Bóg jest wszechmocny;
jak otwieraæ siê na Jego moc?

S³owo Bo¿e drog¹ do ¿ycia w Bo¿ej mocy
„Wierzê w Boga Ojca Wszechmog¹cego” — s³owa te dobrze znamy i doœæ czêsto
wypowiadamy w modlitwie osobistej czy liturgicznej. Choæ teoretycznie wiemy o
nieskoñczonej mocy Boga, to czy w obliczu trudnych doœwiadczeñ nie zdarza siê
nam ulegaæ lêkom lub wpadaæ w przygnêbienie albo panikê? Szybciej przychodzi
nam bowiem przyj¹æ prawdê umys³em ni¿ sercem. Mo¿e doœwiadczyliœmy tego, ¿e
³atwiej jest mówiæ teoretycznie o Bogu ni¿ zaufaæ Mu w konkretnych sytuacjach
naszego ¿ycia. Dlatego pomocne mo¿e byæ podjêcie refleksji nad moc¹ Bo¿¹ i jej konsekwencjami dla nas.
*

*

*

Ju¿ pierwszy rozdzia³ Ksiêgi Rodzaju ukazuje nam Boga stwarzaj¹cego kosmos.
Wypowiada On s³owa, które przyczyniaj¹ siê do powstania gwiazd, planet, gór,
oceanów zwierz¹t i roœlin. Wystarczy, ¿e Bóg czegoœ chce i tak siê dzieje. Pan Bóg
poprzez moc swego s³owa stwarza œwiat.
A potem Bóg rzek³: Niechaj powstan¹ cia³a niebieskie, œwiec¹ce na sklepieniu
nieba, aby oddziela³y dzieñ od nocy, aby wyznacza³y pory roku, dni i lata; aby
by³y cia³ami jaœniej¹cymi na sklepieniu nieba i aby œwieci³y nad ziemi¹. I sta³o
siê tak. Bóg uczyni³ dwa du¿e cia³a jaœniej¹ce: wiêksze, aby rz¹dzi³o dniem, i
mniejsze, aby rz¹dzi³o noc¹ oraz gwiazdy. I umieœci³ je Bóg na sklepieniu nieba,
aby œwieci³y nad ziemi¹; aby rz¹dzi³y dniem i noc¹ i oddziela³y œwiat³oœæ od
ciemnoœci. A widzia³ Bóg, ¿e by³y dobre (Rdz 1, 14-18).
Poprzez swoje s³owo Pan Bóg mo¿e dokonaæ ka¿dej przemiany równie¿
w tobie. Gdy widzisz, ¿e brak ci czegokolwiek (np. mi³oœci, m¹droœci, pewnych
uzdolnieñ) mo¿esz byæ pewien, ¿e Pan Bóg jest potê¿niejszy od twoich braków i mo¿e dokonaæ nieskoñczenie wiêcej, ni¿ prosisz czy pragniesz. Zamiast wiêc zamartwiaæ siê tym, czego nie potrafisz, lepiej powtarzaæ za œw. Paw³em: Wszystko mogê
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Warto przepisaæ te s³owa i wywiesiæ je w
ró¿nych miejscach, aby na nie spogl¹daæ.
Czêsto jesteœmy kuszeni do postaw niewiary, zw¹tpienia, rezygnacji: „nie mogê”,
„nie uda siê”, „nic z tego nie wyjdzie”, „nierealne”, „beznadziejne”, itp... Pan zaœ
pragnie, abyœmy w Nim pok³adali ufnoœæ i w Nim, Jego moc¹, przekraczali nasze
niemoce. Poprzez swoje obietnice Bóg pragnie umacniaæ nasz¹ wiarê, o¿ywiaæ
nadziejê.

Œwiat, szatan, grzeszna natura przyczyniaj¹ siê do naszego przygnêbienia,
zniechêcenia. Tyle z³ej nowiny do nas dociera — afery, brudy w polityce,
przestêpstwa. Jak siê nie zniechêcaæ, nie martwiæ. Ale Bóg daje Dobr¹ Nowinê. Sam
jest t¹ Dobr¹ Nowin¹. On — ¿ywy, dzia³aj¹cy z moc¹. Potê¿niejszy od ka¿dego z³a,
grzechu. Mocniejszy od wszelkich ograniczeñ, uwarunkowañ, chorób. Pismo Œwiête
jest listem mi³oœci Boga do ciebie. Pan objawia ci siebie — swoje wnêtrze, swoje
pragnienia i mo¿liwoœci.
Czêste rozwa¿anie s³ów Pisma Œwiêtego pomo¿e ci bardziej ufaæ Bogu, g³êbiej Mu
wierzyæ, a zarazem demaskowaæ i przezwyciê¿aæ pokusy. S³owo Bo¿e wyzwoli ciê
z lêków, kompleksów i udzieli radoœci, pokoju i mocy Bo¿ej ponad przeciwnoœciami,
trudnoœciami, s³aboœciami.
Nie mów, ¿e nie masz czasu, si³y albo ¿e niewiele rozumiesz. Szatan szczególnie
boi siê mocy, któr¹ mo¿esz otrzymaæ przez karmienie siê s³owem Bo¿ym. Diabe³
bêdzie robi³ wszystko, ¿eby os³abiæ twój kontakt z Bogiem. Ulubione s³owo kusiciela to «póŸniej». Mo¿e nie powie ci «nie czytaj Biblii», ale powie «teraz jesteœ
zmêczony (nie masz czasu, zrób coœ innego, itp.). PóŸniej...» A potem bêdzie
nastêpne, inne «póŸniej». Byle tylko odci¹gn¹æ od Biblii, modlitwy, adoracji,
zerwania z grzechem itp. Czêsto pokusa pozornie domaga siê tylko jednorazowego
ustêpstwa. Mówi: «tylko teraz mi ulegnij, a potem ju¿ nie». Pokusa mówi «od jutra
zaczniesz przemianê, ale dziœ jeszcze sobie daruj» (np. „od jutra mo¿esz poœciæ, ale
teraz zjedz jeszcze kawa³ek”). I czêsto dajemy siê nabraæ. A kusiciel kpi sobie z nas,
bo zawsze podsunie nam jakiœ powód, by odwlekaæ. Tak naprawdê mamy do dyspozycji tylko «teraz». Aby zakpiæ z pokusy, trzeba powiedzieæ sobie «w³aœnie w tej
chwili, w³aœnie teraz muszê i chcê spe³niæ wolê Bo¿¹. Nie jutro, nie kiedyœ, ale teraz.
Jeœli ju¿ mia³bym ulec pokusie, to nie teraz».
Im bardziej jesteœ zmêczony, zapracowany, zabiegany, rozkojarzony, tym bardziej
potrzebujesz œwiat³a i mocy, jakie Pan da ci poprzez Pismo Œwiête. Nie czekaj na
dobre samopoczucie, komfort psychiczny, idealne warunki zewnêtrzne czy szczególnie spokojny czas. Dziœ, zaraz bierz do rêki Bibliê. Gdy zaufasz i poddasz siê s³owu
Bo¿emu, Pan dokona cudów w twoim wnêtrzu i w twoim ¿yciu, w twoim otoczeniu.
Pozwól Bogu, aby przekszta³ca³ twój umys³, twoje serce, twoj¹ wolê. Nie martw siê,
¿e nie wszystko rozumiesz. Czasem wystarczy jeden werset, jedno s³owo, by przemieniæ, zdynamizowaæ, ukierunkowaæ ca³e ¿ycie. Warto przypomnieæ tu œw.
Augustyna, œw. Franciszka z Asy¿u, Matkê Teresê z Kalkuty.
Bóg rzeczy niemo¿liwych daje nam nadziejê ponad ograniczeniami
i przeciwnoœciami
Zobacz, jak moc Boga objawi³a siê w ¿yciu Abrahama. Czytaj¹c teksty biblijne,
zwróæ uwagê, co mówi¹ one o Panu Bogu, ale te¿, co mówi¹ o tobie. Poszukuj

