
7

W s t ę p

Każdego ranka tweetuję trzy biblijne przemyślenia, czyli publikuję 
na portalu społecznościowym zwanym Twitterem trzy krótkie rozważania 
na temat chrześcijańskiej wiary. Moim celem jest konfrontowanie ludzi 
z żywymi prawdami Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz przynoszenie im po-

ciechy. Chcę, by ludzie zobaczyli, że w łasce Ewangelii chodzi nie tyle 
o zmianę religijnego aspektu ich życia, ale o wszystko, co ich definiuje, 
daje tożsamość i motywuje do działania. Zachęcam ludzi, by dostrzegli 
w Ewangelii okno, przez które mogą patrzeć na swoje życie.

Dzięki łasce naszego Pana moje tweety spotkały się z bardzo serdecz-

nym przyjęciem. Wielu ludzi zaczęło mnie zachęcać, bym wykorzystał je 
jako bazę do napisania rozważań z trzysta sześćdziesięcioma pięcioma me-

dytacjami na temat biblijnych prawd. Książka, którą trzymasz w ręku, to 
moja odpowiedź na te prośby. Każde czytanie rozpoczyna się od jednego 
nieco przeredagowanego i rozbudowanego tweeta.

Napisanie trzystu sześćdziesięciu pięciu rozważań to dosyć karkołomne 
zadanie. To, że byłem gotowy podjąć się takiego wyzwania, nie wynikało 
z mojego wysokiego mniemania o własnych umiejętnościach pisarskich, 
ale z głębokiej wiary w głębię i nieograniczone możliwości Ewangelii 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaczynając pisać, bardzo cieszyłem się 
na podjęcie tych duchowych „eksploracji”, wchodzenie do głębokich ja-

skiń wiary, którą tak bardzo sobie cenię. Podjąłem to wyzwanie nie w roli 
eksperta, lecz pielgrzyma i odkrywcy. Usiadłem do tego zadania nie z prze-

konaniem, że do perfekcji opanowałem już wszystkie prawdy Ewangelii, 
lecz widząc w moim życiu dowody na to, że sam muszę jeszcze bardziej 
dać się opanować przesłaniu łaski, która znajduje się w samym centrum 
wszystkiego, czego podejmuję się w służbie.

Muszę się tutaj do czegoś przyznać – nie napisałem tych rozważań tylko 
dla ciebie, lecz też dla siebie samego. Nie przedstawiam w tej książce ani 
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jednej prawdy, reguły, faktu, obserwacji, przykazania, wezwania, zachęty 
czy napomnienia, którego sam bardzo bym nie potrzebował. Jestem taki 
jak ty; długoletnia znajomość z Ewangelią Jezusa Chrystusa sprawia, że nie 
cenię jej tak bardzo, jak powinienem. Gdy tematy łaski stają się mi coraz 
lepiej znane, zaczynają powszednieć i nie przykuwają już mojej uwagi, 
nie wywołują takiego zachwytu jak niegdyś. Gdy niezwykła rzeczywistość 
Ewangelii przestanie przyciągać naszą uwagę i wzbudzać zachwyt oraz 
uwielbienie, to inne rzeczy zaczną walczyć o nasze zainteresowanie. Gdy 
przestajemy sławić łaskę, zaczynamy zapominać, jak bardzo jej potrze-

bujemy. W momencie gdy ją stracimy, przestajemy szukać ratunku i siły, 
które tylko ona może nam dać. Oznacza to, że zaczynamy postrzegać siebie 
jako sprawiedliwszych, silniejszych i mądrzejszych, niż w rzeczywistości 
jesteśmy, i pakujemy się w kłopoty.

Te rozważania są więc wezwaniem, byśmy – ty i ja – pamiętali. By-

śmy pamiętali o straszliwej katastrofie grzechu, o Jezusie, który zajął na-

sze miejsce, i o sprawiedliwości, która jest Jego darem. Byśmy pamiętali 
o przemieniającej łasce, na którą nie moglibyśmy sami zasłużyć, i o prze-

znaczeniu zagwarantowanym dla wszystkich Jego dzieci odkupionych 
Jego cenną krwią. To wezwanie, byśmy pamiętali o Jego suwerenności 
i chwale. To ponaglenie, byśmy nie zapomnieli, że już samo pamiętanie to 
walka duchowa i nawet do tego potrzebujemy łaski.

Tytuł tych rozważań to nie tylko odniesienie do sposobu, w jaki Biblia 
mówi o Bożym miłosierdziu i łasce (Tr 3,22–23), lecz także do słynnego 
hymnu, który moim zdaniem powinniśmy codziennie śpiewać:

Wielka jest wierność Twa! Wielka jest wierność Twa!
Każdego ranka widzę nowe porcje łaski

Wszystko czego potrzebuję, Twa ręka dostarcza mi
Wielka jest wierność twa, na wieki twa łaska trwa!

