
Bóg ocala wszystkich (Dz. 27, 9-44) 

Przygotowanie bliższe
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Spraw, Panie, aby wszystkie moje myśli, pragnienia... 

Obraz: Zobaczyć Pawła na statku. Są wraz z nim inni więźniowie, jest wojsko. Okręt jest 
statkiem kupieckim. Patrzeć jak płyną, jak woda zalewa statek. Przyglądać się olbrzymiej 
burzy i wreszcie — jak woda i wiatr rozbijają statek.

Prośba: O głęboką świadomość, że całe moje życie jest w ręku Boga

1. Brak roztropności
 Od połowy października do połowy marca statki nie pływały po Morzu Śródziemnym. Mówiło
się  wówczas o „zamkniętym morzu" z  racji  braku możliwości  skutecznej  nawigacji.  Mimo ogólnie
znanego zakazu —sternik nie przerwał podróży. Zamiast kierować się rozsądkiem — liczył na własne
siły, możliwości i spryt. Myślał też, że jest szczęściarzem, któremu sprzyja los. Odniosę to do siebie...
  W wersie  10  Paweł  ł  zwraca  się  do  tych,  którzy  wydają  rozkazy.  Argumenty  Pawła  nie
poruszają  moralności,  bo  mówi  on  do  ludzi  niewierzących.  Dlatego  nie powołuje  się np. na
odpowiedzialność  za  pasaże rów.  lego  argumentacja  dotyczy  dwóch  rzeczy,  które  każdy
człowiek  bardzo sobie  ceni:  finansów i  troski  o własne życie. To, że jesteśmy chrześcijanami,
nie  oznacza,  Że  wszędzie  mamy  podawać  argumenty  dotyczące  Boga.  Należy  zaś  podawać
argumenty,  które  mogą  kogoś  przekonać  do  słusznej  sprawy.  Zobaczę,  w  jaki  sposób
rozmawiam z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia Boga.
 W wersie  13  czytamy,  że  marynarze  „podnieśli  kotwice" z nadzieją przepłynięcia ok.
120 km wzdłuż południowego wybrzeża Krety. Przy dobrym wietrze, mogliby przepłynąć ten dystans
zanim zrobi się ciemno. Niestety, jednak wiatr się zmienił i zerwał się tak silny huragan, że załodze nie
udało się już powrócić do wybrzeży Krety.  „Podniesienie kotwicy" oznaczało realizację decyzji,  że
będziemy płynąć o własnych siłach i umiejętnościach, wbrew zaleceniom Pawła i roztropności pokoleń
(o zakazanej porze). Gdy zaś oderwie się już kotwice, to potem jest bardzo trudno powrócić do brzegu.
Mogę  tutaj  popatrzeć  na  sytuacje,  gdzie  powinienem być  mocno  zakotwiczonym  i  nie  wolno  mi
odrywać kotwicy, nawet jeśli będzie mi się wydawało, że czemuś podołam o własnych siłach.