analogii do swojego ¿ycia. Pomyœl, czego Pan Bóg pragnie dokonaæ w tobie i do czego
ciê wzywa i zarazem pragnie uzdolniæ.
Po tych wydarzeniach Pan tak powiedzia³ do Abrama podczas widzenia: Nie
obawiaj siê, Abramie, bo Ja jestem twoim obroñc¹; nagroda twoja bêdzie sowita.
Abram rzek³: O Panie, mój Bo¿e, na có¿ mi ona, skoro zbli¿am siê do kresu mego
¿ycia, nie maj¹c potomka; przysz³ym zaœ spadkobierc¹ mojej majêtnoœci jest
Damasceñczyk Eliezer. I mówi³: Poniewa¿ nie da³eœ mi potomka, ten w³aœnie
zrodzony u mnie s³uga mój, zostanie moim spadkobierc¹.
Ale oto us³ysza³ s³owa: Nie on bêdzie twoim spadkobierc¹, lecz ten po tobie
dziedziczyæ bêdzie, który od ciebie bêdzie pochodzi³. I poleciwszy Abramowi wyjœæ
z namiotu, rzek³: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeœli zdo³asz to uczyniæ; potem
doda³: Tak liczne bêdzie twoje potomstwo. Abram uwierzy³ i Pan poczyta³ mu to
za zas³ugê (Rdz 15, 1-6).
I st¹d to [dziedzictwo] zale¿y od wiary, by by³o z ³aski i aby w ten sposób
obietnica pozosta³a nienaruszona dla ca³ego potomstwa, nie tylko dla potomstwa
opieraj¹cego siê na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarê Abrahama. On to jest
ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: Uczyni³em ciê ojcem wielu narodów —
przed obliczem Boga. Jemu on uwierzy³ jako Temu, który o¿ywia umar³ych i to,
co nie istnieje, powo³uje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzy³ nadziei, ¿e
stanie siê ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co by³o powiedziane: takie bêdzie
twoje potomstwo.
I nie zachwia³ siê w wierze, choæ stwierdzi³, ¿e cia³o jego jest ju¿ obumar³e —
mia³ ju¿ prawie sto lat — i ¿e obumar³e jest ³ono Sary. I nie okaza³ wahania ani
niedowierzania co do obietnicy Bo¿ej, ale siê wzmocni³ w wierze. Odda³ przez to
chwa³ê Bogu i by³ przekonany, ¿e mocen jest On równie¿ wype³niæ, co obieca³.
Dlatego te¿ poczytano mu to za sprawiedliwoœæ (Rz 4, 16-22).
Dramat Abrahama polega na tym, ¿e nie ma on syna. W jego œrodowisku, w jego
kulturze to bardzo powa¿ny problem. Zarówno Abraham, jak i Sara s¹ ju¿ w
podesz³ym wieku. Jest po ludzku niemo¿liwe, aby mieli dzieci. Pan Bóg jest jednak
potê¿niejszy od praw przyrody, któr¹ sam stworzy³. Daje Abrahamowi obietnicê.
Abraham ufa Bogu. Miêdzy obietnic¹ a narodzeniem Izaaka mija pewien czas.
Abraham pope³nia b³êdy. Usi³uje „pomóc” Panu Bogu na w³asn¹ rêkê. To przysparza mu tylko k³opotów. Jednak¿e Bóg nie opuszcza Abrahama i wype³nia obietnicê.
Na pierwszy rzut oka mo¿e wydawaæ siê, ¿e niewiele ma to wspólnego z naszym
¿yciem. Nawet jeœli nie mamy problemu z p³odnoœci¹ w sensie fizycznym, to trzeba
podkreœliæ, ¿e jesteœmy powo³ani do p³odnoœci duchowej. Prawdziwy uczeñ Jezusa
staje siê rybakiem ludzi — zdobywa dla Niego innych.
I tu czêsto odkrywamy nasz¹ ja³owoœæ, gdy nie udaje nam siê pozyskaæ dla Pana
naszych bliŸnich, a i siebie samego nie³atwo w pe³ni poddaæ woli Bo¿ej. Czasem

zra¿amy ludzi nasz¹ nadgorliwoœci¹, moralizowaniem, uszczêœliwianiem na si³ê.
Kiedy indziej pe³ni lêków, kompleksów boimy siê dzieliæ wiar¹, swoim
doœwiadczeniem dzia³ania Bo¿ego. Jak¿e czêsto œwiadectwo naszego ¿ycia nie idzie
w parze ze œwiadectwem s³owa. Szwankuje jedno albo drugie lub oba. Jesteœmy
s³abi, chwiejni, niekonsekwentni. Czuj¹c siê bezradni, ³atwo tracimy zapa³,
nadziejê. To obni¿a jeszcze poczucie w³asnej wartoœci, co z kolei utrwala w nas
postawy rezygnacyjne.
Bóg pragnie, abyœ uwierzy³ tak jak Abraham w Jego nieskoñczone mo¿liwoœci, zaufa³ Mu wbrew nadziei, ¿e On mo¿e dokonaæ wszystkiego w
tobie i przez ciebie. Taka postawa mo¿e otworzyæ ciê na niespodziewan¹ obfitoœæ
³ask.
*

*
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Wêdruj¹c przez Bibliê, napotykamy kluczowe wydarzenie dla starotestamentowej
historii zbawienia. Pan Bóg pos³uguj¹c siê Moj¿eszem wyprowadza lud izraelski z
niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Podró¿ ta obfituje w dramatyczne wydarzenia,
dziêki którym mog¹ doœwiadczaæ Bo¿ego dzia³ania. Oto jedno z nich:
Pan uczyni³ upartym serce faraona, króla egipskiego, który urz¹dzi³ poœcig za
Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesion¹ rêk¹. Egipcjanie wiêc œcigali ich i
dopêdzili obozuj¹cych nad morzem — wszystkie konie i rydwany faraona, jeŸdŸcy
i ca³e wojsko jego — pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon.
A gdy siê zbli¿y³ faraon, Izraelici podnieœli oczy, a ujrzawszy, ¿e Egipcjanie
ci¹gn¹ za nimi, ogromnie siê przerazili. Izraelici podnieœli g³oœne wo³anie do
Pana. Rzekli do Moj¿esza: Czy¿ brakowa³o grobów w Egipcie, ¿e nas tu
przyprowadzi³eœ, abyœmy pomarli na pustyni? Có¿ za us³ugê wyœwiadczy³eœ nam
przez to, ¿e wyprowadzi³eœ nas z Egiptu? Czy¿ nie mówiliœmy ci wyraŸnie w
Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy s³u¿yæ Egipcjanom. Lepiej bowiem nam
by³o s³u¿yæ im, ni¿ umieraæ na tej pustyni.
Moj¿esz odpowiedzia³ ludowi: Nie bójcie siê! Pozostañcie na swoim miejscu, a
zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których
widzicie teraz, nie bêdziecie ju¿ nigdy ogl¹daæ. Pan bêdzie walczy³ za was, a wy
bêdziecie spokojni.
Pan rzek³ do Moj¿esza: Czemu g³oœno wo³asz do Mnie? Powiedz Izraelitom,
niech ruszaj¹ w drogê. Ty zaœ podnieœ sw¹ laskê i wyci¹gnij rêkê nad morze i
rozdziel je na dwoje, a wejd¹ Izraelici w œrodek na such¹ ziemiê. Ja natomiast
uczyniê upartymi serca Egipcjan, ¿e pójd¹ za nimi. Wtedy oka¿ê moj¹ potêgê
wobec faraona, ca³ego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeŸdŸców. A gdy
oka¿ê moj¹ potêgê wobec faraona, jego rydwanów i jeŸdŸców, wtedy poznaj¹
Egipcjanie, ¿e ja jestem Pan.
Anio³ Bo¿y, który szed³ na przedzie wojsk izraelskich, zmieni³ miejsce i szed³ na
ich ty³ach. S³up ob³oku równie¿ przeszed³ z przodu i zaj¹³ ich ty³y, staj¹c miêdzy

wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam by³ ob³ok ciemnoœci¹, tu zaœ oœwieca³ noc. I nie zbli¿yli siê jedni do drugich przez ca³¹ noc. Moj¿esz wyci¹gn¹³
rêkê nad morze, a Pan cofn¹³ wody gwa³townym wiatrem wschodnim, który wia³
przez ca³¹ noc, i uczyni³ morze such¹ ziemi¹. Wody siê rozst¹pi³y, a Izraelici szli
przez œrodek morza po suchej ziemi, maj¹c mur z wód po prawej i po lewej
stronie.
Egipcjanie œcigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeŸdŸcy weszli
za nimi w œrodek morza. O œwicie spojrza³ Pan ze s³upa ognia i ze s³upa ob³oku
na wojsko egipskie i zmusi³ je do ucieczki. I zatrzyma³ ko³a ich rydwanów, tak ¿e
z wielk¹ trudnoœci¹ mogli siê naprzód posuwaæ. Egipcjanie krzyknêli: Uciekajmy
przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami.
A Pan rzek³ do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê nad mo¿e, aby wody zala³y Egipcjan,
ich rydwany i jeŸdŸców. Wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê nad morze, które o brzasku dnia
wróci³o na swoje miejsce. Egipcjanie uciekaj¹c, biegli naprzeciw falom i pogr¹¿y³
ich Pan w œrodku morza. Powracaj¹ce fale zatopi³y rydwany i jeŸdŸców ca³ego
wojska faraona, którzy weszli w morze, œcigaj¹c tamtych, nie ocala³ z nich ani
jeden. Izraelici zaœ szli po suchym dnie morskim, maj¹c mur wodny po prawej i
po lewej stronie. W tym to dniu wybawi³ Pan Izraela z r¹k Egipcjan. I widzieli
Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie
dzie³o, którego dokona³ Pan wobec Egipcjan, ulêkli siê Pana i uwierzyli Jemu
oraz Jego s³udze Moj¿eszowi (Wj 14, 8-31).
Wtedy Moj¿esz i Izraelici razem z nim œpiewali tak¹ pieœñ ku czci Pana: Bêdê
œpiewa³ ku czci Pana, który wspaniale sw¹ potêgê okaza³, gdy konia i jeŸdŸca jego
pogr¹¿y³ w morzu. Pan jest moj¹ moc¹ i Ÿród³em mêstwa! Jemu zawdziêczam
moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiaæ Go bêdê, On Bogiem ojca mego, bêdê
Go wywy¿sza³ (Wj 15, 1-2).
Wychodz¹cy z Egiptu Izraelici znaleŸli siê w sytuacji podbramkowej. Z ty³u goni¹
ich wojska egipskie, z przodu Morze Czerwone. Ani uciekaæ, ani siê cofn¹æ. Sytuacja
bez wyjœcia. Rodzi siê lêk, bunt, szemranie. Postaraj siê odnaleŸæ podobne sytuacje
w twoim ¿yciu. Zobacz, jak reagujesz w trudnych doœwiadczeniach. Czy ujawniaj¹
one twoj¹ wiarê, czy niedowiarstwo? Co wtedy prze¿ywasz — lêk czy nadziejê w
Panu i ufnoœæ w Jego opiekê. Uwielbiasz Pana czy szemrzesz?
Pan zna jednak wyjœcie z ka¿dej sytuacji. Rozstêpuj¹ siê wody, a wrogowie ton¹.
K³opoty, przeciwnoœci, które ciê przerastaj¹, nie s¹ nieprzezwyciê¿alne dla
Boga. On przed miliardami miliardów lat wiedzia³, co ciê spotka i jak ci pomóc. On
nie jest nigdy bezradny. Jest potê¿niejszy od ka¿dego problemu!
Zamiast narzekaæ, baæ siê, irytowaæ — ufaj Panu i przychodŸ do Niego z
pewnoœci¹, ¿e ciê nie zawiedzie.
*

*

*

Gdy Izraelici byli ju¿ blisko Ziemi Obiecanej, wydarzy³o siê coœ, co bardzo opóŸni³o
ich wejœcie do niej:
Moj¿esz pos³a³ ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówi¹c: IdŸcie przez Negeb, a
nastêpnie wst¹pcie na góry. Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim
mieszka, czy jest silny, czy te¿ s³aby, czy jest liczny, czy te¿ jest go ma³o. Jaki jest
kraj, w którym on mieszka: dobry czy z³y, i jakie miasta, w których on mieszka:
obronne czy bez murów? Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy
bez drzew? B¹dŸcie odwa¿ni i przynieœcie coœ z owoców tej ziemi. A by³ to w³aœnie
czas dojrzewania winogron.
Wyruszyli wiêc i badali kraj od pustyni Sin a¿ do Rechob, u Wejœcia do Chamat.
Ci¹gnêli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj
i Talmaj — Anakici. Hebron zosta³ zbudowany siedem lat wczeœniej ni¿ Soan w
Egipcie. Przybyli a¿ do doliny Eszkol. Tam odciêli ga³¹Ÿ krzewu winnego razem
z winogronami i ponieœli j¹ we dwóch na dr¹gu; do tego [zabrali] jeszcze nieco
jab³ek granatu i fig. Miejsce to nazwano dolin¹ Eszkol ze wzglêdu na winogrona,
które tam Izraelici odciêli. Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju.
Przyszli na pustyniê Paran do Kadesz i stanêli przed Moj¿eszem i Aaronem oraz
przed ca³¹ spo³ecznoœci¹ Izraelitów, z³o¿yli przed nimi sprawozdanie oraz
pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli: Udaliœmy siê do kraju, do którego
nas pos³a³eœ. Jest to kraj rzeczywiœcie op³ywaj¹cy w mleko i miód, a oto jego
owoce. Jednak¿e lud który w nim mieszka, jest silny, a miasta s¹ obwarowane i
bardzo wielkie. Widzieliœmy tam równie¿ Anakitów. Amalekici zajmuj¹ okolice
Negebu; w górach mieszkaj¹ Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie
mieszkaj¹ nad morzem i nad brzegami Jordanu. Wtedy próbowa³ Kaleb uspokoiæ
lud [który zacz¹³ siê burzyæ] przeciw Moj¿eszowi i rzek³: Trzeba ruszyæ i zdobyæ
kraj — na pewno zdo³amy go zaj¹æ. Lecz mê¿owie, którzy razem z nim byli, rzekli:
Nie mo¿emy wyruszyæ przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozg³aszali
z³e wiadomoœci o kraju, który zbadali, mówi¹c do Izraelitów: Kraj, któryœmy
przeszli, aby go zbadaæ, jest krajem, który po¿era swoich mieszkañców. Wszyscy
zaœ ludzie, których tam widzieliœmy, s¹ wysokiego wzrostu. Widzieliœmy tam
nawet olbrzymów — Anakici pochodz¹ od olbrzymów — a w porównaniu z nimi
wydaliœmy siê sobie jak szarañcza i takimi byliœmy w ich oczach.
Wtedy ca³e zgromadzenie zaczê³o wo³aæ, podnosz¹c g³os. I p³aka³ lud owej nocy.
Izraelici szemrali przeciwko Moj¿eszowi i Aaronowi. Ca³e zgromadzenie mówi³o
do nich: Obyœmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni! Czemu nas Pan przywiód³ do tego kraju, jeœli paœæ mamy od miecza, a nasze ¿ony i dzieci maj¹ siê
staæ ³upem nieprzyjació³? Czy¿ nie lepiej nam bêdzie wróciæ do Egiptu? Mówili
wiêc jeden do drugiego: Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do
Egiptu. Moj¿esz i Aaron padli przed ca³ym zgromadzeniem spo³ecznoœci
Izraelitów twarz¹ na ziemiê. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy
nale¿eli do badaj¹cych kraj, rozdarli szaty i mówili do ca³ej spo³ecznoœci
Izraelitów: Kraj, który przeszliœmy celem zbadania go, jest wspania³ym krajem.