Jednym z zadziwiających realiów życia chrześcijańskiego jest to, 
że w świecie, w którym wszystko znajduje się w stanie rozkładu, Boże 
miłosierdzie i Jego łaska nigdy się nie starzeją. Nigdy się nie kończą. Ni-
gdy nie przychodzą nie w porę. Nigdy nie wysychają. Nigdy nie słabną. 
Nigdy się nie męczą. Nigdy nie zawodzą w zaspokajaniu potrzeb. Nigdy 
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nie rozczarowują. Nigdy, przenigdy nie zawodzą, ponieważ naprawdę każ-

dego ranka objawiają się na nowo. Łaski naszego Pana są dopasowane do 
naszych wyzwań, rozczarowań, cierpień, pokus i zmagań z grzechem. Cza-

sami Jego łaski:
• wywołują podziw i bojaźń,
• napominają,
• wzmacniają,
• dają nadzieję,
• obnażają serce,
• ratują,
• przemieniają,
• wybaczają,
• zaspokajają potrzeby,
• objawiają chwałę,
• są niewygodne,
• oświetlają prawdę,
• napawają odwagą.
Boże łaski nie występują zawsze w jednym kolorze. Nie! Przychodzą 

do nas we wszystkich odcieniach każdego koloru tęczy Jego miłosierdzia! 
Boże łaski nie są dźwiękiem jednego instrumentu. Nie! Wybrzmiewają 
wszystkimi dźwiękami wszystkich instrumentów Jego miłosierdzia. Boże 
miłosierdzie i Jego łaski są ogólnodostępne, wszystkie Jego dzieci mogą 
się w nich pławić. Boże łaski są też precyzyjne. Każde dziecko otrzymuje 
łaskę dostosowaną do swoich potrzeb na daną chwilę. Boże miłosierdzie 
jest przewidywalne, jest fontanną, która nigdy nie przestaje płynąć; ale 
jest też nieprzewidywalne: pojawia się w różnych zaskakujących formach. 
Boże miłosierdzie to radykalna teologia, lecz także coś więcej niż teologia. 
To życie dla wszystkich, którzy wierzą. Boże łaski to najwyższa pociecha, 
ale też wezwanie do całkiem nowego trybu życia. Boże miłosierdzie na-

prawdę na zawsze wszystko zmienia dla tych, na których zostaje wylane.
Czytaj więc i pamiętaj każdego ranka o nowym Bożym miłosierdziu, 

i ciesz się swoją tożsamością tego, na którego zostały wylane Boże łaski, 
jakich nie da się objąć sercem i jakich jeden autor nie zdoła w pełni opisać.





11

1  S T Y C Z N I A

Wszystko sprowadza się do jednego. W życiu chrześcijańskim, 
w Kościele, w naszej wierze nie chodzi o nas, lecz o Niego, 

o Jego plan, Jego królestwo i Jego chwałę.

To naprawdę jest nasze największe zmaganie. Dla wszystkich nas jest to zu-

pełnie nieintuicyjne. Sprawia, że w naszym życiu panuje bałagan, a w relacjach 
pojawiają się konflikty. To odciąga nasze myśli i porywa nasze pragnienia. To ta 
jedna rzecz, stojąca za wszystkimi innymi, na którą moglibyśmy wskazać, a która 
przemawia za naszą potrzebą łaski. To ta jedyna bitwa, przed którą nigdy nie uciek-

niemy. To owo miejsce, w którym dziesięć na dziesięć osób potrzebuje ratunku. To 
walka, którą Bóg prowadzi w naszym imieniu, by pomóc nam pamiętać, że w życiu 
nie chodzi o nas. Chodzi o Boga, o Jego plan, o Jego królestwo i o Jego chwałę.

Dlatego właśnie trzy pierwsze słowa Biblii to prawdopodobnie najważniejsze 
słowa całej księgi: „Na początku Bóg […]”. Te trzy gromowładnie potężne słowa 
naprawdę zmieniają wszystko – od tego, jak postrzegamy naszą tożsamość, znacze-

nie i cel życia, do sposobu, w jaki podchodzimy do naszych ludzkich, najbardziej na-

wet błahych obowiązków. Wszystko, co zostało stworzone, zostało stworzone przez 
Boga i dla Boga. Cała chwała i cześć stworzonego świata zostały pomyślane tak, by 
wskazywać na Jego chwałę. Wszechświat należy do Niego, został zaprojektowany, 
by działać zgodnie z Jego celem i planem. A obejmuje to także ciebie i mnie. Nie zo-

staliśmy przeznaczeni do tego, by prowadzić niezależne, egocentryczne życie. Nie 
mamy funkcjonować w oparciu o nasze małe samolubne plany, żyjąc dla własnych 
chwil chwały. Nie! Zostaliśmy stworzeni, by żyć dla Niego.

