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W bieżącym numerze. . .

Mam przyjemność oddać na ręce czytelników
kolejny numer naszego pisma. Tematem przewodnim,
jest kontynuacja konferencji z poprzedniego numeru
Siloe. Konferencje wygłosił dr. hab. Aleksander Bańka
podczas wiosennej Oazy Modlitwy, zorganizowanej
przez Centralną Diakonię Modlitwy.
W ostatnim czasie odbyło się podsumowanie
rekolekcji wakacyjnych, co oznacza, że nie może
zabraknąć w naszym numerze świadectw. Zapraszam
do lektury świadectw uczestników KODA - DM.
Rozpoczął się także i zakończył Synod o rodzinie,
dlatego też wspomnimy o tym ważnym wydarzeniu
w życiu Kościoła.
Niewątpliwie jedną z największych radości
minionego czasu jest uznanie heroiczności cnót Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Papież
Franciszek podpisał stosowny dekret w dniu
I X 201 5 r, po uprzednim uznaniu heroiczności cnót
przez Kongregację ds. Kanonizacji. Obecnie do
kanonizacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka
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Blachnickiego brakuje już tylko jednej rzeczy - cudu.
Zachęcamy wszystkich członków Ruchu Światło –
Życie do modlitwy za jego wstawiennictwem.
W najnowszym numerze możemy zapoznać
się z drugą konferencją wygłoszoną podczas
wiosennej Oazy Modlitwy, a zatytułowaną
"Wskrzeszać umarłych". Autor dzieli się swoim
doświadczeniem i wskazuje jak zrobić pierwsze kroki,
by zacząć zmierzać w kierunku większych cudów,
które może wykonywać Jezus, za pośrednictwem nas
samych. Również możemy przeczytać artykuł
Aleksandra Bańki "Dar czynienia cudów - Objawienie
Bożej wszechmocy" - pochodzący z Biuletynu
wydawanego w ramach Tyskich Wieczorów
Uwielbienia.
Nie brakuje również stałych elementów
naszego pisma. Może przeczytać o tym jak swoją
służbę na rzecz ruchu i diecezji realizuje Diecezjalna
Diakonia Modlitwy diecezji siedleckiej. Nie brakuje
również rozważań nad Słowem Bożym.
Kontynuujemy cykl rozważań kolejnych psalmów,
oraz fragmentów Ewangelii.
Zamieściliśmy również kolejny artykuł
wprowadzający nas w świat pojęć biblijnych, tak aby
każdy z nas mógł jeszcze lepiej odczytywać treści
Pisma Świętego, również w kontekście kultury
w którym była pisana.
Mam nadzieję że bogactwo artykułów
spowoduje, że każdy czytelnik znajdzie coś
ciekawego, interesującego i pozwalającego mu
zgłębić swoją duchowość. Dlatego też, serdecznie
zapraszam do przeczytania bieżącego numeru, jak
również przekazywania go dalej członkom Diakonii
i innym osobom pragnącym pogłębiać swoją
formację.
W imieniu Centralnej Diakonii Modlitwy,
Łukasz Boruc
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Diakonia Modlitwy
Diecezji Siedleckiej

Poprzez wspólną modlitwę w czasie
Moderatorem Diakonii Modlitwy od
comiesięcznych spotkań oraz przez modlitwę września jest ks. Piotr Osiński.
indywidualną prosimy Pana o to, by nieustannie
prowadził cały Kościół, pomagał mu
ks. Mateusz Gomółka i Anna Jóźwik
przezwyciężać trudności i otwierał Go na właściwe
odczytywanie znaków czasu. Naszą modlitwą
wpieramy także wszystkich tych, którzy o nią
proszą, bardzo często docierają do nas konkretne
intencje modlitewne. Naszą posługą pragniemy
obejmować całe dzieło Ruchu Światło-Życie,
szczególnie wspólnoty naszej diecezji oraz
wszystkie wydarzenia i diakonię, także Dom
„Moria”, który jest centrum Ruchu Światło-Życie
w naszej diecezji.
W spotkaniach diakonii w Łukowie
uczestniczy około dwanaście osób: młodzież,
dorośli, małżonkowie z całej diecezji. Spotykamy
się na katechezę, dzielenie się życiem i Słowem
Bożym, a na zakończenie naszych spotkań
uczestniczymy w spotkaniu modlitewnym, na które
są zaproszeni wszyscy, którzy chcą się modlić
i korzystać z naszej posługi.
Odpowiadamy także na potrzeby lokalnych
wspólnot czy diecezjalne poprzez posługę na
rekolekcjach oraz modlitewne wsparcie dzieł
Ruchu.
Zapraszamy serdecznie na spotkania
modlitewne, które odbywają się w każdą trzecią
niedzielę miesiąca o godzinie 1 8.30 w Domu
Moria w Łukowie.

M od l i twa o beatyfi kacj ę s łu g i B ożeg o
ks . F ran ci s zka B l ach n i cki eg o

B oże , O j cze wszystki ch l u d zi , Ty w p e łn i cza sów p osła łe ś d o n a s S woj e g o S yn a , a b y rozp roszon e
d zi e ci B oże zg rom a d zi ć w j e d n o i m ocą D u ch a Ś wi ę te g o p ozwa l a sz n a m u cze stn i czyć w Twoi m życi u . Ty
w ka żd ym cza si e wzywa sz l u d y i n a rod y, a b y oczyszczon e we Krwi B a ra n ka p rze szły z wi e l ki e g o u ci sku
d o Twoj e j ch wa ły. Wi e l b i m y Ci ę w Twoi m Kości e l e , który j e st „ świ a tłe m ” n a rod ów. D zi ę ku j e m y Ci za l u d zi
Kości oła , których wsp ółcze śn i e p osta wi łe ś n a n a sze j d rod ze życi a .
P rze z wsta wi e n n i ctwo N i e p oka l a n e j , M a tki Kości oła p rosi m y o d a r cora z wi ę ksze j m i łości , z które j zrod zi ł
si ę Kości ół i d l a które j zosta ł p owoła n y.
D zi ę ku j e m y Ci za l i czn e ch a ryzm a ty Kości oła i za d a ry otrzym a n e n a d rod ze O a zy Żywe g o
Kości oła i Ru ch u Ś wi a tło – Życi e , których za łożyci e l e m j e st Twój ka p ła n F ra n ci sze k B l a ch n i cki , „ g orl i wy
a p ostoł n a wróce n i a i we wn ę trzn e j od n owy człowi e ka ” (J a n P a we ł I I ).
J e ste śm y p rze kon a n i , że ka p ła n te n u cze stn i czy j u ż w Twoj e j ch wa l e n i e b i e ski e j . J e że l i j e d n a k Ty,
O j cze , wyb ra łe ś g o, b y te ra z w szcze g ól n y sp osób ka p ła n te n sta ł si ę d l a n a s wzore m i p rzykła d e m , i b y
n a d a l p rzyczyn i a ł si ę d o wzrostu Twe g o Król e stwa n a zi e m i , to n a szym za d a n i e m b ę d zi e p rzyczyn i a ć si ę
d o te g o, b y ta wol a sta ła si ę p owsze ch n ą n i e tyl ko w n i e b i e , a l e i n a zi e m i . P rosi m y Ci ę o to z ca łą p okorą,
a czyn i m y to p rze z n a sze g o P a n a za wsta wi e n n i ctwe m N i e p oka l a n e j , M a tki Kości oła .
Am e n .
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DA R CZYNIENIA CUDÓW
– OBJAWIENIE BOŻEJ WSZECHMOCY
Niewątpliwie jednym z najbardziej
kłopotliwych i budzących największe kontrowersje
problemów, jakie od wieków absorbują ludzkie
umysły, jest problem cudów. U jednych powoduje
pogardliwe wzruszenie ramionami lub pełną
zażenowania irytację, gdy tylko – choćby na
chwilę – przebije się na forum dyskusji toczonych
w rozmaitych kręgach, środowiskach czy
społecznościach.
Inni
traktują
cuda
z podejrzliwością i chłodnym dystansem, wietrząc
w nich przejaw dyletantyzmu, zabobonu lub
zwykłej ludzkiej naiwności. Jeszcze inni cudami
fascynują się ponad miarę, wszędzie widząc ich
przejawy i nieustannie tropiąc najrozmaitsze formy
cudownych fenomenów. Niezależnie jednak od
tych i wielu jeszcze innych możliwych stanowisk
w kwestii cudów, jedno nie ulega wątpliwości:
z opisów cudownych znaków i zdarzeń utkanych
jest wiele stron Pisma Świętego, a św. Paweł –
jakby na przekór niedowiarkom i sceptykom –
w swym pierwszym liście do chrześcijańskiej
wspólnoty w Koryncie, wśród dziewięciu głównych
charyzmatów danych wierzącym w Chrystusa
wymienia także dar czynienia cudów.