Jeœli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który
prawdziwie op³ywa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie siê przeciwko Panu. Nie
bójcie siê te¿ ludu tego kraju, gdy¿ ich poch³oniemy. Obrona od niego odst¹pi, a
z nami jest przecie¿ Pan. Zatem nie bójcie siê ich! (Lb 13,17-14,9).
Bóg pragnie wprowadziæ Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Wymaga to jednak walki.
Bóg zapewnia ich o swojej opiece. Wiêkszoœæ zwiadowców ma³odusznie wyolbrzymia
trudnoœci, co odbiera Izraelitom chêæ do zdobywania Kanaanu. Ich bunt przyczynia
siê do gniewu Bo¿ego i przed³u¿a wêdrówkê o dziesi¹tki lat. I znów szukaj analogii
w swoim ¿yciu. Bóg chce daæ nam tak wiele, ale parali¿uje nas lêk, nieufnoœæ. Wyolbrzymiamy przeszkody. Boimy siê ryzyka. Dr¿ymy ze strachu przed kompromitacj¹, odrzuceniem, krytyk¹.
Pan chcia³by czyniæ przez nas wielkie rzeczy dla innych, ale nas nie zmusza, gdy¿
szanuje nasz¹ wolnoœæ. Pragnienia i mo¿liwoœci Bo¿e s¹ wspania³e. Jak¿e czêsto
mówimy Bogu «nie». Nie zawsze jest to w pe³ni œwiadome. Jednak nasze lêki, kompleksy, nieufnoœæ, ma³odusznoœæ, mi³oœæ w³asna, lenistwo, wygodnictwo sprawiaj¹,
¿e nie tylko nie podejmujemy Bo¿ego wezwania, ale nawet nie chcemy go us³yszeæ.
Pan Bóg traktowany jest czêsto instrumentalnie, jako ktoœ, kto ma b³ogos³awiæ,
pomagaæ, uzdrawiaæ, obdarzaæ dobrym samopoczuciem. Gdy jednak trzeba coœ z
siebie daæ, podj¹æ trud, wyrzeczenie — nie ma zbyt wielu chêtnych. A przecie¿ Pan
uczy nas, ¿e prawdziwe szczêœcie nie jest w szukaniu siebie — swojej przyjemnoœci,
wygody, korzyœci materialnej, uznania itp.
Prawdziwe szczêœcie to ¿ycie mi³oœci¹ bezinteresown¹, ¿ycie wed³ug Kazania na
górze (Mt. rozdzia³y 5, 6, 7), umierania dla siebie. Gdy nie chcemy takiego ¿ycia, to
nie wchodzimy do Ziemi Obiecanej, ale pragniemy wracaæ do Egiptu naszych
zabezpieczeñ, do niewoli grzechów, z³ych przyzwyczajeñ. Boimy siê pójœæ za
Jezusem „na ca³ego”. I dlatego prowadzimy mierne ¿ycie chrzeœcijañskie bez
dynamizmu, entuzjazmu. ¯ebrzemy przed ludŸmi o odrobinê uznania i sympatii, a
przed Bogiem o trochê pokoju i radoœci. Jesteœmy sfrustrowani. Nasz wewnêtrzny
ogieñ wygasa.
Mi³oœæ usuwa lêk. Duch Œwiêty daje odwagê. Jeœli cz³owiek tkwi „po uszy” w
lêkach, jeœli one go parali¿uj¹, to niewiele zrobi dobrego. Jeœli ma w³adzê,
bêdzie wykorzystywaæ j¹ do t³amszenia innych, a nie do ich rozwoju. Jak¿e czêsto
jego decyzje nie wynikaj¹ z woli Bo¿ej, ale s¹ przejawem zazdroœci, rywalizacji,
obawy. Aby wejœæ na drogê Bo¿ej mi³oœci, aby zdobyæ Ziemiê Obiecan¹, trzeba
przekroczyæ lêk, podj¹æ ryzyko, ufaj¹c, ¿e Bóg pozwoli pokonaæ trudnoœci.
Nasi g³ówni wrogowie to nie jacyœ inni ludzie. Nasi g³ówni wrogowie to moce
ciemnoœci, ale równie¿ nasze z³e sk³onnoœci — egoizm, pycha, lenistwo, po¿¹dliwoœæ,
chciwoœæ, itp. To na³ogi, grzechy, nieuporz¹dkowane przywi¹zania. I Bóg pragnie
daæ nam zwyciêstwo nad nimi. Czy jednak rzeczywiœcie my tego pragniemy?

Nie musimy kolejne dziesi¹tki lat czekaæ na ³askê g³êbszego nawrócenia, ale
mo¿emy ju¿ dziœ wo³aæ do Pana o Jego zwyciêstwo w nas. Ju¿ dziœ mo¿emy wyrzec
siê tego, co jest zaprzeczeniem Jego obrazu w nas. Bóg o wiele bardziej ni¿ my sami
jest zainteresowany naszym uœwiêceniem, wzrostem, rozwojem. Tak wiele ³ask
marnujemy, bo koncentrujemy siê na naszych pragnieniach, a nie na pragnieniach
Bo¿ych, gdy skupiamy siê na przeszkodach, trudnoœciach, a nie na Bogu, który jest
od nich potê¿niejszy.
*

*

*

A teraz przyjrzyj siê zdobyciu Jerycha.
I rzek³ Pan do Jozuego: Spójrz, Ja dajê w twoje rêce Jerycho wraz z jego królem
i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mê¿owie, bêdziecie okr¹¿ali
miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez szeœæ dni. Siedmiu kap³anów
niech niesie przed Ark¹ siedem tr¹b z rogów baranich. Siódmego dnia okr¹¿ycie
miasto siedmiokrotnie, a kap³ani zagraj¹ na tr¹bach. Gdy wiêc zabrzmi
przeci¹gle róg barani i us³yszycie g³os tr¹by, niech ca³y lud wzniesie gromki
okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie siê na miejscu i lud wkroczy, ka¿dy
wprost przed siebie.
Jozue, syn Nuna, wezwa³ kap³anów i rzek³ im: WeŸcie Arkê Przymierza, a
siedmiu kap³anów niech weŸmie siedem tr¹b z rogów baranich przed Ark¹
Pañsk¹. Po czym rozkaza³ ludowi: Wyruszcie i okr¹¿cie miasto, a zbrojni wojownicy niech id¹ przed Ark¹ Pañsk¹. I sta³o siê, jak Jozue rozkaza³ ludowi. Siedmiu
kap³anów, nios¹cych przed Panem siedem tr¹b z rogów baranich, wyruszy³o,
graj¹c na tr¹bach, Arka zaœ Przymierza Pañskiego sz³a za nimi. Zbrojni wojownicy szli przed kap³anami, którzy grali na tr¹bach, a tylna stra¿ sz³a za Ark¹, i
tak posuwano siê, stale graj¹c na tr¹bach. A Jozue da³ ludowi polecenie: Nie
wznoœcie okrzyku, niech nie us³ysz¹ g³osu waszego i niech ¿adne s³owo nie wyjdzie
z ust waszych a¿ do dnia, gdy wam powiem: Wznieœcie okrzyk wojenny! I wtedy
go wzniesiecie. I tak Arka Pañska okr¹¿y³a miasto doko³a jeden raz, po czym
wrócono do obozu i spêdzono tam noc. Jozue wsta³ wczeœnie rano, kap³ani wziêli
Arkê Pañsk¹, a siedmiu kap³anów nios¹cych siedem tr¹b z rogów baranich sz³o
przed Ark¹ Pañsk¹, graj¹c bez przerwy na tr¹bach w czasie marszu. Zbrojni
wojownicy szli przed nimi, a tylna stra¿ sz³a za Ark¹ Pañsk¹ i posuwano siê przy
dŸwiêku tr¹b. I tak okr¹¿yli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do
obozu. Przez szeœæ dni codziennie tak czynili. Siódmego dnia wstali rano wraz
z zorz¹ porann¹ i okr¹¿yli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego
dnia okr¹¿yli miasto siedem razy. Gdy kap³ani za siódmym razem zagrali na
tr¹bach, Jozue zawo³a³ do ludu: Wznieœcie okrzyk wojenny, albowiem Pan daje
miasto w moc wasz¹!

