie Ojca obdarza Ją życiem Bożym, rozwijającym się z pełną
swobodą, z wolnością dzieci Bożych, które się kierują świętą obo
jętnością wobec wszystkiego, co nie jest bezpośrednio wolą Boga
względem nich.
M aryja przeżywa tajemnicę Zmartwychwstania swego Jezusa
w żywej, przeczystej wierze. Jej ukrzyżowany Jezus zmartwych
wstaje na chwalę Ojca i na Jej chwałę. Zmartwychwstały Jezus zo
stał Jej dany przez Ojca w nowy sposób, głębszy i jeszcze pełniej
szy niż w Zwiastowaniu i na krzyżu. Dany jest Jej sakrament
Eucharystii jako Boży znak, mający ukazywać i realizować ten no
wy dar, dar w substancjalnej jedności życia, realizujący w Niej tę
tak głęboką i tak bliską obecność mistyczną Chrystusa umarłego
i zmartwychwstałego. Zmartwychwstały Jezus został dany Maryi,
aby tworzyć z Nią jedność życia, odtwarzającą Jego jedność z Oj
cem. Ze względu na tę jedność w miłości Ojciec wymagał od M a
ryi współpracy z cierpieniami Chrystusa. Oto nowy sekret miłości,
który Ojciec powierzył Maryi, sekret tak Boży, tak nadzwyczajny,
że Ojciec chciał, by został on wyrażony chlebem eucharystycznym:
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samo słowo już nie wystarcza. Ta substancjalna jedność życia wy
maga mocniejszego, bardziej realistycznego znaku, który byłby jed
nocześnie rzeczywistością, rzeczą (res) par excellence, która mogła
by być nadto znakiem: ciałem Bożym. Sakrament Ciała Chrystusa
angażuje całą wszechmoc Ojca w bezpośredniej służbie daru naj
pokorniejszego, ale także najskuteczniejszego, daru, którego używa
się najbardziej: pokarmu, chleba-Ciała Jezusowego.
Fiat na dar Chrystusa zmartwychwstałego, urzeczywistniający się
przez Eucharystię i w Eucharystii, pozwala nam pojąć nową jakość
milczenia Maryi w tajemnicach chwalebnych. Jest to milczenie jed
ności pochodzące z pełnego daru Zmartwychwstałego – daru wyra
żanego i urzeczywistnionego przez dar Eucharystii, w którym
źródło życia ukryte jest pod postacią chleba, zmiażdżonych ziaren
pszenicy. Serce Maryi wciąż jest zmiażdżone, ale Źródło życia,
światłości i miłości pozostaje w Niej, żyjąc w Jej duszy realniej niż
Jej dusza w Niej samej.
Milczące fia t – to również fia t Służebnicy nieużytecznej, która
już nie ma żadnego ludzkiego, świadomego i widocznego powodu,
by dalej żyć na ziemi; fia t Służebnicy nieużytecznej, która się po
święca wszystkiemu, czego chce Bóg, nie oceniając ważności, war
tości, pożytku wymaganego dzieła, ale oglądającej się tylko na wolę
Ojca. Maryja była dla Jezusa służebnicą i Matką, teraz zgadza się
być służebnicą Jana, jego Matką, nie porównując różnicy między
tymi dwoma stanami, a pragnąc tylko być jeszcze bardziej ukrytą,
mniejszą i służyć uczniowi.
Przez tajemnicę Wniebowstąpienia Maryja żyje w bardzo ubogim
i dobrowolnym oddaniu się Bogu. Zgadza się pozostawać na ziemi
tak długo, dopóki Ojciec będzie sobie tego życzył, jednakże coraz
goręcej pragnie nieba. Miłosierdzie Ojca przez tajemnicę Wniebo
wstąpienia staje się coraz bliższe. Maryja z niepowtarzalną inten
sywnością żyje twierdzeniem św. Pawła: Si consurrexistis cum Chri
sto: quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei se
dens: quae sursum sunt sapite, non quae super terrain. – „Jeśliście
więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1-2).