Skąd się wziął?

W Piśmie Świętym czynienie cudów od
zawsze stanowiło objawienie wszechmocy Boga
i przejaw jego autentycznej, bliskiej obecności.
Cudów dokonywał tylko Bóg – albo bezpośrednio,
albo za pośrednictwem powołanych do tego
i namaszczonych jego Duchem osób. Wszelkie
inne cuda, jak na przykład te, powodowane przez
egipskich czarowników na dworze faraona
(por. Wj 7, 1 –8, 1 5), traktowane były jako cuda
pozorne – magiczne sztuczki lub interwencje
demoniczne, które nawet jeśli bywały
spektakularne, to jednak, ostatecznie, nie mogły
się równać cudom prawdziwym; stanowiły co
najwyżej ich pokrętną, fałszywą namiastkę. Nic
więc dziwnego, że tak wielkie tłumy ciągnęły za
Jezusem, spierając się niejednokrotnie gorąco
o to, kim on jest i jaka jest natura jego
posłannictwa. Widziano bowiem znaki które czynił
i to nie tylko znaki uzdrowień i uwolnień, ale także
inne, potężne w swej wymowie i trudne do
wytłumaczenia cuda: wskrzeszenia umarłych,
rozmnożenia chleba, uciszenie burzy na jeziorze,

chodzenie po wodzie czy przemiana wody w wino.
Co więcej, Jezus nie uczynił się jedynym
depozytariuszem mocy czynienia cudów, ale
udzielił jej swym uczniom, wprost zapowiadając:
„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych
dzieł, których Ja dokonuje, owszem, i większe od
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 1 4, 1 2). W ten
sposób wiara w mesjańskie posłannictwo Syna
Bożego daje uczniom nadprzyrodzone uzdolnienie
do tego, aby w jego imię i mocą jego Ducha,
dokonywali znaków, które mają objawiać jego
bliską chwałę i przekonywać o wciąż aktualnej
prawdzie Ewangelii. Uzdolnienie to w pierwszych
wspólnotach
chrześcijańskich
przyjmowało
nierzadko postać konkretnego charyzmatycznego
daru – daru czynienia cudów, który także i dziś
objawia się w Kościele.

O co chodzi z tym darem?

„Dar czynienia cudów – pisze Serafino
Falvo – jest nierozerwalnie związany z darem
uzdrowień (...). Ten ostatni ograniczony jest do
problemów zdrowia ludzkiego, natomiast dar
cudów rozciąga się też na inne prawa przyrody
poza człowiekiem. Jest on też w pełni jednym
z darów Ducha Świętego. Św. Paweł, kompletując
listę charyzmatów, dołącza go do innych i nie
uważa bynajmniej za największy spośród darów.
Mówi o nim zwyczajnie, jak o tamtych, uważając
go za rozpowszechniony na równi z innymi wśród
chrześcijan mieszkających w Koryncie” 1 . Jest tak
być może dlatego, że u podstaw tego daru –
podobnie zresztą jak i daru uzdrawiania oraz
innych charyzmatów, tkwi silne charyzmatyczne
przekonanie – bezwarunkowa wiara w to, że
Jezus Chrystus jest realnie obecny i z mocą działa
w Kościele i w świecie. Z tego też względu
możliwe są najbardziej nawet cudowne znaki
czynione w Jego imię – znaki wartościowe nie
same w sobie, ale ze względu na chwałę Boga,
którą ukazują.

Kłopoty z cudami?

Niestety, w zestawieniu z innymi
charyzmatami dar czynienia cudów domaga się
najbardziej radykalnej postawy wiary. Można
powiedzieć, że jest to wiara charyzmatyczna
w swej najczystszej postaci – taka, z którą sam
Jezus wprost łączy możliwość konkretnych cudów,
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zapewniając swych uczniów: „Gdybyście mieli
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej
morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze!, a byłaby wam posłuszna” (Łk 1 7, 6).
I tu pojawia się kłopot. Jak bowiem zauważa
Serafino Falvo, „Jesteśmy dziś przyzwyczajeni
do rozumowania i nasza religia stała się przez to
bardziej racjonalna niż nadprzyrodzona. Staramy
się odkryć w Ewangelii raczej sposoby
rozwiązywania problemów społecznych, niż
zgłębiać tajemnice mocy Bożej. Poza tym wielu
jest przekonanych, że dziś człowiek potrafi czynić
większe cuda, niż Bóg w czasach zamierzchłych.
Oto dlaczego charyzmat cudów stał się czymś
wyjątkowym. To nie Bóg zamknął dopływ swojej
mocy – dodaje jednak Falvo – wina jest po
stronie człowieka. Jeśli utraciliśmy zrozumienie
sensu nadprzyrodzoności, to wszystko, co nam
przypomina istnienie tamtego świata, wywołuje
zakłopotanie i uczucia raczej niechętne” 2.
Tymczasem
nie
takiej,
przesadnie
zracjonalizowanej wiary oczekuje od swoich
uczniów Jezus. Przeciwnie – oczekuje
wiary żywej, radykalnej, i na takiej
właśnie glebie, także i dziś, pragnie
zasiewać dar czynienia cudów. Wszak
napomina swych uczniów wyraźnie:
„Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę
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powiadam wam: kto powie tej górze: Podnieś się
i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz
wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się
stanie”(Mk 11 , 22–23). Dzieje się tak dlatego, że
dar czynienia cudów może wzrastać tylko wraz
z rozwojem charyzmatycznego wymiaru wiary.
Warto o tym pamiętać i o takie przymnożenie
wiary Boga prosić.
Aleksander R. Bańka
Artykuł pochodzi z biuletynu "Życie w Duchu" nr 11 ,
1 4 października 201 4 r. Wydawanego przez Centrum Duchowości
Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Katowickiej
1 S.

