Maryja napełniona Duchem Świętym – rozważanie na spotkania majówkowe Wody Życia
Maryja przez to, że jest matką, bliska jest każdemu z nas. ,,Rozmowa z Nią nas pociesza, uwalnia i
uświęca. Matka nie potrzebuje wielu słów, nie potrzebuje, byśmy zbytnio się wysilali, żeby
wyjaśnić, co się z nami dzieje. Wystarczy ponownie i ponownie szeptać: ,,Zdrowaś Maryjo...".
(Franciszek, GeE 176). Maryja wprowadza nas, jak dzieci, w przestrzeń tajemnicy Boga, w Jego
obecność, w Jego świętość i Jego bliskość. Żadna nasza słabość czy grzech nie jest przeszkodą.
Co daje spotkanie z Maryją? Przede wszystkim radość i pokój. Maryja jest pełna Ducha Świętego,
niesie w sobie Jezusa i śpiewa hymn chwały Bogu Ojcu. Bliskość Maryi to bliskość samego Boga.
Tak doświadczyła tego Elżbieta, która słysząc powitanie Maryi napełniona została Duchem
Świętym, a dzieciątko, które nosiła w swoim łonie poruszyło się z radości. Obecność Maryi wniosła
w jej życie poruszenie, zachwyt Bogiem, i wyznanie: ,,błogosławiony jest owoc Twojego łona" –
błogosławiony jest Jezus, którego przynosisz. Każdy z nas potrzebuje takiego spotkania.
Potrzebujemy, by i w nas coś się poruszyło. Tak jak Elżbiecie Bóg dał syna – Jana Chrzciciela,
pomimo bezpłodności i starości, tak i nam mimo wszelkich problemów i niemożności Bóg daje
wielkie obietnice i dary, zapewnia o swojej bliskości, a przez chrzest już mieszka w naszym sercu.
Czy doświadczasz tego?
A może jest w Twoim życiu stagnacja i zniechęcenie? Porażka? Smutek? Niepokój? Może masz
trudności z modlitwą, wydaje Ci się, że Bóg Cię nie słyszy, że jesteś Mu obojętny? Że czegoś Ci
brakuje? Przybliż się do Matki, a zobaczysz, że Ona znajdzie sposób by powiedzieć o tym
Jezusowi. W Kanie Galilejskiej podczas wesela zabrakło wina i to nie biesiadnicy, ale Matka
wyszła z inicjatywą. W bliskości z Maryją mamy pewność, że nasze życie nie straci smaku, nie
wywietrzeje i nie stanie się jałowe. Ona czuwa nad tym, by nie zabrakło nam tego, co najważniejsze
i nieustannie przypomina o tym Jezusowi.
Matka jest z nami do końca, niezależnie ile razy upadamy i co przeżywamy. Maryja pod Krzyżem
staje się Matką każdego z nas. Sam Pan wskazuje nam Maryję jako Tę, która w chwilach
największej udręki i beznadziei towarzyszy i wspiera. Ona też nosi w sobie jako pierwsza nadzieję
Zmartwychwstania. Matka zawsze dostrzeże w nas dobro. Ona aż do godziny śmierci czuwa i
wierzy, że i w naszym życiu dokona się zwycięstwo Boga, nawrócenie i zmartwychwstanie.
Wreszcie, to od Maryi uczymy się wzywać Ducha Świętego. Ona, Oblubienica Ducha Świętego,
jest pełna łaski, a moc Najwyższego osłania Ją. Ona uwierzyła w słowa wypowiedziane jej przez
Pana. A Pan składa Tobie i mnie obietnicę Ducha Świętego. Mówi: «Jeśli ktoś jest spragniony, a
wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z
jego wnętrza» (J 7, 37-38). Te strumienie popłynęły najpierw z wnętrza Maryi. Strumienie radości i
uwielbienia, strumienie życia, doświadczenie pełni życia.
Podczas tego spotkania z Maryją pragniemy wzywać Ducha Świętego, który nas poruszy. Który
zamieni w wino wodę naszej codzienności. Który sprawi, że popłyną z naszego wnętrza strumienie
wody żywej. Nikt nie jest wyłączony z tej obietnicy, a Maryja obecna w tak wielu miejscach, pod
tyloma tytułami i godnościami, obecna w tylu objawieniach i przekazach, nieustannie przypomina
każdemu z nas: ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie". Mówi: uwierz Jezusowi, cokolwiek by
się działo. On może coś w Twoim życiu zmienić. On może dać Ci nowe życie, nowy kierunek,
nową nadzieję. Może sprawić, że odnajdziesz na nowo drogę. Odwagi! Proś razem z Maryją o to,
by Duch Święty zstąpił teraz na Ciebie. Możesz być pewien, że ,,Ojciec z Nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą''. Możesz być pewien, że Duch Święty ma moc poruszyć Twoje serce, Twoje
sumienie, Twoją niemoc. Maryja, pełna łaski, jest zawsze blisko i czeka, by pomóc Ci zwrócić serce
ku Bogu. Nie lękaj się. Otwórz na oścież drzwi Chrystusowi, tak jak zrobiła to Matka, a zobaczysz,
że Twoje życie jest darem, obietnicą i znakiem dla świata, tak jak jest nimi życie Maryi