W czym to skierowane na Boga życie ma znaleźć swój wyraz? Powinno wy-

rażać się nie tylko w religijnym aspekcie naszego życia, lecz w każdym wymiarze 
naszego istnienia. Paweł wspaniale ujmuje to w Pierwszym Liście do Koryntian 
10,31: „A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie 
na chwałę Bożą”. Gdy apostoł rozważa powołanie do życia dla Bożej chwały, nie 
przychodzą mu najpierw na myśl wielkie duchowe, przełomowe momenty. Nie! 
Mówi raczej o tak prozaicznych i powtarzalnych czynnościach, jakimi są jedze-

nie i picie. Nawet te najpowszedniejsze, pozornie nieistotne zadania muszą zostać 
ukształtowane i nakierowane przez wypływające z serca pragnienie Bożej chwały. 
Nie wiem, jak to wygląda u ciebie, ale ja w codziennej krzątaninie często tracę 
z oczu Boże istnienie, nie mówiąc już nawet o Bożej chwale!

Zacznijmy nowy rok, przyznając, że życie dla czyjejś chwały jest dla nas czymś 
bardzo nienaturalnym. Takie wyznanie nie ma nas jednak doprowadzić do rozpa-

czy, lecz dać nadzieję. Bóg wiedział, że przez grzech nigdy nie zdołasz żyć dla 
Jego chwały, więc posłał swojego Syna, by żył życiem, którym ty nie potrafisz; by 
umarł za ciebie i powstał, pokonując grzech i śmierć. Uczynił to nie tylko po to, by 
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zostało ci wybaczone przywiązanie do własnej chwały, lecz byś miał wszelką łaskę 
niezbędną do życia dla Jego chwały. Gdy przyznasz, że potrzebujesz pomocy, pod-

łączysz się do źródła ratunku zapewnionego w Jego Synu, Jezusie. Sięgnij dzisiaj 
po nadzieję, ponownie wyciągając ręce po Jego ratunek.

Dalsze rozważania i zachęta: Księga Psalmów 115.
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2  S T Y C Z N I A

Nie znajdziemy odpocznienia, starając się zrozumieć życie, lecz ufając 
temu, który wszystko rozumie dla naszego dobra i swojej chwały.

Byliśmy z synami w drodze do centrum handlowego, gdy nasz trzylatek zapytał, 
ni stąd, ni zowąd: „Tatusiu, jeśli Bóg wszystko stworzył, to czy stworzył też latar-
nie?”. Przyszły mi do głowy te same pytania, które zadają sobie co chwilę wszyscy 
rodzice odpowiadający na nieskończoną liczbę pytań swoich pociech: „W jaki spo-

sób zająć w tej rozmowie pozycję, w której powinienem być, zamiast tę, w której 
jestem?” lub „Dlaczego on ciągle musi zadawać mi te pytania?”.

Wszyscy ludzie mają w sobie głęboko zakorzenione pragnienie wiedzy i zrozu-

mienia świata. Dużą część codziennych aktywności naszego umysłu poświęcamy 
na próby zrozumienia różnych rzeczy. Nie kierujemy się instynktem. Nie zosta-

wiamy życia własnemu biegowi. Wszyscy jesteśmy teologami. Wszyscy filozo-

fujemy. Jak jeden mąż fascynujemy się też archeologią, kopiąc w naszym życiu 
i usiłując znaleźć sens we wszystkich cywilizacjach, które składają się na naszą 
historię. Owej wymyślonej przez Boga umysłowej motywacji do działania towarzy-

szy zawsze cudowny i tajemniczy dar analizy. Te pragnienia i dary odróżniają nas od 
reszty stworzenia. Są święte, stworzone przez Boga, by przyciągnąć nas do Niego, 
abyśmy Go poznali i zrozumieli samych siebie w świetle Jego istnienia i woli.

Grzech sprawia jednak, że owo dążenie do zrozumienia wszystkiego i dar ana-

lizowania stają się niebezpieczne. Ulegamy pokusie, by uznać, że zrozumiawszy 
wszystko, sami możemy odnaleźć swoje serce. Pojawia się światopogląd mówiący: 
„Gdybym tylko zrozumiał to lub tamto, byłbym bezpieczny”. Ale to nigdy nie 
działa. Nawet w chwili przebłysku naszego największego geniuszu zawsze będzie 
w naszym życiu istniała jakaś tajemnica, czasami nawet bardzo bolesna. Wszyscy 
musimy mierzyć się z rzeczami, które wydają się nie bardzo mieć sens i pozornie nie 
służą niczemu dobremu. Nie da się więc znaleźć wytchnienia w próbach zrozumie-

nia tego wszystkiego, co nas otacza. Nie! Odpocznienie odnajdujemy, ufając Temu, 
który to wszystko pojmuje i panuje nad tym dla swojej chwały i naszego dobra.