Falvo, Przebudzenie charyzmatyczne, tłum. T. Stańczyk, Łódź
1 995, s. 1 46–1 47.
2 Tamże, s. 1 51 .
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Wskrzeszać umarłych

Chciałbym zacząć od słów św. Piotra, które
wypowiedział po uzdrowieniu chromego –
uzdrowieniu, które było dla niego pretekstem do
głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie: „I przez wiarę
w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie
i którego znacie, imię to przywróciło siły” (Dz 3,
1 6). Co zatem przywróciło chromemu pełnię sił?
Wiara w imię Jezusa. Dla Żydów imię oznaczało
tajemnicę, głębię, tożsamość człowieka. Dlatego
nie można było wypowiadać imienia, którym Bóg
przedstawił się Mojżeszowi, mówiąc o sobie:
Jestem. W trakcie ostatniej wieczerzy, gdy Jezus
umył nogi uczniom, skierował do nich słowa: „Już
teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście,
gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM”
(J 1 3,1 9). Jezus utożsamia się z tym imieniem.
W imieniu Jezusa, które oznacza: Bóg zbawia,
wypełnia się owo „Jestem”. W Jezusie Bóg jest
bowiem zbawczo dla nas. Jeżeli uwierzę
w zbawczą miłość Boga to wszystko jest możliwe,

ponieważ imię Jezusa prowadzi nas w głąb serca
Boga. W praktyce więc, w naszym doświadczeniu
Boga ma szansę zrealizować się pragnienie
Mojżesza, które w jego wypadku nie zostało
w pełni zaspokojone. Kiedy bowiem, przebywając
w chwale Pana, otrzymał od Niego przykazania,
prosił: „spraw bym ujrzał Twoją twarz” (Wj 33, 1 8).
Ta prośba nie została jednak w pełni zaspokojona
i Mojżesz mógł ujrzeć Boga tylko „z tyłu”.
Tymczasem my przez Jezusa mamy dostęp do
samej głębi Bożej tajemnicy. Zaczynamy więc żyć
mocą tej rzeczywistości, którą kryje w sobie imię
Jezusa, bo nie w dźwięku sylab tkwi jego moc, ale
w tym co imię to uobecnia. Bramę do tej
rzeczywistości stanowi wiara.
W swej mowie pożegnalnej w Wieczerniku
Jezus obiecuje: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam, kto we mnie wierzy będzie także dokonywał
tych dzieł. Owszem i większe od tych uczyni, bo ja
idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię
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podporządkował swoje życie. Tym samym okazuje
także całkowite posłuszeństwo słowom i obietnicom
Jezusa. Wszak to sam Jezus powiedział, że jeśli
będziemy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiemy
tej morwie, aby wyrwała się z korzeniami
i przesadziła w morze, będzie nam posłuszna. Tak
samo pozwala nam Jezus postępować z chorobami
i Piotr jest tego przykładem. Potrzebna jest jednak
więź z Jezusem – taka, dzięki której stajemy się
Christoforos (nosicielami Chrystusa), ponieważ
nosimy w sobie, w naszych sercach, odniesienie do
Jego realnej, bliskiej obecności przy nas. Kiedy więc
wypowiadamy „w imię Jezusa” to sam Jezus przez
nas nakazuje chorobom, aby ustąpiły, demonom,
aby uchodziły, a żywiołom, aby się uciszały. Takiej
wiary, wiary charyzmatycznej Bóg od nas oczekuje
i takiej wiary dla nas chce. Nic dziwnego, że Jezus
wyrzuca uczniom brak wiary w sytuacjach gdy są
np. zalęknieni w czasie burzy na jeziorze. Wiara
charyzmatyczna jest bowiem płynącym z bliskości
Jezusa,
nadprzyrodzonym
przekonaniem
o możliwości natychmiastowej interwencji Boga
w każdej sytuacji. Uczniom zabrakło jej także
wówczas, gdy nie mogli wyrzucić złego ducha
z opętanego. Także wtedy Jezus zarzucił im brak
wiary. Wymaga on wielokrotnie od uczniów wiary
charyzmatycznej, ponieważ daje im wszystko, co
potrzebne, aby rozbudziła się w ich sercach – swoją
bliskość i łaskę. Niestety, choć uczniowie przebywają
w obecności Jezusa, nie wiedzą do końca, z kim
mają do czynienia. Żyją z Nim, ale nie wierzą
jeszcze w Jego boskość. Podobnie jest z nami.
Gdybyśmy bowiem w pełni, autentycznie uwierzyli
w to, kim jest Jezus i w to, że jest za nami, mając
z Nim taką więź, do jakiej nas zaprasza, wszystko
byłoby dla nas możliwe w Duchu Świętym. I to jest
właśnie zadanie uczniów. W zakończeniu Ewangelii
według św. Marka wymienione są znaki
towarzyszące głoszeniu słowa. Jezus mówi tam
o wierze charyzmatycznej – tej właśnie, której
towarzyszą znaki potwierdzające prawdziwość
tajemnicy królestwa Bożego. Znaki Bożej mocy są
bowiem sprzęgnięte z wiarą. Jezus podkreśla
przecież wielokrotnie, zwracając się do
uzdrowionych, że dokonała tego ich wiara. Mocą tej
wiary uzdrowiona zostaje na przykład kobieta
cierpiąca na krwotok, czy sługa setnika.
Charyzmatyczny rys owej wiary ujawnia się bowiem
wówczas, gdy w sposób pewny, całą swoją istotą
lgniemy do tego, co jawi się naszemu rozumowi
w sposób nieoczywisty. Potrafimy uchwycić się Bożej
Dr hab. Aleksander R. Bańka, podczas wygłaszania konferencji obecności z wszystkimi tego konsekwencjami.
(Fot. A. Wintoch)