Serce Maryi jest całe u Ojca, tam bowiem jest Jej skarb, Jezus. Sa
krament Eucharystii jest naprawdę Jej wiatykiem, jednocześnie sa
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kramentem pielgrzyma, dającym siłę do dalszej drogi przez pusty
nię, i zarazem sakramentem chwały, zwracającym cały Jej umysł,
całą duszę ku uwielbionemu Chrystusowi w niebie. Tym bardzo
ubogim oddaniem Bogu żyje Maryja również względem Jana, swe
go syna i kapłana.
Przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego Maryja żyje miłosier
dziem Ojca i Jezusa, którzy Jej przysyłają Ducha Świętego, Pocie
szyciela. Duch Święty został Jej dany w postaci języków ognia, by
rozpalić Jej duszę. Ojciec posługuje się rozłąką z Chrystusem, którą
Maryja w pełni przyjęła, by Jej udzielić przeobfitego ognia miłości.
„Pożyteczne jest dla was moje odejście” (J 16,7). Aby Maryja mog
ła żyć tajemnicą Boskiego macierzyństwa wobec rodzącego się Ko
ścioła, ogień Ducha spala Jej serce Matki i czyni z niego gorejące
ognisko miłości, z którego tryska Jej macierzyńskie miłosierdzie na
wszystkich apostołów Jezusa i na cały Kościół. Jak Jezus-Hostia,
tak Maryja została dana każdemu członkowi Chrystusa. Jej serce
Matki zostało wydane każdemu z Jej dzieci, jest dla nich ich włas
nym miejscem, nadprzyrodzonym środowiskiem.
W przeczystym uwielbieniu miłości Maryja wielbi Boga za Jego
miłosierną płodność. Jej uwielbienie jest milczące jak uwielbienie
Hostii.
Duch Święty rzeźbi w Jej duszy odblask Chrystusa uwielbionego.
Była zwierciadłem Jego hańby, a teraz jest żywym zwierciadłem Je
go chwały.
Istnieje wreszcie najwyższe miłosierdzie wytrwania aż do koń
ca, które Ojciec dał Maryi w ostatnim akcie Jej ziemskiego ży
cia, w akcie ekstazy miłości w wierze i nadziei. Wszystko się wypeł
nia w tym świetlanym miłosierdziu widzenia uszczęśliwiającego. Oj
ciec wprowadza Maryję do chwały. Maryja żyje Jego życiem, uwielbia
Go w Jego Światłości, kocha Go Jego Miłością. To widzenie uszczę
śliwiające, które realizuje substancjalna jedność życia i miłości w Sło
wie, promieniuje na całą naturę ludzką Maryi, by Ją uszczęśliwić.
***
Wszystkie „kamienie” wyrzeźbione przez Ducha Świętego w du
szy Maryi, wszystkie tajemnice bolesne, wszystkie tajemnice chwa
lebne, wszystkie te tajemnice powiązane są tajemnicą posłuszeń
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stwa. Ta właśnie tajemnica łączy w miłości różnorodne działania
i wymagania. Na tym polega zresztą główna rola posłuszeństwa:
urzeczywistniać jedność miłości w różnorodności działań. Posłu
szeństwo może urzeczywistniać tę jedność nie znosząc specyficznej
różnorodności ludzkich działań, bo nie ma ono własnej materii, jest
w istocie cnotą sprawowania, wykonywania. Posłuszeństwo uzależ
nia wykonawcę czynności od tego, kto mu ją zlecił, kto ma autory
tet. Maryja we wszystkich swych czynnościach okazuje doskonałe
posłuszeństwo Bogu. To posłuszeństwo jest jeszcze owocem miło
sierdzia Ojca, który chce Ją ściśle włączyć w swe Ojcowskie rządy.
Posłuszeństwo ukazuje nam autorytet Ojcowskiego miłosierdzia, ale
urzeczywistnia się różnorodnie, zależnie od tego, jak Ojciec sprawu
je tę władzę.