Niewiele fragmentów opisuje odpocznienie – które możemy osiągnąć w Bogu 
– lepiej niż Psalm 62,6–8: „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim 
pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą 
moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja; skała mocy 
mojej, ucieczka moja jest w Bogu”.

Możesz też znaleźć odpocznienie w chwilach, w których chciałbyś wiedzieć coś, 
co nie zostanie ci objawione. Jest Ktoś, kto wie. On cię kocha i panuje nad tym, 
czego nie rozumiesz, mając na uwadze twoje dobro.

Dalsze rozważania i zachęta: 2 List do Koryntian 5,1–10.



14

3  S T Y C Z N I A

Jeśli planem jest wieczność, to ograniczanie naszego życia do 
potrzeb i pragnień tej małej chwili nie ma żadnego sensu.

Nie ma co do tego wątpliwości – Biblia to księga zawierająca pełny obraz, która 
zachęca nas do życia z szerszą perspektywą. Naciąga nasze umysły, wzywając do 
myślenia o rzeczach, które działy się przed powstaniem świata i tysiące lat naprzód, 
w wieczności. Biblia po prostu nie pozwala nam żyć chwilą obecną. Nie daje przy-

zwolenia, byśmy ograniczali nasze myśli, pragnienia, słowa i działania do tego, do 
czego popchnęłyby nas własne spontaniczne pomysły, emocje czy potrzeby. W da-

nej chwili nasze myśli mogą zdawać się ważniejsze, a uczucia wiarygodniejsze, niż 
faktycznie są. Obecne potrzeby mogą wydać się bardziej niezbędne, niż to faktycz-

nie ma miejsce. Nasze życie ma być podłączone do początku i do końca. Mamy tak 
żyć, ponieważ wszystko, co robimy, ma łączyć się z Bogiem początku i końca, przez 
którego i dla którego zostaliśmy stworzeni.

Niełatwo jest żyć, mając zawsze wieczność na względzie. Życie co chwilę spro-

wadza się do danej chwili – do tu i teraz. Zdarzają się sytuacje, kiedy wydaje nam 
się, że nie ma nic ważniejszego niż wydostanie się z korka, wygranie jakiegoś sporu 
czy zaspokojenie jakiegoś seksualnego pragnienia. Pojawiają się chwile, w których 
nasze szczęście i zadowolenie sprowadza się do zakupu nowej pary butów lub da-

nia, które ma pojawić się na talerzu za dziesięć minut. Są takie momenty, kiedy to, 
kim jesteśmy i kim jest Bóg oraz cała prawda o tym, dokąd zmierza świat, staje się 
jedynie tłem dla naszych chwilowych emocji, myśli i potrzeb. Zdarzają się sytuacje, 
w których gubimy się w całej tej Bożej historii. Tracimy głowę, zmysł orientacji 
i zapominamy o Nim samym.

Bóg przypomina nam, że to nie wszystko, że zostaliśmy stworzeni i na nowo 
odrodzeni w Chrystusie do wieczności. Przypomina nam, byśmy nie żyli dla tym-

czasowych skarbów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza 
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną” (Mt 
6,19–20).

Zastanów się: jeśli Bóg już zagwarantował ci miejsce w wieczności, to dał ci też 
wszelkie łaski, jakich możesz potrzebować na drodze do wieczności, gdyż w prze-

ciwnym razie nigdy byś tam nie dotarł. Jest łaska dla naszych kapryśnych i rozko-

jarzonych serc. Jest ratunek dla naszego egocentryzmu i roztargnienia. Odwieczny 
Bóg udziela ci swojej trwałej łaski, abyś mógł żyć, mając na względzie wieczność.

Dalsze rozważania i zachęta: Ewangelia Łukasza 12,13–21.
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4  S T Y C Z N I A

Najlepsza teologia nie pozbawi życia tajemnicy, więc 
wytchnienie trzeba znaleźć w zaufaniu Temu, który panuje, 

jest wszystkim i przed którym nie ma żadnej tajemnicy.

Głos mojej żony drżał, gdy tego ranka powiedziała mi, żebym wracał do domu 
najszybciej, jak tylko się da. Luella jest stabilną emocjonalnie kobietą. Niełatwo ją 
wyprowadzić z równowagi. Wiedziałem, że to, z czym przyszło nam się zmierzyć, 
musi być bardzo poważne, ponieważ tym razem najwyraźniej zmąciło jej spokój. 
Byłem jakieś sześć godzin drogi od domu i natychmiast ruszyłem w nerwową po-

dróż powrotną.
Poprzedniego wieczoru nasza córka Nicole, nie pierwszy już raz, wracała pieszo 

do domu. Pijany kierowca, niemający nawet prawa jazdy, zjechał z ulicy na chod-

nik i przygniótł ją do ściany budynku. W wyniku wypadku nasza córka odniosła 
bardzo poważne obrażenia, miała miednicę złamaną w jedenastu miejscach i obfity 
krwotok wewnętrzny. Gdy w końcu dotarłem do szpitala i wszedłem na oddział in-

tensywnej terapii, na którym leżała Nicole, zrobiłem to, co zrobiłby każdy człowiek 
z odrobiną ojcowskiej krwi w żyłach. Rozpadłem się na drobne kawałki. Oparłem 
się na jej łóżku i nie wiedząc nawet, czy mnie słyszy, powiedziałem: „To ja. Tata. 
Nie jesteś sama. Bóg jest z tobą”.