2. Rzeczy zbędne
 Rozpoczęło  się  dryfowanie  (w.  15),  które  będzie  trwać  1000  km,  aż  statek
rozbije  się  u  brzegu  Malty  (28,  1).  Takie  właśnie  są  owoce  braku  roztropności.
Głębokie  i  niekończące  się  strapienie,  brak  gruntu  pod  nogami,  zagrożenie  życia  itd.
W naszym  życiu,  co  jakiś  czas  przychodzi  moment  dryfowania,  jednak  należy  zrobić
wszystko,  aby  do  takiego  stanu  nie  dopuścić.  Mogę  tutaj  popatrzeć,  co  powoduje  w
moim życiu stan dryfowania.  Jak żyć,  aby tego uniknąć?
 Dryfowanie  ma  to  do  siebie,  że  jesteśmy  uzależnieni  od  świata.  Zdani  „na
łaskę"  wydarzeń,  które  są  dookoła  nas.  Dryfowanie  ogranicza  możliwość  bycia
wolnym.  Właśnie  dlatego  Bóg  nie  chce,  abym  w  życiu  dryfował.  Mam być  wolnym  i
móc podejmować decyzje. Zobaczę to w swoim życiu.
 Żeglarze  próbują  się  ratować  „pływającą  kotwicą".  W tym momencie  żałują,  że
nie  posłuchali  Pawła  i  Boga  i  jednym  ruchem  wyciągnęli  kotwicę.  Teraz  próbują
wrócić  do  kotwicy,  ale  nie  ma  gruntu.  Ratują  się  więc  namiastkami  —  pływającą
kotwicą.  Ratowanie  się  strzępami  Przykazań  (też  strzępami  przebaczenia,  miłości)
jest  dosyć częste w naszym życiu.. .
 Wers  18  — w czasie  burzy na  morzu  robi  się  wszystko,  aby statek  był  lżejszy,
wówczas jest  mniejsze prawdopodobieństwo, że zatonie.  Podobnie należy postępować,
gdy  zdarzają  się  burze  w  naszym  życiu.  Należy  zmniejszyć  obciążenie.  Taki  gest
ocala  —sprawia,  że  burza  życiowa  nas  nie  zatopi.  Wyrzuca  się  najpierw  to,  co  jest
bardziej  zbędne  podczas  podróży.  A zachować  trzeba  te  rzeczy,  które  mają  umożliwić
dokończenie  podróży  życia.  Zrobię  zatem  gest  wyrzucenia  za  burtę  wszystkiego,  co
jest  mi  zbędne  — co  nie  jest  potrzebne  w kontynuowaniu  podróży mojego  życia.. .  Są
to różne ciężary,  które zupełnie niepotrzebnie wożę non stop przy sobie.
 Brak  gwiazd  i  brak  słońca  oznaczał,  że  marynarze  nie  mieli  pojęcia,  gdzie  się
znajdują.  Statek  przemieszczał  się  zupełnie  bezwiednie,  nikt  nie  wiedział  w  jakim
kierunku.  Z  naszym  życiem  duchowym  też  tak  bywa.  Są  to  momenty,  kiedy  nie
potrafimy  skorzystać  z  żadnych  wskazówek,  nie  widzimy  żadnego  horyzontu  i



zmierzamy  w  zupełnie  nieznanym  kierunku.  Św.  Ignacy  w  regułach  rozeznawania
duchowego  nazywa  to  strapieniem  duchowym.  Mówi,  że  w  takiej  sytuacji  mamy  nie
zmieniać  żadnych  postanowień,  które  mieliśmy  wcześniej  (czyli  płynąć  w
niezmiennym  kierunku)  oraz  mieć  nadzieję,  że  w  końcu  zobaczymy  słońce  lub  inne
gwiazdy  i  dopłyniemy  do  jakiegoś  lądu  („musimy  przecież  dopłynąć  do  jakiejś
wyspy" Dz 27, 26), bo strapienie nie trwa wiecznie. Św. Paweł w tym momencie budzi
nadzieję  w  towarzyszach.  Wprawdzie  pokazuje  błąd  (moment  wejścia  w  strapienie),
ale  też  otwiera  ich  serce  na  słowo  Pana.  To  też  jest  moje  zadanie:  w  takich
momentach u siebie i  u innych budzić nadzieję.