W tajemnicy dziewiczej konsekracji M aryja – jak się wydaje –
słucha bezpośrednio tchnienia Ducha Świętego, który Ją zachęca,
by oddała się całkowicie swemu Bogu i wybrała Józefa na małżon
ka. W tajemnicy fia t Zwiastowania Maryja okazuje posłuszeństwo
posłańcowi anielskiemu, kontemplującemu Ojca. W tajemnicy Na
wiedzenia jest posłuszna natchnieniu Ducha Świętego, ujawniające
mu się Jej przez znak, który Jej daje anioł dodatkowo: niepłodna
Elżbieta spodziewa się syna. Elżbieta pod natchnieniem Ducha
Świętego wysławia Maryję. Maryja zaś odpowiada na to hymnem
Magnificat, który również wypływa z wewnętrznego natchnienia
Bożego. Radość Bożego Narodzenia M aryja przyjmuje z wdzięcz
nością. Pozwala się całkowicie owładnąć tej radości pochodzącej od
Ojca; jest to również tajemnica wewnętrznej uległości wobec na
tchnienia Ducha Świętego.
Tajemnice radosne są więc powiązane między sobą tajemnicą po
słuszeństwa, posłuszeństwa w sumieniu w najściślejszym znaczeniu
tego słowa. Posłuszeństwo to jest przede wszystkim radosne i ła
godne, bo Duch Święty zamieszkuje duszę Maryi. Porusza ją od
wewnątrz, dogłębnie i z umiłowaniem.
Tajemnica Oczyszczenia, która jest jak gdyby Bożym preludium ta
jemnic bolesnych, oznacza posłuszeństwo prawu, i to takiemu prawu ,
które wydaje się niedostosowane do Maryi. Dlatego też posłuszeństwo
prawu oczyszczenia wymaga od Niej wielkiej pokory. Maryja nie pa
trzy na swe osobiste przywileje; bierze pod uwagę tylko swą zależność
od prawa, ma więc na uwadze tylko dobro wspólne swego narodu.
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Dzięki posłuszeństwu prawu M aryja może spotkać Symeona
i usłyszeć jego proroctwo. To Duch Święty – ustami starca wybra
nego przez Boga i przedstawiającego cały lud Izraela i całą ludz
kość – przepowiada, że miecz przeszyje Jej duszę. Maryja przyjmu
je w posłuszeństwie to proroctwo, które rani Jej duszę.
Po hołdzie Mędrców Józef bezpośrednio przyjmuje posłanie anio
łów, jest bowiem głową ogniska rodzinnego. Maryja winna mu posłu
szeństwo we wszystkim, co dotyczy wspólnego dobra rodziny. Posłu
szeństwo Józefa realizuje się w bolesnym kontekście, samo zresztą
wymaga ofiary: trzeba opuścić ojczyznę, nie mając czasu na przygoto
wania. Nocą trzeba zastosować się do anielskiego ostrzeżenia.
W tajemnicy odnalezienia w Świątyni Maryja okazuje posłuszeń
stwo opatrznościowym okolicznościom. Straciwszy ślad swego Jezu
sa, musi wszystko przedsięwziąć, aby Go odnaleźć. Trzema dniami
pełnych niepokoju poszukiwań kierują opatrznościowe okoliczności,
nieprzewidziane i niezależne od woli Maryi. Gdy odnalazła Jezusa,
On po raz pierwszy naucza Ją jako Wysłannik Ojca, co wymaga od
Niej absolutnego posłuszeństwa, ale jednocześnie rani Jej serce.
W Kanie również zachodzą opatrznościowe okoliczności, nie da
jące się przewidzieć i niezależne od woli Maryi, które Ją skłaniają
do zwrócenia się do swego Syna z pierwszą oficjalną prośbą: „Nie
mają wina”. Powtórnie Jezus naucza swą Matkę jako kapłan i wy
maga od Niej posłuszeństwa w sumieniu, co rani Jej serce.
W tajemnicach współcierpienia – konania i ukrzyżowania – M a
ryja okazuje posłuszeństwo Duchowi Świętemu i słowom Chrystu
sa. Podczas ostatniego rozstania u grobu jest posłuszna prawu sza
batu.
Łatwo zauważyć, że tajemnice bolesne są jak gdyby bezpośred
nio zależne od pewnych aktów posłuszeństwa prawu, że chodzi
o usłuchanie prawa, autorytetu Józefa lub okoliczności opatrzno
ściowych. Te akty posłuszeństwa prawu mają na celu przygoto
wanie do aktów posłuszeństwa w sumieniu, posłuszeństwa wzglę
dem autorytetu kapłanów, Starego Testamentu w jego proroctwach
i Chrystusa. Ostatecznie to akt posłuszeństwa prawu wypełnia
i udoskonala wszystkie tajemnice bolesne.