Gdy wszedłem na tę salę, miałem wrażenie, że cały świat spowiła ciemność. 
Z mojego serca wyrywało się wołanie: „Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?”. Gdy-

bym to ja mógł decydować, nie pozwoliłbym żadnemu z moich dzieci przechodzić 
przez coś takiego. A gdybym miał wybrać jedno, na pewno w tamtej chwili nie 
byłaby to Nicole. Wydawała się tak bardzo krucha. W jednej chwili znaleźliśmy się 
w samym środku tajemnicy, która przemienia całe ludzkie życie, a nasze teologiczne 
nienegocjowalne przekonania nie potrafiły jej rozwikłać. Nicole wróciła do zdro-

wia, ale kosztowało to ją i nas wszystkich cztery lata ciężkiej pracy.
W całej tej sytuacji trzymałem się tylko jednej myśli: żeby nasze życie nie wy-

mknęło się spod kontroli. Stale pocieszała nas ta myśl, że gdy doszło do wypadku 
naszej córki, Bóg nie był ani zaskoczony, ani przerażony. Dla Niego nie ma żadnych 
tajemnic. Nie da się Go zaskoczyć. Nie zastanawia się, jak poradzi sobie z różnymi 
niespodziewanymi okolicznościami. Uwielbiam werset z Księgi Daniela: „On od-

słania to, co głębokie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka świa-

tłość” (Dn 2,22).
Bóg jest z tobą w chwilach ciemności, ponieważ nigdy cię nie opuszcza. Twoja 

ciemność dla Niego nie jest mroczna. Twoje tajemnice nie są dla Niego tajemni-
cami. A to, co ciebie zaskakuje, dla Niego nie jest żadną niespodzianką. On rozumie 
wszystko, przez co czujesz się zagubiony. To, co dla ciebie jest tajemnicą, nie tylko 
nie jest przed Nim zakryte, lecz On to wszystko kontroluje.
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Pamiętaj dzisiaj, że jest ktoś, kto patrzy na to, co ty widzisz jako ciemność, i do-

strzega światło. Mając to na uwadze, pamiętaj też, że jest najważniejszą definicją 
wszystkiego, co mądre, dobre, prawdziwe, kochające i wierne. On trzyma zarówno 
ciebie, jak i twoje tajemnice w swoich rękach i dlatego możesz znaleźć odpocznie-

nie nawet wtedy, gdy mrok tajemnicy przez chwilę spowije twoje życie.
Dalsze rozważania i zachęta: Księga Izajasza 40,12–31.
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Nawet jeśli przez tysiąc lat będziesz posłuszny Bogu, nie 
zdobędziesz tym u Niego większej akceptacji niż ta, którą 

miałeś w chwili, gdy uwierzyłeś. Bóg, akceptując cię, opiera 
się na sprawiedliwości Chrystusa, a nie twojej.

Prawda jest taka, że grzech to dużo większa katastrofa niż nam się wydaje, a ła-

ska jest znacznie bardziej zachwycająca, niż jesteśmy to w stanie pojąć. Nikt, kto 
naprawdę rozumie, co Biblia mówi o wszechstronnej, zmieniającej każdy aspekt 
osobowości człowieka naturze grzechu, nie uznałby, że ktokolwiek jest w stanie 
wykrzesać z siebie wystarczającą motywację i siłę, by spełnić Boże standardy do-

skonałości. Koncepcja, że upadły człowiek mógłby dzięki swojemu postępowaniu 
zaskarbić sobie Bożą akceptację, jest najbardziej szaloną ideą ze wszystkich urojeń. 
Mimo to wszyscy uważamy się za sprawiedliwszych, niż jesteśmy, a czyniąc to, 
robimy pierwszy krok do przyjęcia owej ułudy, że może tak naprawdę nie jesteśmy 
w Bożych oczach aż tacy źli.

