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Rozdział II   :  Chrystus i wiara 

Tylko "nowy człowiek" naśladuje Chrystusa 

"Dokąd Ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale później pójdziesz" (J 13,36)
1
. 

 

To rozważanie chcę rozpocząć od pewnego epizodu ze Starego Testamentu 

mającego miejsce osiemset lat przed narodzinami Chrystusa. 

Otóż na Jerozolimę i terytorium Judy nadciąga ogromne wojsko wrogo 

nastawionych pogańskich Moabitów i Ammonitów. Ich potęga i przewaga wydaje się 

miażdżąca. 

Wówczas król judzki Jozafat zwołuje starszyznę i dowódców wojskowych do 

świątyni na modlitwę. Są przerażeni i nie wiedzą co robić. 

W pewnej chwili duch prorocki ogarnia człowieka imieniem Jachazjel, który mówi 

w imieniu Boga: "Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem 

nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a 

zobaczycie ocalenie dla was od Pana ... Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Jahwe 

będzie z wami" (2 Krn 20,17). 

W podobny sposób naród wybrany był wprowadzany przez Boga do ziemi 

obiecanej. Staczał wiele zwycięskich bitew, lecz za każdym razem doświadczał, że na 

jego czele stoi Bóg, który zwycięża jego wrogów i podarowuje mu kolejne miasta i 

terytoria. 

Bóg niszczył jego przeciwników, zwyciężał przeciwności, jednak za każdym razem 

wzywał go do udziału, do mężnego pójścia za swym Wybawicielem, zachęcając:  

"Nie lękaj się, zajmij stanowisko! Ja będę walczył za ciebie, ale ty                       

ZAJMIJ STANOWISKO!". 

Historia zbawienia to całkowita darmowość interwencji Boga. Ale wkład człowieka 

ma polegać na jednym - na wierze. 

                                                           
1
 Cytaty biblijne pochodzą z : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, 

Poznań 2003 



"Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: zawierzcie waszemu Bogu, 

Jahwe, a ostaniecie się, uwierzcie Jego prorokom, a będzie wam się powodziło"            

(2 Krn 20,20). 

Nasza sytuacja jest podobna. Człowiek żyje pod panowaniem zła. Każdego dnia 

doświadcza wielu zagrożeń i niebezpieczeństw. Ustępuje pod naporem kłamstwa, 

przemocy, seksu. Doświadcza w sobie najniższych instynktów. 

Ileż sytuacji w życiu udowadnia nam: zobacz, biedaku, nie potrafisz kochać ani 

przebaczyć. 

Na zło chcesz natychmiast odpowiadać złem, na zniewagę - pięścią w nos. 

 Gdy coś nie idzie po twojej myśli, natychmiast się złościsz i stajesz się 

nieprzyjemny. 

 Gdy przyjdzie co do czego, jesteś gotów zranić i poturbować nawet tych, na 

których ci najbardziej zależy. 

 Pod wpływem lęku o coś tam dla ciebie istotnego posuniesz się do 

najbardziej beznadziejnego głupstwa. 

Nasze życie pod panowaniem zła można porównać do umarłego, to znaczy do 

istoty, która fałszywie istnieje. 

 

Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do swoich uczniów i mówi:  

"Przestań się lękać! Byłem umarły, a oto jestem żyjący. I mam klucze 

królestwa. Mam klucz do twojego życia". 

 Zbliża się Chrystus, a wraz z Nim przychodzi darmowe odrodzenie 

do nowego życia.  

 On jest gotów stworzyć nas na nowo, całkowicie przemienić. 

I to bez naszych zasług i wysiłków, bez dobrych uczynków, którymi byśmy coś 

mogli kupić czy załatwić. 

Jedyna rzecz, której Bóg od nas wymaga i do której wzywa, to:  

ZAJMIJ STANOWISKO! 

Jak napisze św. Paweł do uczniów w Efezie:  

"I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których 

żyliście niegdyś ... my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, 

spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury 

zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, 

przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek 

występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia ...  



Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 

jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 

dziełem" (Ef 2,1-10). 

Wiara jest tym początkiem dzieła Bożego w nas, które się Panu Bogu podoba. 

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu" (Hbr 11,6). 

No tak, ale większość z nas ma się za wierzących, większość umie odmówić w 

kościele czy w pacierzu: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego ...". 

 Nie chodzi jednak o wiarę intelektualną, w oparciu o którą uznaje się 

istnienie Boga i akceptuje to, co Kościół podaje wiernym do wierzenia. 

 Nie chodzi też o subiektywne przeświadczenie, że istnieje jakaś siła, jakaś 

ręka, do której człowiek, kiedy potrzebuje, może zwrócić się  w myślach. 

Niektórzy mówią o sobie: "wierzący niepraktykujący". 

To coś w rodzaju: "abstynent niepraktykujący", "prawiczek niepraktykujący", 

"uczony niestudiujący". 