moje to uczynię aby ojciec był otoczony chwałą”
(J1 4, 1 2 - 1 3). Znamienne jest to, że w Wieczerniku
Jezus dwa razy zapewnia nas, że o cokolwiek
będziemy Go prosić, to właśnie otrzymamy. Możemy
więc w pewnym sensie Jezusem „dysponować”.
Jezus daje nam prawo do dysponowania sobą –
daje nam siebie do dyspozycji – a narzędziem do
tego jest wiara.
Drugi istotny fragment brzmi następująco: „To
wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem” (J 1 4, 25–26). W pełnych chwały
otchłaniach imienia Jezus – w imieniu swego Syna
– Ojciec posyła nam Ducha, którego mocą dokonują
się uzdrowienia i wskrzeszenia. Dlatego, gdy Piotr
zechciał uzdrowić chromego żebrzącego u bram
Świątyni Jerozolimskiej, uczynił to „w imię Jezusa”.
Piotr w tym jednym wezwaniu streszcza niczym
w pigułce syntetyzuje i wypowiada całą prawdę
zbawczą. W imieniu Jezus wszystko się bowiem
zawiera i streszcza kerygmat – cała zbawcza
prawda o Bożej miłości. Uzdrawiając „w imię Jezusa”
Piotr dokonuje radykalnego i bezdyskusyjnego
wyznania wiary w Tego, któremu bez reszty
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Owszem, ona nie jest dla nas oczywista. Chodzi
jednak o to, aby – wzorem św. Piotra
uzdrawiającego chromego – wzbudzić w sobie
przekonanie o realnej obecności Jezusa w sposób
pewny i absolutnie bezdyskusyjny. Wówczas Bóg
odpowiada znakami pełnymi mocy.
Charyzmatyczna natura wiary łączy się zatem
z pewnością, że Jezus jest blisko nas i nigdy nas nie
opuści. Jednak lęk o siebie i niepewność osłabia
charyzmatyczną moc naszej wiary. Bóg daje nam
bowiem prawo do dysponowania sobą, jednak
oczekuje od nas, że radykalnie i bez wahania
przylgniemy do jego obietnicy. A obietnica jest taka,
że nie pozostawi nas sierotami i zawsze – w Duchu
Świętym – będzie pośród nas przebywał. Kiedy więc
Jezus – choć nie wprost – mówi o charyzmatach, to
w zasadzie wspomina tylko o jednym –
o charyzmacie wiary. Pokazuje też owoce tego
charyzmatu: uzdrowienia, uwolnienia i cuda. Są one
owocem zażyłej, bliskiej relacji Jezusa z Ojcem,
a zażyłość ta ujawnia się na wiele sposobów –
chociażby w chwili wskrzeszenia Łazarza. Jezus
zwraca się wówczas do Ojca słowami: „Ojcze,
dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że
Mnie zawsze wysłuchujesz” (J 11 ,41 –42). W ten
sposób Jezus uczy nas pewności w naszym
przebywaniu z Bogiem. Jeśli więc modlimy
o uzdrowienie i nie wierzymy, że realizują się
wówczas słowa Jezusa: „Gdzie dwaj lub trzej
zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród
nich” (Mt 1 8, 20), nasza modlitwa nie ma sensu.
Przeciwnie, jeśli taka pewność wzbudza się
w naszych sercach, to musimy ją radykalnie
doprowadzić do końca. Piotr idący po wodzie do
Jezusa zaczął tonąć dopiero wtedy, gdy zwątpił.
Dopóki ufał – szedł po wodzie. Tak też jest z nami.
Mamy w sobie głęboko osadzone pokłady
nieufności, przez które nie potrafi w pełni przebić się
moc wiary. Dlatego tak rzadko wskrzeszamy
umarłych. Ponadto nosimy w sobie szereg
psychicznych blokad, które wiążą się z tym, że jeśli
nawet przyjmujemy Jezusa w jego bliskości, to bez
jego ran. Boimy się ogołocenia, oplucia, upokorzenia
– tego, co stanie się z nami, jeśli Bóg nie odpowie
na naszą prośbę. Boimy się ośmieszenia podobnego
do tego, którego doświadczał Jezus, gdy konając na
krzyżu słyszał drwiące głosy: Zejdź z krzyża, jeśli
jesteś Synem Bożym. Ten lęk hamuje w nas moc
wiary i trudno go z siebie wyplenić. Owszem,
zawierzenie Jezusowi nie może być głupkowate i nie
może nosić znamion duchowej brawury. Musi zatem
kryć w sobie gotowość do cierpienia – owo passio
zarazem namiętne i współodczuwające z Jezusem
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także w Jego uniżeniu i upokorzeniu. Jeżeli nie ma
we mnie tego passio, nie powinienem przystępować
do posługi charyzmatycznej. W tej posłudze nie ma
bowiem miejsca na brawurę, Jest natomiast miejsce
na odwagę. Ta odwaga wiary jest owocem więzi
z Jezusem, ale, paradoksalnie, wyrasta też na
kanwie doświadczenia własnej nędzy. Moje serce
musi zatem przejść proces ogołoceń i umierania dla
siebie. Dopóki chcę pozostawić sobie system
rozmaitych zabezpieczeń, nie będę skuteczny
w mojej posłudze. Problem w tym, że nasze lęki są
w nas osadzone niejako strukturalnie – mają wiele
wymiarów i często sięgają bardzo głęboko. Bóg
jednak widzi je wszystkie i dlatego bardzo powoli
wychowuje nas do doświadczenia żywej wiary.
Z tego też względu także doświadczenie
charyzmatyczne w naszych wspólnotach rozwija się
stopniowo – narasta krok po kroku zmierzając do
swego wypełnienia w charyzmacie wiary.
Jak zatem rozwijają się charyzmaty? Jeden
budzi drugi. Zazwyczaj doświadczenie
charyzmatyczne zaczyna się od daru języków
i wiąże z przełamaniem pewnych barier
psychologicznych (np. obawa przed śmiesznością).
Kiedy przełamane zostają wewnętrzne blokady,
zaczyna ujawniać się moc Ducha Świętego.
W konsekwencji można dar języków otrzymać
w sposób nagły, może on jednak dojrzewać powoli
i ujawniać się stopniowo, coraz większa łatwością
i swobodą wypowiadania słów, które – choć dla
modlącego się pozostają niezrozumiałe – stanowią
konkretną, modlitewna ekspresję i mają swą
wewnętrzną dynamikę; są niejako „od wewnątrz”
prowadzone delikatnym tchnieniem Ducha Świętego.
Dar języków nie jest oczywiście potrzebny do
zbawienia, ale jest bardzo przydatny do posługi
modlitwą. Kiedy zostaje z hojnością przyjęty we
wspólnocie, ułatwia przebudzenie innych
charyzmatów; jest w pewnym sensie
„charyzmatotwórczy”.
Dar języków budzi w gotowość do słuchania
i otwiera nas na charyzmat proroctwa. Pojawiające
się słowo prorockie wymaga jednak dalszych kroków
w przestrzeń wiary. Nie bowiem zawsze łatwo
rozeznać, czy to co wypowiada osoba prorokująca,
jest od Ducha Bożego. Proroctwo kształtuje się
i oczyszcza w praktyce posługi, a kontrolę nad nim
sprawuje wspólnota. W praktyce więc, zanim dar
proroctwa oczyści się i wykrystalizuje, osoba
prorokująca musi przejść przez pewien okres
ogołocenia, poddając się rozeznaniu i ocenie
wspólnoty. Co więcej, charyzmat proroctwa jest
zróżnicowany. Gdy pojawia się w postaci proroctwa
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w językach, wiąże się z jeszcze większym skokiem
wiary; jest bowiem wówczas nie tylko wypowiadanie,
ale musi także zostać przetłumaczone. Wiąże się to
z podwójną niepewnością: czy wypowiadane słowa
nadają się do prorockiego tłumaczenia i czy Duch
Święty wzbudzi we wspólnocie osobę tłumaczącą.
Obudzony charyzmat prorokowania rodzi
z kolei słowa poznania. Objawia się ono zazwyczaj
w trakcie dużych spotkań modlitewnych. Osoba nim
obdarowana wypowiada wówczas słowa, w których
przekazuje konkretne, mające pobudzać do wiary
informacje. Mówi więc, na przykład, że wśród
modlących się osób jest kobieta w wieku 30 kilku
lat, którą Bóg uzdrawia z konkretnej choroby
nowotworowej. Informacje w podobny sposób
przekazywane mogą być różne. Za każdym razem
jednak ich wypowiedzenie przez osobę obdarowaną
charyzmatem słowa poznania wiąże się z głębokim
zawierzeniem Bogu i krokiem w nieznane. Jeśli taki
krok zostanie wykonany, wówczas jest szansa, że
pojawi się we wspólnocie charyzmat uzdrawiania
a nawet dar czynienia cudów. Dzieje się tak dlatego,
że we wspólnocie, która rozwija się w sposób
uporządkowany, Bóg budzi charyzmaty wedle
pewnej logiki i duchowego ładu – na miarę
coraz intensywniejszego rozpalania wiary.
W konsekwencji, im silniej płonie w nas wiara, tym
głębiej i bardziej autentycznie doświadczamy
bliskości Jezusa i przeżywamy prawdę o Jego
realnej obecności przy nas. Dla potwierdzenia tej
prawdy Duch Święty przychodzi w konkretnych
charyzmatycznych znakach. Życie w Duchu Świętym
jest zatem życiem skupionym na Chrystusie. Duch
Święty jest nam dany po to, aby uobecniać pośród
nas Jego realną bliskość. Dlatego tchnie przez
ogród naszej duszy, aby ją przygotować na przyjście
Umiłowanego. Duch Święty kroczy przed Jezusem,
aby przekonywać o jego mocy i mesjańskiej misji.
Dlatego, kiedy Jezus mówił, że przybliżyło się
królestwo Boże, potwierdza tę prawdę znakami
dokonywanymi w mocy Ducha Świętego. W pewnym
sensie prawda o królestwie jest prawdą o nim
samym. To sam Jezus jest królestwem Bożym, bo
w Nim dana jest nam prawda o nieskończonej
bliskości Ojca. W Jezusie mamy więc Ojca niejako
na wyciągniecie ręki. Jezus pragnie chwały Ojca,
a Duch pragnie chwały Jezusa. Ojciec posyła więc
Ducha, aby wywyższyć Syna, Syn zaś działa
w mocy Ducha, aby Ojciec został uwielbiony.
Dlatego właśnie, gdy żyjemy w Duchu Świętym
żyjemy w więzi z Jezusem dla chwały Ojca. Naszym
celem jest, aby objawiała się chwała Ojca –
jesteśmy włączeni w epifanię tej chwały. Taka jest
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nasza misja i tym skuteczniej będzie ona
realizowana, im silniej rozpali się w nas wiara. Na
miarę tego rozpalenia wiary będą też wydarzać się
znaki potwierdzające prawdziwość tego, w co
wierzymy. Duch Boży przeprowadza nas zatem od
słów proroctwa i poznania do uzdrowień, a nawet
i cudów. Tak, wiara ma nas prowadzić do czynienia
cudów, w tym również do tych najbardziej
spektakularnych, w których chwała Boża objawia
swe panowanie nad śmiercią – do wskrzeszeń.
Przecież Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć
i przez to ona nie ma już nad nami władzy. Dlaczego
zatem, w pewnych sytuacjach, ta prawda nie
mogłaby objawiać się wprost, namacalnie? Dlaczego
nie mielibyśmy jej doświadczać? Wzorem dla nas
mogą być św. Paweł i św. Piotr. Pierwszy wskrzesił
chłopca o imieniu Eutych, drugi – kobietę o imieniu
Tabita. Tymczasem my nawet nie śmiemy pomyśleć,
że Bóg mógłby i nami posługiwać się w ten sposób.
Nie ma w nas bowiem dostatecznej wiary. Jezus wie
o tym i dlatego cierpliwie, krok po kroku, w tej wierze
nas prowadzi, ucząc, jak ją kształtować, pogłębiać
i rozpalać, aby nasza pobożność wypełniła się
mocą. Chodzi bowiem ostatecznie o to, abyśmy byli
ludźmi wiary konsekwentnej. Ta z kolei, stymulując
konkretne cuda i znaki Bożej sprawia, że nasze
serce „rozzuchwala się” w pozytywnym tego słowa
znaczeniu – pojawia się w nim odwaga wiary. Niesie
ona z sobą pewien rodzaj głębokiego przekonania,
że Jezus przy nas jest. W konsekwencji, im bardziej
wchodzimy w ciemność wiary, w radykalną
niepewność zawierzenia, tym silniej światło wiary
nas oświetla i objawia obecność Jezusa. Im
ciemniej, im głębszy skok w nieznane, tym
namacalnej doświadczamy światła tej ciemności,
które napełnia nas odwagą. A więc w imię Jezusa
uciszamy burzę na jeziorze i dokonujemy cudów.
W ten sposób jesteśmy wezwani, by pozwolić
prowadzić się Duchowi Bożemu – aby jaśniał w nas
blask wiary i manifestowała się moc
charyzmatycznego namaszczenia. To zaś,
ostatecznie, ma prowadzić do żywej nadziei
i głębokiej miłości, do sakramentów i tradycji
Kościoła, innymi słowy – do tego, co w Kościele
stabilne, trwałe mocne i piękne, co istnieje w nim od
wieków jako jego skarb. I to również, przez naszą
posługę, mamy ludziom pokazywać.
Aleksander R. Bańka
Konferencja wygłoszona podczas Wiosennej Oazy Modlitwy
CDM 30.04-2.05.201 5 w Warszawie