Dlatego tak ważne jest zderzanie z rzeczywistością Listu do Rzymian, w którym 
apostoł Paweł pisze: „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony 
przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu” (Rz 3,20). 
Gdybyś nawet modlił się w każdej chwili swojego życia i tak nie wystarczyłoby 
tych modlitw, by Bóg mógł cię przyjąć do swojej rodziny. Gdybyś oddał każdy 
grosz z każdej zarobionej przez siebie złotówki, nie oddałbyś wystarczająco dużo, 
by zaskarbić sobie Bożą przychylność. Gdyby za każdym słowem, które kiedykol-
wiek wypowiedziałeś, stały najczystsze motywacje, nigdy swą mową nie zdołałbyś 
wejść w pojednanie z Bogiem. Gdybyś oddał się całkowicie nieprzerwanemu życiu 
służby w każdej chwili swojego życia, nigdy nie służyłbyś wystarczająco długo, by 
zdobyć Bożą przychylność. Grzech jest zbyt wielki, a Boża poprzeczka ustawiona 
zbyt wysoko. Znajduje się poza zasięgiem wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek 
stąpali po ziemi.

Dlatego właśnie Bóg, z wielkiej miłości, posłał swojego Syna: „Bóg zaś daje 
dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8). Nigdy nie było, nie ma i nie będzie innego spo-

sobu. Istnieje tylko jeden portal do Bożej przychylności – sprawiedliwość Chry-

stusa. Została ona przekazana na nasze konto i grzesznicy stali się mile widziani 
w świętej Bożej obecności dzięki doskonałemu posłuszeństwu Jezusa. Chrystus jest 
naszą nadzieją, Chrystus jest naszym odpocznieniem, Chrystus jest naszym poko-

jem. On w doskonały sposób spełnił Boże wymagania, abyśmy w naszym grzechu, 
słabości i porażkach nigdy już nie musieli obawiać się Bożego gniewu. Tak właśnie 
działa łaska! Jako jej dzieci okazujemy więc posłuszeństwo poprzez służbę uwiel-
bienia, a nie w desperackich próbach, by dokonać niemożliwego, czyli niezależnie 
zapracować na Bożą przychylność.

Dalsze rozważania i zachęta: List do Galacjan 3,1–14.
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Zadowolenie świętuje łaskę. Usatysfakcjonowane serce znajduje 
spełnienie w Dawcy i dlatego wolne jest od pożądania kolejnego daru.

Grzech doprowadza do dwóch istotnych problemów. Po pierwsze, sprawia, 
że wszyscy umieszczamy samych siebie w centrum naszego świata, oczekujemy, 
by życie kręciło się wokół nas. W tym skupieniu na własnej osobie wszystkich mo-

tywują własne potrzeby, pragnienia i uczucia. Dzieje się tak, ponieważ zazwyczaj 
jesteśmy bardziej świadomi tego, czego nie mamy, niż wielu wspaniałych błogosła-

wieństw, które zostały nam dane. Jest jednak coś jeszcze: ponieważ jesteśmy sku-

pieni na sobie, zaczynamy prowadzić tabele z punktacją, nieustannie porównując 
nagromadzone przez siebie dobra do kolekcji błogosławieństw innych ludzi. Takie 
zestawienia prowadzą do życia pełnego niezadowolenia i zawiści. Zazdrość zawsze 
jest bardzo egocentryczna.

Jest też druga rzecz, którą grzech wyrządza każdemu z nas. Sprawia, że za-

czynamy szukać w poziomie – czyli szukamy wśród ludzi tego, co można znaleźć 
tylko w relacji pionowej, czyli w relacji z Bogiem. Szukamy więc w stworzeniu 
życia, nadziei, pokoju, odpocznienia, zadowolenia, tożsamości, znaczenia, celu, 
wewnętrznego pokoju i motywacji do dalszych działań. Problem polega na tym, 
że nic, co zostało stworzone, nie może nam tego zapewnić. Stworzenie nie zostało 
zaprojektowane, by zaspokajać potrzeby naszego serca. Powstało, by być wielkim 
palcem wskazującym na tego, który jako jedyny może dać nam spełnienie. Wielu 
ludzi powstaje dzisiaj i w taki czy inny sposób zwraca się do stworzenia, by stało 
się zbawicielem, by zapewniło im to, co tylko Bóg może dać. „Kogóż innego mam 
w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż 
ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim 
na wieki” (Ps 73,25–26). Są to słowa człowieka, który odkrył sekret spełnienia. Gdy 
jesteś zadowolony z Tego, który daje, ponieważ znalazłeś w Nim życie, stajesz się 
wolny od zachłannego dążenia do satysfakcji, doprowadzającego wielu ludzi do 
zniechęcającej egzystencji. Prawda jest taka, że twoje serce odpocznie tylko wtedy, 
gdy w Nim znajdzie odpocznienie.

Oto jeden z najpiękniejszych owoców łaski – serce, które jest zadowolone, bar-
dziej oddane uwielbieniu niż żądaniom, bardziej wdzięcznej radości niż niepoko-

jowi wywołanemu ciągłym pożądaniem czegoś więcej. Łaska i tylko łaska sprawia, 
że takie spokojne życie staje się dla każdego z nas możliwe. Czy sięgniesz dzisiaj 
po tę łaskę?