Ale zostawmy ironię na boku. Chodzi o wiarę, która nie tyle jest wiedzą, co 

doświadczeniem życiowym, konkretnym, wymiernym w faktach, osobistym 

doświadczeniem wejścia Boga w moje życie, niejednokrotnie nędzne, pogmatwane, 

opłakane. 

 Taka wiara bierze się ze słuchania, z zakomunikowanego 

człowiekowi słowa Bożego. 

Dlatego też Chrystus po swym zmartwychwstaniu  

 każe biec kobietom, aby oznajmiły uczniom, co widziały i słyszały, a 

następnie  

 rozsyła apostołów na wszystkie krańce świata i do wszystkich ludzi, by 

głosili jako Dobrą Nowinę zwycięstwo Boga nad złem i śmiercią, by dawali 

świadectwo o miłości Boga i przebaczeniu grzechów. 

O taką wiarę chodzi Panu Bogu - o wiarę, która wchodzi w człowieka przez ucho. 

 

 Spójrz na Abrahama, człowieka w podeszłym wieku, żyjącego na terenie 

dzisiejszego Iraku. 

Oto staruszek, któremu kończy się życie. Dorobił się co nieco. Ma żonę , 

znajomych, może sobie spokojnie przeżyć emeryturę. Ale nie jest wcale taki 

zadowolony, wręcz nie jest szczęśliwy. Może i dużo w życiu widział i osiągnął, lecz 

nie ma tego, co w sercu cały czas nosił - nie ma syna ani własnej ziemi. 

Jest niespełniony i dobrze wie, że jego szansa już minęła. 



"Gdy się nie ma, co się lubi ...". 

Abraham jest religijny, ma wielu bogów, u których szukał wsparcia, hojnie ich 

wynagradzał, ale wszyscy oni go pozostawili z niczym. 

I nagle ten biedny, stary człowiek słyszy w sobie głos Boga, którego nie zna. 

Głos ten obiecuje mu syna i ziemię, ale stawia jeden warunek: porzuć twoje 

dotychczasowe zabezpieczenia i ruszaj w drogę. 

Ten nowy Bóg zobowiązuje się poprowadzić Abrahama do wypełnienia obietnicy, 

do miejsca, gdzie będzie szczęśliwy. 

I Abraham wierzy w ten głos, akceptuje słowo Boga, mimo że wydaje się 

absurdalne i beznadziejne. 

Uwierzyć w Słowo oznacza dla niego wyruszyć w drogę, dać się odtąd prowadzić 

temu nieznanemu Bogu, który wtargnął w jego życie. 

 

Pewnie niewielu było takich, którzy rozumieli to, co zrobił Abraham. Być może 

stukali się w czoło. 

Ale wiara doprowadziła Abrahama do miejsca, gdzie spełniła się obietnica, która 

wprawiła go w ruch. Na końcu widzimy go spełnionego i szczęśliwego. 

Poznał Boga z bliska poprzez to, co On dla niego uczynił. 

Z rodziców w podeszłym wieku, z niepłodnego łona żony Sary, i to już będącej 

dawno po klimakterium, urodził się syn. 

Abraham nadał mu imię Izaak, co znaczy "śmiech", bo gdy wziął w ręce to małe 

dzieciątko, miał ochotę tylko się śmiać i cieszyć. 

Abraham przeżył swe życie "syty dni", bo uwierzył Bogu. 

 

Spójrzmy także na Maryję. 

Ta młoda dziewczyna, narzeczona Józefa, szykuje się do ślubu. Ma już wszystko 

zaplanowane. Za kilka tygodni pobiorą się, zamieszka ze swoim wybrankiem.                   

Już widzi swój domek, firanki w oknach, kafelki w łazience. Myśli o pracy i dzieciach. 

Chciałaby spokojnego życia, z weekendami i urlopem, z jakąś chatką w górach, 

dobrymi teściami. 

I nagle w życie tej młodej dziewczyny wkracza posłaniec Boga, przynosząc Słowo: 

"Nie bój się, jesteś pełna miłości Boga, będziesz matką Zbawiciela. Będzie 

On Synem Bożym". 



Maryja nie rozumie, jak się to wszystko stanie, ale zdaje się całkowicie na Boga, 

przyjmuje słowo obietnicy. 

I Słowo Boga okazuje swą moc, jest płodne. W momencie przyjęcia go zapładnia 

Maryję. Poczyna się w Niej życie Boże. 

Bóg prowadzi Ją odtąd drogą, której nie znała. Dla Niej uwierzyć oznaczało 

przekreślić swój własny pomysł na życie, dać sobie pomieszać plany. 

To tak, jakby nagle uprowadzono samolot, którym lecisz. Planowałeś dotrzeć do 

Nowego Jorku, a tu nagle Tel Awiw! 

Maryja, idąc za Słowem Boga, potrzebuje ciągle zdawać się całkowicie na Niego. 

 Wiara dla Niej oznacza zakorzenienie się w miłości Jahwe, nieustanne 

ufanie Jemu. 