Czy rozumiesz co czytasz?

"Czy rozumiesz co czytasz?. . . "
Mądrość w Piśmie św. jest tożsama z pobożnością
i sprawiedliwością. Ten, kto jest posłuszny Bogu
jest jednocześnie mądry i sprawiedliwy. Nagrodą
za sprawiedliwość jest Boże błogosławieństwo.
Szczególnie wyraźne jest to w starotestamentalnej
zasadzie odpłaty według której cierpienie oznacza
zawsze skutek grzechu, zaś dobrobyt i radość –
skutek sprawiedliwości. Łatwo można zauważyć,
że zasada ta w takiej wersji rzadko kiedy się
sprawdza, a co wnikliwsi czytelnicy Biblii zobaczą,
że w takiej formie nie zawsze ona nawet
występuje. Sprawa pierwsza: Biblia nie została
napisana w ciągu jednego dnia czy nawet roku,
ale powstawała przez około 1 000 lat (najstarsze
zachowane fragmenty ST pochodzą z k. X w.
przed Chr.) i był to czas, gdy lud Boży dorastał do
coraz pełniejszego poznania Boga. widzimy zatem
nie tylko Boga, który objawia pewne prawdy, ale
również wychowuje Izraela, przygotowując go
stopniowo do przyjęcia pełni Objawienia. Druga
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kwestia: zasada odpłaty a życie. Już np.
w Księdze Hioba czy Księdze Mądrości możemy
zobaczyć ten problem – sprawiedliwy cierpi, choć
grzechu nie popełnił. Bardzo trudno jest znaleźć
odpowiedź na to pytanie; właściwie, to dopiero
Krzyż Chrystusa daje pewną odpowiedź.
Wcześniej znajdujemy tylko odniesienia do próby
jak w przypadku Hioba, nagrody za wytrwałość
u Tobiasza, czy stwierdzenie, że „grzech i śmierć
weszły na świat przez zawiść diabła” (Mdr).
Widzimy więc, że to nie Bóg wprowadził na świat
cierpienie i śmierć. W NT Jezus objawia się jako
Ten, który ma władzę nad śmiercią fizyczną
i duchową. Czyni to wskrzeszając zmarłych (czyni
to 3 razy; w odniesieniu do córki Jaira, młodzieńca
z Naim i Łazarza) i odpuszczając grzechy,
a przede wszystkim zmartwychwstając.
Barbara Misiuro
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P s a l m 3 - W m o cy B o że j

Rozważając kolejne Psalmy poszukuję
wskazówek jak iść przez życie w Mocy Ducha
Świętego. W Psalmie 3 znajduję takie miejsca gdzie
ukazana jest konkretna Boża Moc.
PSALM 3
1

Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem
Absalomem.

2

Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
jak wielu przeciw mnie powstaje!
3 Wielu jest tych, co mówią o mnie:
"Nie ma dla niego zbawienia w Bogu".

/Kolejne fragmenty Psalmu 3 podaję za Biblią Tysiąclecia, wyd.3/

Na początku Psalmu rozlega się narzekanie
na prześladowców. Jak jest ich wielu i jaką wielką
mają siłę. Bardzo dużo przeciwności, różne utrapienia
dnia codziennego w większości są mojej własnej
produkcji. To moje własne serce mnie oskarża
i wygląda na to, że jestem swoim osobistym wrogiem.
Ile dziennie przesuwa się przez moją świadomość
osądzających myśli, lęków, podejrzeń, osądzeń na
mój temat. A jeśli takimi utrapieniami byłem nękany
od dzieciństwa i młodości, to jak sobie z nimi poradzę?
Jak nawrócić własne serce i umysł, jak sprawić aby
negatywne myśli zamieniły się w realizm Bożego
poznania?
4

Drogą Sprawiedliwego

A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,
Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
5 Wołam swym głosem do Pana,
On odpowiada ze świętej swojej góry.