Przyznasz, ¿e to po ludzku dziwny sposób zdobywania miasta. A jednak Bóg wiele
lepiej, co i jak mamy czyniæ. Izraelici nie zdobywali Jerycha na w³asn¹ rêkê,
w³asnymi metodami, ale s³uchali Boga. I Bóg ich nie zawiód³.
Aby przezwyciê¿aæ nasze problemy, potrzebujemy nade wszystko
poszukiwaæ Bo¿ego prowadzenia i czyniæ dok³adnie to, do czego wzywa
nas Bóg.
Bywa tak, ¿e zamiast szukaæ woli Bo¿ej, pragniemy nak³oniæ Pana Boga do
wype³nienia naszej woli. Wydaje siê nam, ¿e znamy najlepszy sposób rozwi¹zania,
a Pana Boga prosimy, aby nam w tym pomóg³, aby pob³ogos³awi³ nasze czysto
ludzkie plany.
Gdy sami chcemy kierowaæ biegiem spraw, a Panu Bogu wyznaczamy niejako rolê
pomocnika, pope³niamy fundamentalny b³¹d. My nie mamy byæ instruktorami Pana
Boga, ale poszukiwaæ Jego prowadzenia. Wtedy naprawdê mo¿emy doœwiadczyæ
cudów.
A zatem stawiaj pytania Panu Bogu. Nie zape³niaj twojej modlitwy tylko
nieustannym „nadawaniem”. PrzejdŸ na „odbiór”. Ucisz nie tylko swoje usta, ale
serce i umys³. Twórz przestrzeñ s³uchania, przyjmowania. Uznaj, ¿e nie wszystko
wiesz najlepiej. Bóg dzia³a tak¿e przez ludzi. B¹dŸ gotów na pouczenie, korektê.
*

*

*

A teraz zapraszam ciê do rozwa¿enia historii Gedeona:
Izraelici [znów] czynili to, co z³e w oczach Pana, i Pan wyda³ ich na siedem lat
w rêce Madianitów. A rêka Madianitów zaci¹¿y³a nad Izraelitami, tak ¿e przed
Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Zdarza³o siê, ¿e ledwie Izraelici coœ zasiali, przychodzili Madianici i Amalekici oraz
lud ze wschodu s³oñca i napadali na nich, a rozbijaj¹c obozy naprzeciwko nich,
niszczyli plony ziemi a¿ ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi ¿adnych
œrodków do ¿ycia — ani owiec, ani wo³ów, ani os³ów. Zjawiali siê bowiem wraz
ze stadami i namiotami, a przychodzili tak t³umnie jak szarañcza: liczba ich i
wielb³¹dów by³a niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyæ.
Madianici wtr¹cili wiêc Izraela w wielk¹ nêdzê. Poczêli zatem Izraelici wo³aæ do
Pana. A gdy Izraelici wo³ali do Pana z powodu Madianitów, Pan wys³a³
Izraelitom proroka, który im rzek³: To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was
wyprowadzi³em z Egiptu i Ja was wywiod³em z domu niewoli. Ja was wybawi³em
z r¹k Egipcjan i z r¹k tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypêdzi³em
sprzed was i Ja wam da³em ich kraj. Powiedzia³em wam: Ja jestem Pan, Bóg
wasz: nie oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz
wyœcie nie us³uchali mego g³osu. A oto przyszed³ Anio³ Pana i usiad³ pod
terebintem w Ofra, które nale¿a³o do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego,
m³óci³ na klepisku zbo¿e, aby je ukryæ przed Madianitami. I ukaza³ mu siê Anio³
Pana. Pan jest z tob¹ — rzek³ mu — dzielny wojowniku! Odpowiedzia³ mu
Gedeon: Wybacz, Panie mój! Je¿eli Pan jest z nami, sk¹d pochodzi to wszystko,

co siê nam przydarza? Gdzie¿ s¹ te wszystkie dziwy, o których opowiadaj¹ nam
ojcowie nasi, mówi¹c: Czy¿ Pan nie wywiód³ nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas
opuœci³ i odda³ nas w rêce Madianitów. Pan zaœ zwróci³ siê ku niemu i rzek³ do
niego: IdŸ z t¹ si³¹, jak¹ posiadasz, i wybaw Izraela z rêki Madianitów. Czy¿ nie
Ja ciebie posy³am?
Wybacz, Panie mój! — odpowiedzia³ Mu — jak¿e wybawiê Izraela? Ród mój jest
najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca.
Pan mu odpowiedzia³: Poniewa¿ Ja bêdê z tob¹, pobijesz Madianitów jak jednego
mê¿a (Sdz 6,1-16).
To Bóg wyda³ Izraelitów w rêce Madianitów, a jednoczeœnie sam troszczy siê o
wyzwolenie swojego ludu, powo³uj¹c Gedeona. Zadanie, jakie Bóg stawia przed
Gedeonem, po ludzku przekracza mo¿liwoœci syna Joasza. Nie przerasta jednak ono
mo¿liwoœci Boga.
To Pan stawia nas w ró¿nych sytuacjach ¿ycia. On ca³y czas sprawuje kontrolê
nad wydarzeniami, które nas spotykaj¹. Wie, co i dlaczego dopuszcza, a co nie.
Pewne doœwiadczenia trudne mog¹ byæ przejawem Bo¿ego karcenia w wyniku
naszych w³asnych grzechów. To karcenie jednak nie ma charakteru odwetu, zemsty,
ale jest przejawem koryguj¹cego dzia³ania Bo¿ej mi³oœci. Ma ono nas wychowaæ, a
nie zniszczyæ.
Ale nawet wtedy, gdy trudne doœwiadczenia s¹ skutkiem naszych grzechów, Bóg
nie przestaje siê nami opiekowaæ i pragnie nam pomagaæ. Ma moc wyzwoliæ nas z
ka¿dej niewoli zarówno wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej. Zazwyczaj gorêcej poszukujemy wyzwolenia zewnêtrznego (np. od przeciwników politycznych). O wiele
wa¿niejsze jednak jest wyzwolenie wewnêtrzne (z niewoli grzechu, na³ogów, chorych
postaw, z³ych sk³onnoœci).
Tej nocy Pan rzek³ do niego: WeŸmiesz m³odego cielca z trzody twego ojca i cielca
drugiego, siedmioletniego, a zburzysz o³tarz Baala, w³asnoœæ twego ojca oraz
zetniesz aszerê, która jest obok. Nastêpnie zbudujesz o³tarz dla Pana, Boga twego,
na szczycie tej ska³y, uk³adaj¹c [kamienie], weŸmiesz tego drugiego cielca i z³o¿ysz
z niego ofiarê ca³opaln¹, u¿ywaj¹c drewna œciêtej aszery. Wzi¹³ wiêc Gedeon
dziesiêciu ludzi ze swej s³u¿by i uczyni³ tak, jak mu Pan nakaza³. Poniewa¿
jednak ba³ siê rodu swego ojca i mieszkañców miasta, nie uczyni³ tego za dnia,
ale w nocy. A oto kiedy o œwicie wstali mieszkañcy miasta, ujrzeli rozwalony
o³tarz Baala, wyciêt¹ aszerê i cielca z³o¿onego w ofierze ca³opalnej na
zbudowanym o³tarzu. Mówili wiêc jeden do drugiego: Któ¿ to uczyni³? Szukali
wiêc, badali i orzekli: Uczyni³ to Gedeon, syn Joasza. Nastêpnie rzekli mieszkañcy
miasta do Joasza: WyprowadŸ swego syna! Niech umrze, gdy¿ zburzy³ o³tarz
Baala i wyci¹³ aszerê, która by³a obok niego. Na to Joasz odpowiedzia³
wszystkim, którzy go otaczali: Czy¿ do was nale¿y broniæ Baala? Czy¿ to wy macie
mu przychodziæ z pomoc¹? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeæ jeszcze tego
rana. Jeœli on jest bogiem, niech sam wywrze zemstê na tym, który zburzy³ jego