 Nawet w momencie, gdy Józef nabierze podejrzeń, nawet gdy żadnym 

słowem nie zdoła wytłumaczyć, z kim ma to dziecko. 

Józef przy okazji też zaproszony zostaje do wiary. Będzie wychowywał i zarabiał 

na chłopczyka, który nie jest jego synem, bo jest synem Boga. 

W związku z tym, zgadzając się na Boże plany, nigdy więcej nie tknie swej 

Małżonki, mimo że po ludzku mu się należy. 

I znów mamy ludzi napełnionych błogosławieństwem.  

Poznali Boga z bliska, bo uwierzyli. 
 

Wszystko zaczyna się od otwarcia się na słowo Boga. 

To zdumiewające, że Bóg, by zbawić człowieka, nie posługuje się jakimś 

przyciągającym uwagę spektaklem, jakąś demonstracją siły, która nie pozostawi 

człowiekowi miejsca na wątpliwości. 

Nigdy nie zdławi ludzkiej wolności ani też nie pochwyci nikogo za gardło, by do 

siebie przekonać. 

"Bogu podobało się zbawić wierzących przez głupstwo przepowiadania 

Ewangelii". 

On posługuje się zwykłym słowem. 

 

Tyle różnych słów dociera do nas każdego dnia, tyle ich puszczamy na wiatr. 

Jednakże słowo może przynieść Boga, tak jak przynosi miłość. 



Odmówić człowiekowi słowa, to nie kochać go. Jaką torturą w niejednym domu 

bywają tak zwane ciche dni. 

 Odmówić człowiekowi Słowa, to przestać ewangelizować, zatrzasnąć się w 

hermetycznym świecie prywatnej religijności, przedsiębiorstwa kultu. 

 Odmówić Słowa, to odmówić życia, zamknąć się na życie. 

To jakby odmówić współmałżonkowi współżycia lub używać antykoncepcji, żeby 

się życie nie poczęło. 

 

Jest pewna opowieść żydowska o rodzicach Miriam i Mojżesza, którzy, oceniając, 

że warunki życia w Egipcie są zbyt ciężkie, postanowili nie mieć więcej dzieci. 

Wówczas ktoś z oświeconych Hebrajczyków powiedział do nich: "Popatrzcie, 

jesteście gorsi od faraona. On nie pozwolił żyć na świecie chłopcom, każąc ich 

wszystkich topić w rzece. Wy natomiast nie pozwalacie, by przychodziły na świat 

także dziewczynki, odmawiając poczęcia się jakiegokolwiek życia". 

 

Słowo miłości Boga niesie życie wieczne. 

Ma moc wskrzesić do życia nawet tego, kto przestał już żyć jak człowiek wskutek 

grzechu czy braku nadziei. 

Jest skuteczne do tego stopnia, że przyjęte z wiarą przedziera się przez różne 

warstwy, by dotrzeć do nas takich, jacy naprawdę jesteśmy, poza maską, nawykiem, 

kulturą lub udawaniem. 

 

Pewna matka o imieniu Barbara przechodziła po pasach przez ulicę z dwójką swych 

najmłodszych dzieci. Kątem oka dostrzegła nadjeżdżający rozpędzony samochód, 

który w tej sytuacji nie miał żadnych szans na wyhamowanie. Ostatkiem sił 

odepchnęła od siebie dzieci, a sama została z całym impetem uderzona przez auto. 

Długo leżała w szpitalu na intensywnej terapii. Nie było żadnych możliwości, by 

przywrócić ją do świadomości. Wciąż pozostawała nieprzytomna. Lekarze próbowali 

wielu sposobów, ale bez powodzenia. Sytuacja stała się groźna dla mózgu. 

Nagle ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby przyprowadzić do niej owe 

dziewczynki, żeby one do niej mówiły. I głos dzieci wybudził Barbarę. 

Usłyszała, jak Dobrą Nowinę, że one żyją. 

Okazało się, że to, co trzymało ją w mroku odrętwienia, to przeczucie najgorszego. 

Żywy głos jej dzieci wywiódł ową kobietę z otchłani niewiary i rozpaczy. 

One żyją! Przedarły się poprzez warstwę odrętwienia i zaistniały dla niej. 

 



Oto moc słowa! Przenika ono poprzez różne nasze filtry, aby ukazać Chrystusa 

wewnątrz naszej osoby. 

Wszyscy musimy przejść  

        od  

 wiary martwej, która nie ma żadnego wpływu na nasze życie,  

        do  

 wiary żywej, która daje o sobie znać w czynach miłości, uzdalnia do 

kochania. 

 

 Co zrobić, gdy stwierdzę w sobie anemię życia religijnego? 

Słuchaj słowa Bożego i daj się mu pociągnąć. 

 

Nie patrz wciąż na siebie, ale na Tego, który cię wzywa do drogi. 

Uwierz w Jezusa, który cię kocha i przebacza ci twoje grzechy. 

Nie stój, zajmij stanowisko! 

 

 