Dalsze rozważania i zachęta: 1 List do Tymoteusza 6,6–10.
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Potrzebujesz jej każdego dnia. Bez niej po prostu nie możemy żyć.
O czym mowa? O zamieszkującej w nas obecności Ducha Świętego.

Nie wiem, gdzie byłem, gdy pojawiła się ta informacja. Nie jestem pewien, dla-

czego przegapiłem tę dyskusję. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego w moim rozumieniu 
Ewangelii pojawiła się ta nieszczęsna wyrwa. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego 
w mojej teologii zabrakło tej prawdy, ale tak się stało i sprawiło, że moje życie 
chrześcijańskie było dosyć smutne.

Oto jak wyglądała funkcjonalna teologia mojego życia jako dziecka Bożego: 
wiedziałem, że łaskawie zostałem obdarowany Bożym przebaczeniem i otrzymałem 
przepustkę all inclusive do wieczności, ale myślałem, że pomiędzy chwilą obecną 
a wiecznością muszę sam się jakoś wykazać. Moim obowiązkiem było identyfiko-

wanie grzechu, eliminowanie go z mojego życia i dokładanie starań, by żyć coraz 
lepiej i zbliżać się do biblijnego wzorca. Próbowałem, uwierz mi, starałem się i od-

kryłem, że to nie działa. Ciągle nie potrafiłem sprostać oczekiwaniom. Odnosiłem 
więcej porażek niż sukcesów. Byłem coraz bardziej zniechęcony i rozgoryczony. 
Czułem się jak wciągnięty w grę, w którą nie potrafię grać, przez kogoś, kto cią-

gle zdobywał najwyższą liczbę punktów. Pamiętam taki moment na studiach, kiedy 
wszystko stanęło na ostrzu noża. Była szósta rano, oddawałem się swoim codzien-

nym porannym rozważaniom, na które w ogóle nie miałem ochoty, a w końcu po-

łożyłem głowę na biurku i zawołałem: „Nie dam rady robić tego, czego ode mnie 
chcesz!”. A potem przeczytałem kolejny rozdział Biblii, który przypadał na ten 
dzień, a dzięki Bożej łasce był to ósmy rozdział Listu do Rzymian.

Czytałem ten rozdział w kółko, włącznie ze słowami: „Jeśli bowiem według 
ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie” 
(w. 13). To było przełomowe odkrycie! Bóg wiedział, że moje potrzeby jako grzesz-

nika były tak wielkie, że nie wystarczyło mi samo przebaczenie, musiał przyjść i żyć 
we mnie albo nigdy nie zdołałbym stać się tym, na kogo mnie stworzył i do czego 
na nowo się narodziłem.

Potrzebuję obecności i mocy Ducha Świętego mieszkającego we mnie, ponie-

waż grzech włada pragnieniami mojego serca, zaślepia mi oczy i osłabia kolana. 
Moim problemem jest nie tylko wina wynikająca z grzechu, lecz też brak możli-
wości i niezdolność, jakie wywołuje. Dlatego Bóg obdarza swoje dzieci obecnością 
Ducha, która przekonuje o grzechu, daje wzrok, wzbudza pragnienia i wyposaża 
w siłę. Nie można tego ująć lepiej, niż zrobił to apostoł Paweł pod koniec swojego 
wywodu na temat daru Ducha: „On daje życie twojemu śmiertelnemu ciału” (Rz 
8,11, moja własna parafraza).

Dalsze rozważania i zachęta: List do Rzymian 8,1–17.
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Bóg wzywa cię, byś uwierzył, a potem sam z gorliwością pracuje 
nad tym, by uczynić z ciebie osobę prawdziwie żyjącą z wiary.

Nie wiem, czy się nad tym zastanawiałeś, ale wiara nie jest dla nas czymś natu-

ralnym. Wątpliwości przychodzą nam naturalnie i tak samo jest ze strachem. Natu-

ralne jest życie w oparciu o zbiór własnych doświadczeń. Naturalne jest analizowanie 
przed snem lub zaraz po przebudzeniu katalogu scenariuszy różnych aktualnych zda-

rzeń. Naturalne jest życie w oparciu o pracę wykonywaną przez nasz mózg i nasze 
fizyczne zmysły. Naturalne jest też dla nas, by zazdrościć drugiej osobie jej życia, 
i zastanawianie się, dlaczego nasze tak nie wygląda. Tak samo naturalnie przychodzi 
nam marzenie, by stać się bardziej niezależnym od ludzi, miejsc i sytuacji, niż kiedy-

kolwiek będzie to możliwe. Dochodzenie przez manipulację do osobistego sprawo-

wania kontroli, aby zdobyć wszystko, czego naszym zdaniem potrzebujemy, też jest 
dla nas naturalne. Naturalne jest także szukanie w poziomych relacjach pokoju, który 
znaleźć można tylko w pionie. Naturalne jest niecierpliwe pragnienie zmiany w rze-

czach, których nie możemy zmienić, uleganie przygnębieniu, zniechęceniu, rozpaczy 
czy depresji. Otępianie samego siebie codzienną krzątaniną, dobrami materialnymi, 
mediami, jedzeniem czy innymi substancjami także przychodzi nam naturalnie. Zani-
żanie standardów, by poradzić sobie z rozczarowaniem? – jak najbardziej naturalne. 
Ale wiara? Ona niestety nie jest czymś, co pojawia się w nas w naturalny sposób.