o³tarz. I od tego dnia nazwano Gedeona «Jerubbaal», mówi¹c: Niech Baal z nim
walczy, bo zburzy³ jego o³tarz (Sdz 6, 25-32).
Aby wyzwalaæ innych, aby wyzwalaæ naród, trzeba samemu byæ wolnym t¹
wolnoœci¹, jakiej udziela Duch Œwiêty. Gdy zniewolony pych¹, chciwoœci¹, egoizmem
cz³owiek bierze siê za wyzwalanie innych, skutki bywaj¹ op³akane, co widaæ w ¿yciu
spo³ecznym. Pan, zanim wys³a³ Gedeona do walki z Madianitami, poleci³ mu
zburzyæ o³tarz Baala i zbudowaæ o³tarz dla Boga prawdziwego.
Choæ nie czcimy tamtego Baala, to w naszym ¿yciu, jest wiele bo¿ków. Bóg
pragnie, abyœmy w sobie zniszczyli o³tarz Baala i zbudowali o³tarz Bogu
prawdziwemu. Mamy wyrzec siê naszego ba³wochwalstwa — pogoni za pieni¹dzem,
w³adz¹, posiadaniem, karier¹, presti¿em, uznaniem, wygod¹, przyjemnoœci¹, mod¹,
itp., a na pierwszym miejscu postawiæ Pana Boga. To zaœ oznacza miêdzy innymi
mieæ codziennie czas tylko dla Pana, by w modlitwie, s³uchaniu s³owa Bo¿ego
poszukiwaæ woli Bo¿ej i w ka¿dej sprawie, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia pe³niæ Jego
wolê.
Wsta³ wiêc o œwicie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z ca³ym zgromadzonym ludem
i rozbi³ obóz u Ÿróde³ Charod. Obozowisko Madianitów le¿a³o na pó³noc od
pagórka More w dolinie. Pan rzek³ do Gedeona: Zbyt liczny jest lud przy tobie,
abym w jego rêce wyda³ Madianitów, gdy¿ Izrael móg³by przyw³aszczyæ sobie
chwa³ê z pominiêciem Mnie i mówiæ: Moja rêka wybawi³a mnie. Wobec tego tak
wo³aj do uszu ludu: Ten, który siê boi i dr¿y, niech zawróci ku górze Gilead i
chroni siê. Tak wiêc odesz³o z ludu dwadzieœcia dwa tysi¹ce, a pozosta³o dziesiêæ
tysiêcy. Rzek³ Pan do Gedeona: Jeszcze zbyt liczny jest lud. ZaprowadŸ go nad
wodê, gdzie ci go wypróbujê. Bêdzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tob¹! —
on pójdzie z tob¹. O którym zaœ powiem: Ten nie pójdzie z tob¹! — on nie pójdzie.
Zaprowadzi³ wiêc lud nad wodê, a Pan rzek³ do Gedeona: Wszystkich, którzy
bêd¹ wodê ch³eptaæ jêzykiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a
tych wszystkich, którzy przy piciu uklêkn¹, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba
tych, którzy ch³eptali z rêki podnoszonej do ust, wynosi³a trzystu mê¿ów. Wszyscy
inni pij¹c, zginali kolana. Rzek³ wówczas Pan do Gedeona: Przy pomocy tych
trzystu mê¿ów, którzy ch³eptali wodê jêzykiem, wybawiê was i w rêce twoje
wydam Madianitów. Wszyscy inni mê¿owie niech wracaj¹ do siebie.
Lud wzi¹³ ze sob¹ ¿ywnoœæ i rogi, a Gedeon odes³a³ mê¿ów izraelskich, ka¿dego
do swego namiotu, z wyj¹tkiem owych trzystu mê¿ów. A obóz Madianitów znajdowa³ siê w dolinie poni¿ej jego stanowiska. Tej¿e nocy Pan przemówi³ do niego:
Wstañ, a idŸ do obozu, bo wyda³em go w twoje rêce. Je¿eli siê boisz iœæ sam, udaj
siê do obozu z twoim s³ug¹, Pur¹. Us³yszysz, co oni mówi¹. Wzmocni¹ siê potem
twoje rêce i ruszysz na obóz. Zszed³ wiêc on i s³uga jego, Pura, a¿ do krañca
przednich stra¿y obozu. Madianici, Amalekici i ca³y lud ze Wschodu le¿eli w
dolinie, zebrani tak licznie jak szarañcza. Wielb³¹dów ich by³o bez liczby — jak
piasku nad brzegiem morskim.

Gdy Gedeon zbli¿y³ siê do tego miejsca, w³aœnie m¹¿ pewien opowiada³ swemu
towarzyszowi sen. Mówi³ on: Oto mia³em sen. Zdawa³o mi siê, ¿e bochen chleba
jêczmiennego przytoczy³ siê do obozu Madianitów, dosiêgn¹³ namiotu, uderzy³ w
niego powoduj¹c upadek, wywróci³ go do góry do³em, tak ¿e namiot upad³.
Odpowiedzia³ mu jego towarzysz, mówi¹c: Nie mo¿e to byæ nic innego, jak miecz
Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego rêce wyda³ Madianitów i ca³y obóz.
Kiedy Gedeon us³ysza³ opowiadanie o œnie i jego wyjaœnienie, odda³ pok³on Bogu,
a wróciwszy do obozu izraelskiego, rzek³: Powstañcie! Oto Pan wyda³ w rêce
wasze obóz Madianitów. Wówczas Gedeon rozdzieli³ owych trzystu mê¿ów na trzy
hufce, da³ ka¿demu z nich do rêki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie.
Patrzcie na mnie — rzek³ im — i czyñcie to samo, co ja. Oto ja dojdê do krañca
obozu, a co ja bêdê czyniæ, i wy czyñcie. Gdy zatr¹biê w róg ja i wszyscy, którzy
s¹ ze mn¹, wówczas i wy zatr¹bicie w rogi doko³a obozu i bêdziecie wo³aæ: Za
Pana i za Gedeona! Gedeon i stu mê¿ów, którzy mu towarzyszyli, doszli do
krañca obozu w chwili, gdy tu¿ po zmianie nastêpowa³o czuwanie œrodkowej
stra¿y nocnej. Zatr¹bili w rogi i pot³ukli dzbany, które trzymali w swych rêkach.
Natychmiast zatr¹bi³y w rogi tak¿e owe trzy hufce i pot³uk³y dzbany. Wzi¹wszy
zaœ w lew¹ rêkê pochodnie, a w praw¹ rogi, aby na nich tr¹biæ, wo³ali: Za Pana
i za Gedeona! I przystanêli, ka¿dy na swoim miejscu, doko³a obozu. Powstali
wtedy wszyscy w obozie, poczêli krzyczeæ i uciekaæ. Podczas gdy owych trzystu
mê¿ów tr¹bi³o na rogach, Pan sprawi³, ¿e w ca³ym obozie jeden przeciw drugiemu
skierowa³ miecz. Obóz uciek³ do Bet-Haszszitta ku Sartan a¿ do granicy AbelMechola obok Tabbat (Sdz 7, 1-22).
Pan poleca Gedeonowi wielokrotne pomniejszenie w³asnej armii, by mia³ on
œwiadomoœæ, ¿e zwyciêstwo bêdzie ewidentnym dzie³em Boga. Droga do Bo¿ego
zwyciêstwa w naszym ¿yciu czêsto prowadzi przez doœwiadczenie w³asnej
s³aboœci. Abyœmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, dopuszcza On wiele sytuacji
niemocy, pora¿ek, bezradnoœci. Jesteœmy kuszeni, by pok³adaæ ufnoœæ w sobie —
w³asnych zaletach, zdolnoœciach, mo¿liwoœciach. I z tego Bóg nas oczyszcza. Czêsto
oczyszczenie to bywa bolesne, ale jest konieczne. W oczyszczeniu uczymy siê pokory.
Pokora jest konieczna, abyœmy mocy, któr¹ Bóg nam daje, nie wykorzystywali dla
w³asnej chwa³y, dla szkody bliŸnich czy w³asnej.
Moc bowiem w s³aboœci siê doskonali (2 Kor 12,9).
Lecz w³aœnie w samym sobie znaleŸliœmy wyrok œmierci: aby nie ufaæ sobie
samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umar³ych (2 Kor 1, 9).
Przechowujemy zaœ ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga by³a owa
przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7).
Zwyciêstwo bowiem w bitwie nie zale¿y od liczby wojska; prawdziw¹ si³¹ jest ta,
która pochodzi z Nieba (1 Mch 3, 19).