Bardzo często robiąc coś dobrego spotykam
się z opozycją. Powstająca opozycja pokazuje mi
wartość prowadzonego dzieła. Z przeciwnikami nie
zawsze jestem w stanie zwyciężyć i może się zdarzyć,
że polegnę w walce. Ja mogę przegrać, ale nie Bóg
i On jest moją ochroną, moją tarczą obronną. To On
podnosi tarczę i pokazuje jak walczyć. Bywa, że nie
mam już sił, aby na nowo stawać do walki, ogarnia
mnie zniechęcenie, bo jak długo można pracować
bez widzialnych efektów, ale wtedy doznaję
wzmocnienia. Jak Psalmista wołam swym głosem
do Pana, On odpowiada. To jest moja modlitwa,
wołanie swoimi słowami, nie tekstami innych ludzi.
W modlitwie chcę być autentyczny, nie naśladuję
innych mistrzów modlitwy, choć czasem korzystam
z ich dorobku. Mam poczucie, że Bóg odpowiada na
moje słowa, czasem przez zdarzenia, przez moją

historię życia, gdy tylko jestem w stanie Jego Słowo
usłyszeć. W ostatnim czasie bardzo mocno
doświadczyłem Bożej odpowiedzi na moją modlitwę
oraz pokazaniem się Mocy Bożej działaniu. Była to
odpowiedź nie tylko szybka ale i w bardzo konkretny
sposób wypełniająca swoją obietnicę: „Proście,
a otrzymacie” (Mt 7, 7).
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
bo Pan mnie podtrzymuje.
7 Wcale się nie lękam tysięcy ludu,
choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.
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Nie muszę się bać, bo mam obrońcę, od
którego pochodzi zbawienie. On uwalnia mnie od
lęku, który paraliżuje moje działanie. Ten lęk jest
atakiem mojego jedynego i prawdziwego nieprzyjaciela,
Złego. Lęk przed tym, co będzie, czy dam radę, czy
zostanę wyśmiany. Ten właśnie lęk jest
przeciwieństwem miłości, bo miłość usuwa lęk.
Powstań, o Panie!
Ocal mnie, mój Boże!
Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów
i wyłamałeś zęby grzeszników.
9 Od Pana pochodzi zbawienie.
Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.
8

To wszystko zostało już pokonane
i błogosławieństwo Boże nad Jego ludem uzdalnia
mnie do ochoczego podejmowania wyzwań dnia
codziennego. Już teraz, nawet gdy nie widzę
natychmiast działania Bożej Mocy mogę wznosić
uwielbienie, bo wybawienie już się dokonało, modlitwa
została wysłuchana, Boże Słowo dokonało to co
chciało, aby moja radość była pełna.
Boża Moc ukazała się w życiu Jezusa, to On
był narażony na wielkie prześladowanie ze strony
swoich nieprzyjaciół /Mt 26, 45 nn, 27, 23.43/ a jednak
widział potrzeby innych ludzi i im zaradzał. Swoje
działanie uzależniał od wiary w Bożą interwencję
oraz od ich woli dawania świadectwa o wybawieniu
czy uzdrowieniu. Tak było z trędowatymi, którzy
zostali uzdrowieni w drodze do świątyni, a wrócił
jeden, aby dać świadectwo o Bożej Mocy. /Łk 1 7,11 1 9/ Gdzież jest reszta uzdrowionych? Może wydawało
się im, że uzdrowienie należało się, jako członkom
Narodu Wybranego. Wrócił dać świadectwo
Samarytanin, któremu nic się nie należało, a jednak
dostrzegł w sobie działającą Moc uzdrawiającego
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Boga. Wszyscy zostali oczyszczeni, ale jeden w to
uwierzył.
Ten Psalm ukazuje właśnie Bożą interwencję,
Boże wybawianie i odpowiedź człowieka na to
działanie. Bóg zawsze działa, tylko nie zawsze jest
to w chwili, i w sposób odpowiadający człowiekowi.
Musiało upłynąć aż 8 wersetów, aby Psalmista
zorientował się, /w wersecie 9/, że zbawienie
dokonało się i dał świadectwo jednym, krótkim
zdaniem „Błogosławieństwo Twoje nad narodem
Twoim”, jakby się wstydził swojego niezrozumienia
sposobu Bożego działania.
Widzę takie instrumentalne podejście do
modlitwy i życia w Mocy Ducha Świętego zarówno
w Psalmach, w czasach Jezusa jak i teraz. Wszystko
się należy, o nic nie trzeba zawalczyć, jeśli już się

jakieś działanie podejmuje się, to efekty mają być
natychmiast i takie, jakie się oczekuje. Nie zostawia
się miejsca na Boże plany, na wiatr Ducha Świętego.
A Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Widzi w ludzkiej
duszy ogromny potencjał dobra, wiary, która może
góry przenosić, jeśli tylko zechce. Idąc przez życie
z wiarą w Bożą Moc ujawniającą się również w moim
działaniu, daję Jemu pierwszeństwo we wszystkim,
Jego pomysły przewyższają moje wyobrażenia i po
latach widzę jak były dobre. To wszystko, co
wydawało mi się prześladowaniem, zostało
przemienione i mogę dawać świadectwo Bożego
działania w moim życiu. „Nasz Pan jest potężny
w Mocy Swej”.

Z życia Kościoła...

W czasie zmian

Moim zadaniem jest napisanie komentarza do
wydarzeń, które dokonały się w Kościele. Na pewno takimi
ważnym wydarzeniem jest pielgrzymka Ojca Świętego
Franciszka na Kubę i Stanów Zjednoczonych. Na Kubie
papież wzywał do „rewolucji czułości”. Papież Franciszek
podczas Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej w El
Cobra na przedmieściach Santiago de Cuba powiedział:
„Nasza rewolucja musi obejmować czułość, radość, która
zawsze staje się bliskością, która zawsze staje się
współczuciem i prowadzi nas do zaangażowania się, aby
służyć w życiu innych". Ojciec Święty przypomniał, że
pokolenia na pokolenie, dzień po dniu, jesteśmy
zapraszani do odnowy wiary. Papież ukazał program
Kościoła, który służy, który wychodzi z domu, wychodzi ze
swoich świątyń, ze swych zakrystii.
Kiedy pisałem ten komentarz papież był w trakcie
wizyty w Stanach Zjednoczonych. Mam wielką nadzieje
że wizyta Ojca Świętego Franciszka pomoże w walce
o obronę rodziny i małżeństwa. Ta podróż jest wielką
nadzieją nie tylko dla Kościoła w Stanach ale
i społeczeństwa wobec tych kroków, które są
podejmowane przez władze.
Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym
poruszyć a mianowicie temat uchodźców. Ksiądz biskup
Grzegorz Ryś podczas modlitwy ekumenicznej w intencji
uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy powiedział:
„Kiedy Bóg przychodzi do mnie w osobie kogokolwiek
z wyciągniętą ręką, prosząc o coś, to tak naprawdę prosi
o to, co mi wcześniej dał”. Słowa, które bardzo przeniknęły
moje serce. Jestem przekonany i wierzę w to, że