Jest rzeczą normalną, że posłuszeństwo prawu sprawia cierpienie,
zawsze bowiem stanowi przymus. Prawo jest przepisem powszech
nym, który w odniesieniu do konkretnej osoby, widzianej jako od
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rębna jednostka wydaje się niedostosowany, wydaje się mijać z ce
lem. Nadto prawo stosowane jako coś zewnętrznego, zawsze wydaje
się zadawać gwałt jednostce pojmowanej jako pewna osobowa ca
łość. Analogiczne uwagi można by wypowiedzieć o władzy ducho
wej wydającej przepisy indywidualne i poszczególne. Te przepisy są
również poleceniami pochodzącymi z zewnątrz, przełożony bowiem,
jakkolwiek byłby rozważny, nigdy nie zna dokładnie wszystkich ży
ciowych wymagań tego, komu coś poleca. Jego polecenie może za
wsze wydawać się niedostosowane do tego, kto je przyjmuje. Nato
miast władza kapłana jest przyporządkowana składaniu ofiary, jego
kapłańskie słowa są mieczem. Nic przeto dziwnego, że o ile ktoś
wyłamuje się spod władzy duchowej, o tyle oddala od siebie tajem
nicę Krzyża; i przeciwnie, o ile poddajemy swe życie posłuszeń
stwu, o tyle tajemnica Krzyża włada tym życiem.
Wszystkie trzy tajemnice chwalebne poddają Maryję bezpośrednie
mu działaniu Ducha Świętego. Tajemnica posłuszeństwa zaczyna się
od uległości Duchowi Świętemu i wypełnia się w tej samej uległości;
jedynie posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest wieczne. Duch Święty
ma władzę prowadzenia i naprawiania naszego życia Bożego. Ale tu
na ziemi radosna uległość Duchowi Świętemu powinna nas prowadzić
do posłuszeństwa anielskim posłom Bożym, znakom danym przez Bo
ga, okolicznościom opatrznościowym i tym wszystkim, którzy są przez
Boga upoważnieni do prowadzenia nas do domu Ojca, jeśli nawet to
posłuszeństwo nas rani i krzyżuje. Na ziemi posłuszeństwo Duchowi
Świętemu jest tylko o tyle prawdziwe, o ile rozwija się w formach po
słuszeństwa bez wątpienia niższych, ale wybitnie charakterystycznych
dla naszego ziemskiego sposobu naśladowania Chrystusa i życia Jego
tajemnicami. Tajemnica posłuszeństwa okazuje się więc nie tylko wa
runkiem koniecznym do prawdziwego wzrostu miłości, ale nadto istot
ną częścią miłości, uzasadniającą nasz stan „synów Bożych”: „Kto ma
przykazania moje i zachowuje je, ten będzie umiłowany przez Ojca
mego, a również Ja będę go miłował” (J 14,21).
*

*

*

Tajemnica wzrostu miłości w Maryi, ukazująca nam w niepowta
rzalny sposób budowę świątyni Boga w duszy ludzkiej, może osta
tecznie sprowadzić się do wznoszenia owych „kamieni” Bożych,
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wspólnego dzieła miłosierdzia Ojca i Maryi. Budowa ta dokonuje
się najpierw w radosnym pragnieniu: jest to szczególny charakter
pierwszych tajemnic aż do Bożego Narodzenia. Następnie dokonuje
się w bolesnej cierpliwości, wreszcie w miłosnej wolności. Jedność
tej budowy urzeczywistnia się w duchu coraz bardziej wymagające
go posłuszeństwa, które rozwija duszę Maryi w radości, wyzwala ją
w ogniu Ducha Świętego.