3. Ocalenie
 Wers  24  —  Paweł  bardzo  często  otrzymuje  od  Boga  światło,  aby  się  nie  bać  i
być  odważnym (zob.  np  .  18,  10;  23,  11),  ponieważ  charyzmatyk  jest  wzywany  przez
Boga,  aby  być  człowiekiem  odważnym.  Podobne  słowa  powiedział  też  Jezus  do
Apostołów podczas  burzy na jeziorze:  Odwagi!  Ja  jestem,  nie  bójcie  się!  (Mt  14,  27).
Do  tej  odwagi  wzywa  Bóg  również  mnie.  Mam  być  człowiekiem  odwagi  i  zaufania
Bogu oraz Jego obietnicom.
 Co  więcej,  cała  załoga  ocaleje  dzięki  misji ,  którą  wypełnia  Paweł.  Nieraz  jest
tak,  że  dobro  i  radość  wypełniające  charyzmatyka,  ogarnia  także  wszystkich,  z
którymi  on  przebywa.  Błogosławieństwo  Boga  udziela  się  też  tym,  którzy przebywają
z Bożym człowiekiem. Zobaczę to w swoim życiu.
 W strapieniu  nie  należy podejmować  decyzji ,  tymczasem żeglarze  w wersie  30
podejmują  decyzję,  która  tylko  dla  nich  mogłaby  być  dobra,  jednak  dla  całej  grupy
byłaby  zgubna.  W  strapieniu  nie  podejmuje  się  dobrych  decyzji!  Strapienie  trzeba
cierpliwie przeczekać.
 Jedną  noc  na  okręcie  Łukasz  opisuje  bardzo  szczegółowo  (zobacz  wersy:  27,
33,  39).  Dlaczego  ta  noc  jest  taka  wyjątkowa?  Ponieważ  tej  nocy  spożyli  razem
posiłek.  Wszyscy  razem:  żeglarze,  żołnierze,  więźniowie.  Paweł  jest  tym,  który
troszczy  się  nie  tylko  o  siebie,  ale  o  wszystkich  na  statku.  Troszczy  się  o  nich,  aby
nikt  z  nich  nie  zginął,  bo  Bóg  mu  podarował  każdą  z  tych  osób  (27,  24).  Nie  myśli
tylko o sobie,  jak żeglarze,  którzy chcieli  uciec z  okrętu (27,  30),  ale  zabiega o każdą
osobę ze  wspólnoty,  zapominając o sobie  samym.  Posi łek,  który spożywają  razem jest
bardzo wyjątkowy,  ponieważ jest  pobłogosławiony przez Boga.  A słownictwo greckie,
którego  używa  autor  jest  identyczne,  jak  przy  opisie  Eucharystii  (por.  Łk  24,  30).
Eucharyst ia  jest  lekarstwem  na  strapienie.  W  strapieniu  Eucharyst ia  dodaje  sił . . .
Odniosę to do siebie.
 Paweł jest tutaj przedstawiony jako Mojżesz, który karmił lud na pustyni .  Teraz
charyzmatyk  karmi  zgłodniały  lud  na  pustym  morzu.  W  różnych  sytuacjach  mam  i
również takie zadanie — karmić ludzi.  Zobaczę to w swoim życiu.
 Mielizna  (w.  41)  jest  bardzo  niebezpieczna  dla  dużych  statków.  Ponieważ
blokuje  (unieruchamia)  jedną  jego  część,  a  drugą  wystawia  na  działanie  olbrzymiej
siły  fal.  Podobna  sytuacja  jest  w  życiu  charyzmatyków  (dużych  statków  na  morzu).
Jeśli  charyzmatyk  wycofa  się  z  głębokiej  wody  i  ugrzęźnie  na  mieliźnie  (jego  życie
stanie  się  płytkie)  —  ryzykuje  rozpad  statku  (swojego  życia,  jako  życia
chrześcijanina).  Będzie  to  spowodowane  tym,  że  z  jednej  strony ugrzązł  na  mieliźnie
(np.  zaniechał  modli twy  osobistej  albo  słuchania  Kościoła),  a  z  drugiej  strony
miotany  jest  falami,  czyli  poruszeniami  zarówno  od  ducha  złego,  jak  i  dobrego  —
tylko,  że  nie  potrafi  ich  rozeznać,  bo  jest  na  mieliźnie.  Taka  sytuacja  bardzo  często
kończy się  odejściem od  Boga  i  Kościoła.  Ludzie  wówczas  mówią:  „Jak  to  możliwe,
przecież  to  był  taki  wielki  charyzmatyk"  (wielki  statek).  A  jednak  właśnie  dla
wielkich  charyzmatyków  mielizna  jest  szczególnie  śmiercionośna,  bo  małe  statki
łatwiej  sobie  radzą  z  miel izną.  Dla  małych  statków  mielizna  jest  do  przetrwania.
Tymczasem  wielki  statek  na  mieliźnie  zostanie  zatopiony  przez  fale.  Spróbuję  to
zobaczyć w swoim życiu.
 Wszyscy  (w.  44)  zostali  ocaleni,  ponieważ  taka  była  obietnica  Boga  (Dz  27,
24).  Paweł  dzielnie  troszczył  się  o  to,  aby nikt  nie  zginął  z tych,  których Bóg mu dał.
Mnie również Bóg powierza różne osoby.  Dlatego powinna mi  przyświecać modlitwa i
nadzieja, aby nikt  nie zginął.

Rozmowa końcowa

http://zob.np/


Modlitwa „Zabierz Panie i przyjmij…”
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