Piotr Milówka

modlitwa jest w stanie zmienić rzeczywistość. Dla
chrześcijan najważniejsza jest postawa miłości miłosiernej,
ale wśród wielu z nich pojawia się lęk o swoją przyszłość
i najbliższych.
Biskup Grzegorz Ryś zwrócił uwagę na zupełnie
inny aspekt obecnej sytuacji w dzisiejszej Europy. Lęk nie
może przesłonić prawdy o tym, że wszystko co posiadamy
jest darem Bożym.
Biskup Grzegorz tłumaczy, że słowa Jezusa:
„Byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony
i daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”
nie decydują o losach Polski czy Europy na najbliższe
dziesięciolecia, one decydują o naszej wieczności.
„Straciliśmy doświadczenie Boga, jako Boga, czyli
tego, który jest pierwszy; jako tego, któremu wszystko
zawdzięczam! To, co mam, kim jestem, zawdzięczam
Jemu. Należymy do Niego i ta ziemia też ostatecznie
należy do Niego” – przekonywał bp Ryś. Jest to trudny
temat wobec, którego nie możemy przejść obojętnie i też
w pewnym sensie jest wpisany w życie Kościoła.
W październiku czeka nas II etap Synodu
Biskupów na temat rodziny. Dużo mówi się i pisze o grupie
konserwatywnej i liberalnej. Ja wierzę i jestem
przekonany, że najważniejszy ruch należy do Ducha
Świętego, który swoją wolę objawi przez Ojców
Synodalnych pod przewodnictwem Piotra naszych
czasów.
Ks. Marek Modzelewski
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"Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!"

Łk 11 ,1 7-44

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza
już do czterech dni spoczywającego w grobie.
A Betania była oddalona od Jerozolimy około
piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło
przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po
bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że
Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie.
Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś
prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego:
«Wiem, że zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak,
Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz,
Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała
po kryjomu swoją siostrę, mówiąc:
«Nauczyciel jest i woła cię». Skoro zaś tamta
to usłyszała, wstała szybko i udała się do
Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi,
lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta
wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli
z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria
szybko wstała i wyszła, udali się za nią,
przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie
był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg
i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł». Gdy więc Jezus ujrzał jak
płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli,
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
«Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu:
«Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał.
A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy
z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on
nie umarł?» A Jezus ponownie, okazując
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus
rzekł: «Usuńcie kamień!»
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od

czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej:
«Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień.
Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze,
dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja
wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale
ze względu na otaczający Mnie lud to
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym
głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go
i pozwólcie mu chodzić!».
Wskrzeszani są umarli, więc droga do
wskrzeszenia wiedzie przez śmierć... A z tym już
tak łatwo się nie potrafimy pogodzić. No bo kto
z nas nie chciałby żeby przez jego modlitwę Pan
Jezus kogoś wskrzesił? Ale kto z nas chciałby
umrzeć, żeby ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ zostać
wskrzeszonym?
Pan Jezus dokonuje w swoim ziemskim
życiu kilku wskrzeszeń. Uzdrawia wielu,
wskrzesza kilku. Czyżby to było trudniejsze
zadanie? Czyżby wskrzeszenie było jakimś
wyższym stopniem wtajemniczenia?
Przyjrzyjmy się dzisiaj wskrzeszeniu
Łazarza. Kiedy popatrzymy na okoliczności tego
wydarzenia zobaczymy, że Pan Jezus się
specjalnie ociąga z przyjściem do Betanii. Jakby
specjalnie czekał na śmierć przyjaciela. Kiedy
dociera do Niego wiadomość od Marty i Marii,
mówi: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku
chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został
otoczony chwałą». Jezus WIE, ma plan, mimo
ludzkich uczuć, bo przecież pojawia się
wzruszenie, łzy, realizuje swój plan, który po
ludzku wydaje się irracjonalny. No bo co robimy
my, pędzimy na złamanie karku, żeby pomóc, być,
modlić się...a Jezus WIE!!! Ile razy dane nam było
buntować się przeciw temu planowi stojąc nad
trumną bliskich..., a czasami zupełnie obcych
osób? Bo to przecież matka małych dzieci,
pobożna, wierząca osoba, umiera zostawiając
bliskich w najgorszym momencie. Bo to ojciec
dzieci, jedyny żywiciel rodziny, dzieci potrzebują
ojca. Bo to dziecko, kto pozwala na cierpienie
i śmierć dzieci? Modliliśmy się za nich, i co... nie
poskutkowało? Jakże trudno ożywić-wskrzesić
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swoją wiarę i zaufanie i powiedzieć: Panie Ty
WIESZ!
Pan Jezus oddziałuje na wielu, a właściwie
na każdego z uczestników tego wydarzenia, na
Martę, na Marię, na Żydów, no i oczywiście na
samego Łazarza, choć wydaje się, że na Niego
najmniej. Marta pełna wiary mówi: «Panie, gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł», wszystko Jemu
zawierzyła, ale czy wiedziały co Pan Jezus mówi?
Jest przekonana o tym, że jej brat będzie
wskrzeszony na końcu czasów, widać, że uważnie
słuchała i zapamiętała słowa Jezusa, widać, że
ten temat nie jest jej obcy, że o tym już rozmawiali.
Jezus mówi «Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to?» To pytanie jest
zadane nie tylko Marcie (Tej, która przez krzątanie
przy domowych sprawach, jest przez nas
klasyfikowana jako "gorsza" siostra), ale też nam,
każdemu z osobna, i co wtedy odpowiemy? Marta
odpowiedziała: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś
Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat». A jaka byłaby Twoja odpowiedź? Z serca?
Z przekonaniem? Z wiarą? Czy może wyuczona?
Maria mówi Jezusowi te same słowa co
Marta, jednak Pan nic nie odpowiada, wzrusza się
i pyta gdzie położyli Łazarza. Płacze. Prosi by

odsunęli kamień. Słowa Marty dotyczące zapachu
przy grobie potwierdzają śmierć Łazarza, mimo to
jednak ufają i odsuwają kamień. Czego się
spodziewają? Czego oczekują kiedy kamień jest
już odsunięty, ale Łazarz jeszcze jest wewnątrz,
Pan Jezus mówi: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie
wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie
lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał», niesamowite wyznanie Syna BogaCzłowieka, pokazujące bezgraniczne zaufanie,
przecież był do nas podobny we wszystkim oprócz
grzechu. To takie zaufanie, JA WIEM!!!
Myślę, że to jest istota każdej modlitwy, tak
ufać, że WIEDZIEĆ. Bo to przecież nie moje
słowa, nie moje modlitwy uzdrawiają chorych czy
wskrzeszają umarłych, to SAM, ŻYWY,
WSZECHMOGĄCY BÓG!!! Bez względu na to kto
się modli, jak długo i jak intensywnie, działa SAM
BÓG!!! A jeśli ktoś nie wstaje z grobu? I z tego
Pan Bóg wyciąga dobro! Uczy nas pokory!!!
Takiej, która zdaje się krzyczeć, to nie ja, to TY!
To co modlić się czy nie? Oczywiście, że
tak, i być przekonanym, że w tej szczerej,
pokornej modlitwie jest SAM BÓG! Cokolwiek się
wydarzy - to JEGO dzieło!