Raduje siê me serce w Panu, moc moja wzrasta dziêki Panu, rozwar³y siê me usta
na wrogów moich, gdy¿ cieszyæ siê mogê Twoj¹ pomoc¹. Nikt tak œwiêty jak Pan,
prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt tak¹ Ska³¹ jak Bóg nasz. Nie mówcie wiêcej s³ów
pe³nych pychy, z ust waszych niech nie wychodz¹ s³owa wynios³e, bo Pan jest
Bogiem wszechwiedz¹cym: On wa¿y uczynki. £uk mocarzy siê ³amie, a s³abi
przepasuj¹ siê moc¹ (1 Sam 2, 1-4).
*

*

*

Najwspanialszym wzorem cz³owieka otwartego na dzia³anie Boga jest Maryja.
Ogromnie wa¿ne jest, abyœmy nie tylko prosili Maryjê o pomoc, nie tylko J¹
podziwiali, ale naœladowali.
W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a
Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: B¹dŸ pozdrowiona,
pe³na ³aski, Pan z Tob¹, «b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami». Ona
zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie. Lecz
anio³ rzek³ do Niej: Nie bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie
nazwany Synem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bêdzie
koñca. Na to Maryja rzek³a do anio³a: Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a?
Anio³ Jej odpowiedzia³: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni
Ciê. Dlatego te¿ Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym. A oto
równie¿ krewna Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym
miesi¹cu ta, która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemo¿liwego. Na to rzek³a Maryja: Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie
wed³ug Twego s³owa! Wtedy odszed³ od Niej anio³ (£k 1, 26-38).
Maryja dowiaduje siê, ¿e ma zostaæ matk¹ Pana Jezusa. Jest jednak powa¿na
przeszkoda — Maryja œlubowa³a Bogu dziewictwo. To, co po ludzku niemo¿liwe, jest
mo¿liwe dla Boga. Maryja ufa Bo¿ej obietnicy przekazanej przez anio³a i jest ca³kowicie poddana Bogu. Zgadza siê na Bo¿y plan dla swojego ¿ycia, choæ by³o w nim
wiele wydarzeñ trudnych i bolesnych.
Pan Jezus chce rodziæ siê równie¿ w twoim sercu. To, o czym pisze œw. Pawe³ w
s³owach: Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus (Ga 2,20), ma siê
dokonaæ w tobie. Twoje myœli maj¹ byæ wed³ug myœli Bo¿ej; twoje uczucia maj¹ byæ
tymi, jakie o¿ywia³y Jezusa Chrystusa; twoja wola ma byæ dok³adnie taka, jak wola
Bo¿a.
Bóg zaprasza ciê do jak najpe³niejszego zjednoczenia ze sob¹ — do œwiêtoœci. Po
ludzku jest to niemo¿liwe, tak jak nierealne by³o, aby Maryja, pozostaj¹c dziewic¹,

sta³a siê matk¹. Poniewa¿ dla Boga nie ma nic niemo¿liwego, Duch Œwiêty mo¿e ciê
przemieniæ i uœwiêciæ.
Ale nie zrobi tego bez twojej zgody, bo obdarzy³ ciê wolnoœci¹. Czy pragniesz Mu
zaufaæ i razem z Maryj¹ wo³aæ: Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie
wed³ug Twego s³owa?
Trzeciego dnia odbywa³o siê wesele w Kanie Galilejskiej i by³a tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrak³o wina,
Matka Jezusa mówi do Niego: Nie maj¹ ju¿ wina. Jezus Jej odpowiedzia³: Czy¿
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy¿ jeszcze nie nadesz³a godzina moja?
Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Sta³o zaœ tam szeœæ st¹gwi kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich oczyszczeñ,
z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub trzy miary. Rzek³ do nich Jezus:
Nape³nijcie st¹gwie wod¹! I nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do nich powiedzia³:
Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie weselnemu! Oni zaœ zanieœli. A gdy
starosta weselny skosztowa³ wody, która sta³a siê winem — nie wiedzia³ bowiem,
sk¹d ono pochodzi, ale s³udzy, którzy czerpali wodê, wiedzieli — przywo³a³ pana
m³odego i powiedzia³ do niego: Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy
siê napij¹, wówczas gorsze. Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory. Taki to
pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie (J 2, 1-11).
Pierwszy cud Pan Jezus czyni na proœbê Maryi. Maryja widzi równie¿ nasze braki
i wstawia siê za nami. I nam pokazuje drogê do otwarcia na potê¿ne dzia³anie Bo¿e.
Jest ni¹ pe³ne pos³uszeñstwo Jezusowi.
Pan Jezus móg³ stworzyæ wino z niczego lub zamieniæ powietrze w wino, ale
jednak tak nie zrobi³. S³udzy musieli siê napracowaæ, nape³niaj¹c wod¹ wielkie
st¹gwie. W naszym ¿yciu te¿ potrzeba trudu, pracy, wysi³ku. Nie wystarczy siê
modliæ i biernie czekaæ na cud. Trzeba czyniæ to, co nale¿y do nas, tak przyk³adaj¹c
siê do pracy, jakby wszystko zale¿a³o od nas, a jednoczeœnie tak siê modliæ i ufaæ,
jakby wszystko zale¿a³o od Boga.
*

*

*

Spotyka nas wiele prób. S¹ sytuacje, w których doœwiadczamy zagro¿enia, a
jednoczeœnie wydaje siê nam, ¿e Bóg jest daleko. Przyjrzyj siê postawie Aposto³ów
w czasie burzy.
Gdy zapad³ wieczór owego dnia, rzek³ do nich: Przeprawmy siê na drug¹ stronê.
Zostawili wiêc t³um, a Jego zabrali, tak jak by³ w ³odzi. Tak¿e inne ³odzie p³ynê³y
z Nim. Naraz zerwa³ siê gwa³towny wicher. Fale bi³y w ³ódŸ, tak ¿e ³ódŸ ju¿ siê
nape³nia³a. On zaœ spa³ w tyle ³odzi na wezg³owiu. Zbudzili Go i powiedzieli do

Niego: Nauczycielu, nic Ciê to nie obchodzi, ¿e giniemy? On wsta³, rozkaza³
wichrowi i rzek³ do jeziora: Milcz, ucisz siê! Wicher siê uspokoi³ i nasta³a g³êboka
cisza. Wtedy rzek³ do nich: Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak¿e wam brak wiary?
Oni zlêkli siê bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim w³aœciwie On jest, ¿e nawet
wicher i jezioro s¹ Mu pos³uszne? (Mk 4,35-41)
W obliczu zagro¿enia Aposto³owie wpadaj¹ w panikê, poniewa¿ tak naprawdê nie
znaj¹ Jezusa. Nie wiedz¹ kim jest, jak wielka jest Jego moc. W naszym ¿yciu jest
wiele przeciwnoœci. Czasem wydaje siê, ¿e Pan Jezus œpi, nie dzia³a lub jest daleko
od naszych problemów. A jednak On ca³y czas ma sytuacjê pod kontrol¹. Wie o
wszystkich k³opotach, trudnoœciach, cierpieniach. Ma moc uciszyæ ka¿d¹ burzê
wokó³ nas i w nas samych.
A oto inna sytuacja stanowi¹ca wyzwanie dla Aposto³ów:
A gdy nasta³ wieczór, przyst¹pili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste
i pora ju¿ spóŸniona. Ka¿ wiêc rozejœæ siê t³umom: niech id¹ do wsi i zakupi¹
sobie ¿ywnoœci! Lecz Jezus im odpowiedzia³: Nie potrzebuj¹ odchodziæ; wy dajcie
im jeœæ! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz piêciu chlebów i dwóch ryb.
On rzek³: Przynieœcie Mi je tutaj!
Kaza³ t³umom usi¹œæ na trawie, nastêpnie wzi¹wszy piêæ chlebów i dwie ryby,
spojrza³ w niebo, odmówi³ b³ogos³awieñstwo i po³amawszy chleby, da³ je uczniom,
uczniowie zaœ t³umom. Jedli wszyscy do sytoœci, i zebrano z tego, co pozosta³o,
dwanaœcie pe³nych koszy u³omków. Tych zaœ, którzy jedli, by³o oko³o piêciu tysiêcy
mê¿czyzn, nie licz¹c kobiet i dzieci
(Mt 14, 15-21).
Aposto³owie myœl¹ logicznie — skoro jest póŸno i nie ma co jeœæ, to trzeba ludzi
odprawiæ. Bardzo czêsto w naszej ludzkiej logice zapominamy o nieskoñczonych
mo¿liwoœciach Wszechmocnego Boga. Pan Jezus ich zaskakuje — to oni maj¹ ich
nakarmiæ. Jak jednak to zrobiæ, skoro jest tylko piêæ chlebów i dwie ryby, a ludzi
tak wiele? Ale Pan Jezus sobie poradzi³.
Czêsto Pan wzywa nas do zadañ, które wydaj¹ siê niemo¿liwe do zrealizowania.
Gdy jest z nami Jezus, to, co niemo¿liwe, staje siê mo¿liwe.
Nieraz ludzkie potrzeby (np. we wspólnocie) zdaj¹ siê przerastaæ nasze
mo¿liwoœci. Pan Bóg nam przys³a³ tyle nowych osób. Jak siê nimi zaj¹æ? A to my
mamy ich karmiæ, tak¿e duchowo.
Ktoœ jednak musia³ oddaæ Panu Jezusowi wszystko, aby On to pomno¿y³ i wszyscy
mogli zostaæ nakarmieni. Bo¿ej mocy doœwiadczaj¹ szczególnie ci, którzy oddaj¹
Panu wszystko — czas, si³y, dobra materialne.