W swej łasce Bóg udziela nam więc wiary. Jak apostoł Paweł mówi w Liście 
do Efezjan 2,8 – wiara naprawdę jest Bożym darem. Nie ma nic mniej intuicyjnego 
dla przeciętnej, skalanej grzechem istoty ludzkiej niż wiara w Boga. Oczywiście, 
że potrafimy złożyć wiarę w mnóstwie różnych rzeczy, ale nie w Bogu, którego nie 
da się zobaczyć ani usłyszeć i który składa tak wielkie obietnice, że wydają się wręcz 
niemożliwe do spełnienia. Bóg daje nam przede wszystkim moc do wiary, ale na tym 
nie poprzestaje. Przez swą łaskę działa w sytuacjach, miejscach i relacjach naszego 
codziennego życia, by kształtować, wykuwać, naginać i lepić nas w ludzi budujących 
swoje życie na radykalnej wierze w to, że On naprawdę istnieje i nagradza tych, któ-

rzy Go szukają (Hbr 11,6).
Następnym razem, gdy staniesz przed czymś nieoczekiwanym i trudnym, przez 

co naprawdę nie będziesz chciał przechodzić, pamiętaj, że ta chwila nie jest obrazem 
Boga, który o tobie zapomniał, ale Tego, który jest blisko i dokonuje w tobie czegoś 
bardzo dobrego. Ratuje cię od myślenia, że możesz przejść przez życie, do którego 
zostałeś stworzony, polegając na swoich własnych niewystarczających zasobach, mą-

drości, doświadczeniu, sprawiedliwości i sile i przemienia cię w osobę prowadzącą 
życie ukształtowane przez radykalną, skoncentrowaną na Bogu wiarę. On jest naj-
lepszym rzemieślnikiem, a my Jego gliną. Nie zdejmie nas ze swojego koła garncar-
skiego, aż Jego palce nie ukształtują nas w ludzi, którzy naprawdę wierzą i nie wątpią.

Dalsze rozważania i zachęta: Ewangelia Marka 6,30–52.
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Jako wierzący w strachu zapominamy o Bogu. Jeśli 
Bóg jest suwerenny, a Jego rządy pełne, mądre, 

sprawiedliwe i dobre, czego mielibyśmy się bać?

Słowa Hiskiasza, króla Judy, brzmią dzisiaj równie prawdziwie, jak w tym prze-

rażającym momencie wiele lat temu, gdy po raz pierwszy zostały wypowiedziane. 
Potężny król Asyrii Sennacheryb najechał na plemię Judy. Hiskiasz przygotował 
i uzbroił Judę do walki, ale na tym nie poprzestał. Zwrócił się do ludzi z o wiele 
ważniejszym problemem. Wiedział, że w takich chwilach Boży lud często ulega 
strachowi i wiedział, skąd ten lęk pochodzi. W podobnych momentach Boży lud 
często panikuje, ponieważ cierpi na „amnezję tożsamości”. Ludzie zapominają, kim 
są jako Boże dzieci i nie pamiętają, kim jest Bóg w Jego wszechmogącej potędze 
i chwale. Hiskiasz wiedział, że nie może być tylko dobrym królem i utalentowanym 
przywódcą wojskowym, lecz musi także stać się mądrym pastorem dla swojego 
ludu.

Gdy Izraelici przygotowywali się do asyryjskiego szturmu, Hiskiasz nie chciał, 
by naród Judy uznał, że zależy od swojej własnej bitewnej odwagi, wojennego do-

świadczenia czy umiejętności korzystania z broni. Chciał, żeby wiedzieli, że zostali 
niesamowicie pobłogosławieni czymś innym, o czym nie wolno im zapomnieć. Po-

wiedział więc: „Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla 
asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż 
on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy 
za nas boje” (2 Krn 32,7–8).

W twoim życiu również pojawi się taki moment, kiedy zapytasz: „Gdzie znaleźć 
odwagę do stawienia czoła temu, przed czym stoję?”. Hiskiasz daje ci odpowiedź: 
„Podnieś wzrok i pamiętaj o swoim Bogu”. Jako Boże dziecko nigdy nie zostaniesz 
sam na polu walki.

Dalsze rozważania i zachęta: Księga Izajasza 51,12–16.
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