Beata:

wiele emocji, uczuć decyzji, dzięki którym dziś nie
zabija mnie poczucie winy, że czegoś nie
dopełniłam. Bóg był, tak jak mi obiecał ciągle
obecny i uzdrawiał mojego tatę, choć inaczej niż
oczekiwałam. Dawał mi siłę, cierpliwość a także
jakieś przeczucie, że tej nocy tata umrze.
Przekonałam całą rodzinę aby pożegnali się
z tatą. Tego dnia tata odbył sakrament pokuty
i przyjął Ciało Jezusa i w nocy zmarł. Jego śmierć
zmienia życie wielu osób.

Działo się...

Joanna Boncol

KODA DM - 201 5

Czas rekolekcji był dla mnie czasem
intensywnego przebywania w obecności Boga,
doświadczania Go całą sobą. Przechodziłam czas
uzdrawiania, akceptacji, uczenia się słuchania
Jezusa w swoim sercu inaczej, a także
doświadczenia narodzin jako dziecka Bożego.
Każdy dzień zaczynał się we mnie pytaniem na
które Bóg codziennie odpowiadał na różne
sposoby. Uprzedzał i spełniał pragnienia mojego
serca. Przychodził z radością, pokojem ,słowem
drugiego człowieka, kruszył przeszłość, walczył
o mnie, gdy przychodziło zwątpienie i brakowało
sił. Najważniejsze słowa podczas czasu rekolekcji
to, że Bóg jest tylko dobry.
Czas rekolekcji był też dla mnie czasem
umierania mojego taty chorego na raka. Pan Bóg
umocnił mnie swoją obecnością, doradzał przez
innych ludzi obecnych na KODA, dzięki temu gdy
wróciłam do domu miałam siłę towarzyszyć tacie
do końca. Tata zmarł 2 tygodnie po rekolekcjach

Tomek:
Rekolekcje KODA były dla mnie czasem
właściwego poznawania Boga Ojca czyli poprzez
lekturę Słowa Bożego. Zdałem sobie sprawę , że
dotychczas budowałem obraz Boga na podstawie
własnych przeżyć i odczuć mimo, że już od 7 lat
jestem we wspólnocie. Każdego dnia podczas
rekolekcji Bóg pozwalał mi poznawać się przez
lekturę Słowa Bożego. Było to naprawdę
niesamowite doświadczenie przebywania w Jego
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obecności. Codziennie, krok po kroku byłem przez
Niego prowadzony na kartach Pisma Świętego,
począwszy od doświadczenia
dziecieństwa
Bożego, aż po uświadomienie mi ostatniego dnia
rekolekcji, że jestem posłany do służby innym
ludziom, tak jak on to czynił i nadal czyni. Każdego
dnia proszę o Jego miłość, aby wlewała się
w moje serce po to aby móc służyć innym.
Nasza córeczka Marta Aniela:
Na rekolekcjach byliśmy z 3 letnią
córeczką, która ma zespół Downa. Pan Bóg
przychodził ze znakami swojej obecności przez
nią. Podczas modlitwy wstawienniczej gdy grupa
modląca zapytała czy jeszcze ktoś chciałby aby
się za niego modlić po długiej ciszy córeczka
(która słabo mówi) powtórzyła kilka razy JA, JA...
Upomniała się o modlitwę. Otrzymaliśmy ważne
proroctwo dotyczące jej osoby, jej przyszłości.
Pierwsze owoce już widać: po rekolekcjach
poprawiły się jej wyniki endokrynologiczne, które

już po raz drugi mieszczą się w normach (a od 3
lat ciągle były duże wahania). Chwała Panu!
Pragnienie modlitwy rozbudzone podczas
rekolekcji trwa w nas do dziś. Zaczęliśmy spotykać
się na wspólnej modlitwie z innymi osobami
z naszej wspólnoty, które również mają takie
pragnienie. Zgodnie z radą prowadzących KODA,
jeżeli chcemy aby była żywa wspólnota modlitwy –
mamy po prostu zacząć wspólnie uwielbiać Boga.
Ponieważ w tym roku pełnimy posługę pary
animatorskiej kręgu, podjęliśmy decyzję wspólnie
z naszym kapłanem, że tematem formacyjnym
będzie modlitwa, pogłębianie relacji z Jezusem
w oparciu o podręcznik KODA-DM.
Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością Bogu
Ojcu za ten czas rekolekcji, ale również jesteśmy
wdzięczni wszystkim prowadzącym i uczestnikom.
Chwała Panu!

Fot. Uczestniczy tegorocznej KODA  DM w Rybniku  Chwałowicach.

W intencji...

P a m i ę t a j m y w m o d l i t wi e
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W dniu 30 września br. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Założyciela Ruchu
Światło - Życie. Do ogłoszenia beatyfikacji potrzebny jest zatem już tylko cud.
Dekret Papieski został poprzedzony uznaniem heroiczności cnót Założyciela RŚŻ przez
Kongregację ds. Kanonizacyjnych, co miało miejsce 22 września 201 5 r.

M od l i twa przez ws tawi en n i ctwo S łu g i B ożeg o ks . F ran ci s zka B l ach n i cki eg o
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał
niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą
zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór
Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch ŚwiatłoŻycie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten
sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić
swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski JJJJ. , o którą najpokorniej proszę. Amen.

Ś wi atowe D n i M łod zi eży - Kraków 2 0 1 6
Jak już pisaliśmy, zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, więc nie ustawajmy
w modlitwie w intencji ich organizatorów. Treść proponowanej modlitwy można znaleźć w numerze
2/201 5.

PROOZYCJE I ZAPROSZENIA

J e s i e n n a O a z a M o d l i t wy

Jesienna Oaza Modlitwy odbędzie się
w Warszawie. W terminie od 20 do 22 listopada
201 5 r. Pochylimy się nad tematem roku "W mocy
Ducha Świętego". W rozważaniach poprowadzi
nas po raz kolejny dr hab. Aleksander R. Bańka,
odpowiedzialny za Centrum Duchowości Ruchu
Światło–Życie w Tychach. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie Centralnej
Diakoniii
Modlitwy
(www.oaza.pl/cdm),
w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy.

Wi os en n a Oaza M od l i twy
Wiosenna Oaza Modlitwy odbędzie się
w Warszawie. W terminie od 1 5 do 1 7 kwietnia
201 6 r. Pochylimy się nad tematem rozeznawania.
W rozważaniach poprowadzi nas ks.Tomasz
Owczarek - wieloletni egzorcysta z diecezji
Łódzkiej. Szczegółowe informacje oraz zapisy
będą dostępne na stronie CDM), w późniejszym
terminie. Serdecznie zapraszamy.

„ D z i e ł o D u c h o we j A d o p c j i
Kl eryków"
Dziełu patronuje Centralna Diakonia
Modlitwy. Można do DM Diec. Tarnowskiej zgłosić
konkretnego kleryka ze swojej diecezji, samemu
podjąć modlitwę za swojego znajomego z parafii
lub otrzymać od nich "podopiecznego". Po więcej
szczegółów odsyłamy do numery 2/201 5 eSiloe.

I n tern etowa D i akon i a
M o d l i t wy
Jest to internetowa grupa osób modlących
się w intencjach powierzanych na stronie:
www.oaza.pl/cmd/idm przez "skrzynkę intencji".
Przynależność do IDM-u trwa 2 tygodnie. Przez
ten czas w sposób dowolny można ofiarowywać
Bogu swoje modlitwy. Więcej szczegółów pod
wyżej wymienionym adresem.
e-Siloe - list do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych
Redaguje: Centralna Diakonia Modlitwy,
kontakt: cdmoaza@gmail.com
Do użytku wewnętrznego.