Nadto tajemnica wzrostu miłości jawi się najpierw jako wielki ad
went, radosne oczekiwanie, następnie jako wielki pochód do Jerozo
limy wśród prób, walk i bojów z pozornie całkowitym niepowodze
niem, wreszcie jako pewnego rodzaju oczekiwanie na chwalebny po
wrót, gdzie niebo jest już obecne, choć w wielkim pustynnym ubó
stwie. Widzimy tutaj jakby cztery zasadnicze składniki naszego życia
chrześcijańskiego na ziemi: jest ono wielkim i radosnym oczekiwa
niem, próbą w walce i boju, ludzkim niepowodzeniem, śmiercią; jest
wreszcie niebem, które już się rozpoczęło czekaniem na powrót
Chrystusa. Rozpoznajemy tu zasadnicze nurty całego życia chrześci
jańskiego. Jeśli je odizolujemy i rozdzielimy, popadniemy w pewne
formy fałszywej mistyki, sprowadzającej życie chrześcijańskie do te
go, że jest ono już tylko doskonałym humanizmem albo doświadcze
niem walki o zdobycze, albo niepowodzeniem w śmierci, albo wre
szcie wyłącznie oczekiwaniem Chrystusa w Jego chwale. Jeśli chce
my trwać w prawdzie, musimy zawsze utrzymywać wszystkie te
aspekty w równowadze i wpatrywać się w Tę, która została nam da
na, by to zrozumieć – jak to cudownie mówi św. Bernard:
„Nazywamy Ją Gwiazdą morza i to doskonale stosuje się do Dzie
wicy Maryi. Istotnie, bardzo słusznie porównujemy Ją do gwiazd,
bo jak gwiazda roztacza promienie, sama nie niszczejąc, tak Dzie
wica wydaje na świat swego Syna, nie doznając ujmy. Promień nie
umniejsza jasności gwiazdy i Syn nie narusza dziewictwa Panny.
Jest Ona bowiem tą szlachetną Gwiazdą, która wzeszła z Jakuba,
której promień oświeca świat wokoło, której blask rozjaśnia nieba,
przenika piekła… Ona jest wspaniałą i przedziwną Gwiazdą, umie
szczoną przez konieczność nad wielkim i rozległym morzem, roz
błyskującą zasługami, oświecającą swymi przykładami. O, wy wszy
scy, którzy zdajecie sobie sprawę, że bynajmniej nie chodząc po lą
dzie, unosicie się na falach rzeki tego świata wśród wichrów i na
wałnic, nie odwracajcie oczu od jaśniejszego światła tej Gwiazdy,
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jeśli nie chcecie być pochłonięci przez burze. Jeśli wichry pokusy
srożą się na was, jeśli rzucają was na skały utrapień, patrzcie na
Gwiazdę, wzywajcie Maryi.
Jeśli jesteście osaczeni falami pychy, falami ambicji, falami zło
rzeczenia, falami zawiści, patrzcie na Gwiazdę, wołajcie Maryi.
Jeśli gniew albo chciwość, albo pokusy ciała atakują czółenko
waszego umysłu, popatrzcie na Maryję. Jeśli zaniepokojeni wielko
ścią waszej zbrodni, zmieszani bagnem waszego sumienia, przeraże
ni zgrozą sądu, czujecie, że pochłania was otchłań smutku, rozpa
czy, myślcie o Maryi.
Niech Ona nie oddala się z waszych warg,
Niech nie oddala się od waszego serca.
I, aby zjednać sobie wparcie Jej modlitwy,
Nie przestawajcie naśladować przykładu Jej życia.
Idąc za Nią, nie zbłądzicie,
Myśląc o Niej, wcale się nie pomylicie,
Jeśli Ona was podtrzymuje, nie upadniecie,
Jeśli Ona opiekuje się wami, wcale się nie lękajcie,
Jeśli Ona was prowadzi, wcale się nie znużycie,
Jeśli Ona jest wam przychylna, dobijecie do portu” 1.
„Ścieżka prawych – to światło poranne, wschodzi – wzrasta aż
do południa” (Prz 4,18).

1 Św. Bernard, H om . S u p ra „M issus e s t”, 17, PL 18, 70. 71. Pius XII
w encyklice D octor m ellifluus oświadcza, że nie ma piękniejszej pochwały Dzie
wicy, Matki Bożej, niż słowa św. Bernarda.