Uzdrawiaj¹ca moc Pana Jezusa
...przyszli oni, aby Go s³uchaæ i znaleŸæ uzdrowienie ze swych chorób. Tak¿e i ci,
których drêczy³y duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A ca³y t³um stara³ siê
Go dotkn¹æ, poniewa¿ moc wychodzi³a od Niego i uzdrawia³a wszystkich
(£k 6, 18-19).
Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozes³ali [pos³añców] po ca³ej tamtejszej okolicy,
znieœli do Niego wszystkich chorych i prosili, ¿eby przynajmniej frêdzli Jego
p³aszcza mogli siê dotkn¹æ; a wszyscy, którzy siê Go dotknêli, zostali uzdrowieni
(Mt 14, 36).
…w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5)
Gdy œw. Jan Chrzciciel poprzez swoich uczniów pyta³ Pana Jezusa, czy to On jest
oczekiwanym Mesjaszem, otrzyma³ odpowiedŸ: niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi
chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia i g³usi s³ysz¹; umarli zmartwychwstaj¹,
ubogim g³osi siê Ewangeliê (£k 7,22). Jezus ukazuje zbawcze dzia³anie Bo¿e.
Uzdrowienia fizyczne s¹ jednoczeœnie znakami uzdrowieñ duchowych.
Pan Jezus ma nadal tê sam¹ moc, która przynosi³a uzdrowienie i
wyzwolenie z mocy z³a. Jest w stanie i dziœ dokonaæ tego, co czyni³ dwa
tysi¹ce lat temu. Mo¿e rodziæ siê pytanie — jak my mo¿emy siê Go dotkn¹æ?
Przyjmuj¹c Komuniê œwiêt¹, spotykamy siê z Panem nieskoñczenie bli¿ej, ni¿
gdybyœmy dotykali Jego szat. Jezus przenika nas od œrodka.
Powinniœmy uczestniczyæ w Eucharystii z ¿yw¹ wiar¹ w obecnoœæ Pana
oraz w Jego mo¿liwoœci dzia³ania w nas. W ka¿dej Mszy œw. mo¿e dokonaæ siê
uzdrowienie naszych dusz i cia³, a nie tylko wtedy, gdy w szczególny sposób
podejmujemy modlitwê o uzdrowienie. Duch Œwiêty, który swoj¹ moc¹ przemienia
chleb i wino w Cia³o i Krew Pana, mo¿e i pragnie dokonywaæ w nas wielkich
przemian.
Wiele ³ask marnujemy przez bezmyœlne, rutynowe uczestniczenie we Mszy
œwiêtej. Zachêcam ciê do pozostawania w uwielbieniu po Komunii œwiêtej przez
kilkanaœcie minut. To jest czas szczególnej bliskoœci Pana. Nie marnuj go!
Wtedy zwo³a³ Dwunastu, da³ im moc i w³adzê nad wszystkimi z³ymi duchami i
w³adzê leczenia chorób. I wys³a³ ich, aby g³osili królestwo Bo¿e i uzdrawiali
chorych (£k 9,1-2).
Pan Jezus daje moc uzdrawiania i uwalniania Dwunastu Aposto³om i siedemdziesiêciu dwóm uczniom. Daje j¹ równie¿ Koœcio³owi — tym, którzy w Niego

wierz¹. W naszym w³asnym ¿yciu mo¿emy doœwiadczaæ prawdziwoœci poni¿szej
obietnicy.
Tym zaœ, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e duchy bêd¹
wyrzucaæ, nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, i jeœliby co
zatrutego wypili, nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹, i ci
odzyskaj¹ zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³
po prawicy Boga. Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³
z nimi i potwierdzi³ naukê znakami, które jej towarzyszy³y (Mk 16, 17-21).
Wiele znaków i cudów dzia³o siê przez rêce Aposto³ów wœród ludu. Trzymali siê
wszyscy razem w kru¿ganku Salomona. A z obcych nikt nie mia³ odwagi do³¹czyæ
siê do nich, lud zaœ ich wychwala³. Coraz bardziej te¿ ros³a liczba mê¿czyzn i
kobiet, przyjmuj¹cych wiarê w Pana. Wynoszono te¿ chorych na ulicê i k³adziono
na ³o¿ach i noszach, aby choæ cieñ przechodz¹cego Piotra pad³ na któregoœ z nich.
Tak¿e z miast s¹siednich zbiega³o siê mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosz¹c
chorych i drêczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia (Dz
5, 12-16).
To, co dzia³o siê w pierwszej wspólnocie chrzeœcijañskiej, jest mo¿liwe równie¿
dziœ. Doœwiadczamy zreszt¹ tego m.in. w grupach Odnowy w Duchu Œwiêtym w
pos³udze modlitwy wstawienniczej. Mamy coœ nieskoñczenie wiêkszego ni¿ cieñ
przechodz¹cego Piotra. Jest wœród nas ¿ywy, Zmartwychwsta³y Pan, obecny w
Eucharystii.
Jezus pragnie dokonywaæ cudów w nas, ale tak¿e i przez nas, nasz¹ modlitwê,
nasz¹ pos³ugê. I nie dlatego, ¿e jesteœmy dobrzy, ¿e zas³ugujemy (bo tak naprawdê
nie jesteœmy dobrzy i nie zas³ugujemy), ale dlatego, ¿e On jest dobry, ¿e lituje siê
nad nami, ¿e potrzebujemy Jego mi³osierdzia.
Powinniœmy jednak pamiêtaæ, by w pos³udze modlitwy o uzdrowienie nie szukaæ
sensacji i nie traktowaæ Pana Boga instrumentalnie. Uzdrowienie jest wa¿ne, ale
nieskoñczenie wa¿niejszy jest Pan.
Jeœli nie bêdziemy mieli mi³oœci, jeœli nie bêdziemy siê staraæ o pe³nienie woli
Bo¿ej, najwiêksze znaki i cuda nie tylko nam nie pomog¹, ale mog¹ nam zaszkodziæ!
Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³ wszystkie tajemnice, i posiada³ wszelk¹
wiedzê, i wszelk¹ [mo¿liw¹] wiarê, tak i¿bym góry przenosi³, a mi³oœci bym nie
mia³, by³bym niczym (1 Kor 13, 2).
Nie ka¿dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym
dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliœmy moc¹ Twego imienia i nie

wyrzucaliœmy z³ych duchów moc¹ Twego imienia, i nie czyniliœmy wielu cudów
moc¹ Twego imienia? Wtedy oœwiadczê im: Nigdy was nie zna³em. OdejdŸcie ode
Mnie wy, którzy dopuszczacie siê nieprawoœci! (Mt 7, 21-23).
Zbigniew Lityñski

