
Męstwo w trudnościach (Dz 16, 16-34

Przygotowanie bliższe

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

Obraz :  Zobaczyć Pawła  i  Sylasa,  którzy są biczowani, a później siedzą w 
więzieniu. Słuchać ich modlitwy w więzieniu.

Prośba:  O dar męstwa i odwagi; o umiejętność rozeznawania.

1. Charyzmat rozeznawania
 Ewangelizatorzy  docierają  do  Filipii.  Chrześcijanie  w  tym  mieście  będą
ukochaną  wspólnotą  św.  Pawła,  co  apostoł  opisuje  w  Liście  do  Filipian.
Najprawdopodobniej między Pawłem a domem Lidii wywiązała się duża przyjaźń (Dz
16, 15). Jezus też miał taką zaprzyjaźnioną  rodzinę  w Betanii  — Łazarza,  Martę  i
Marię (j 11, 5). Być może jest to moment, aby przyjrzeć się przyjaźniom swojego
życia. . .  Coś może trzeba zmienić, być może za coś Bogu podziękować...
 Apostołowie spotykają kobietę, która ma złego du cha. „Duch, który wróżył" —
po  grecku  „duch  pytona".  Pyton  w  mitologii  to  wąż,  który  chronił  Wyrocznię
Delficką.  Z  czasem nazwa  ta  charakteryzowała  du cha,  który wróżył.  Wąż pyton
—  należy  do  dusicieli.
Charakteryzuje się tym, że gdy atakuje, to zawsze konkretną, jedną ofiarę. Gdy zaś
zaatakuje,  to  trzyma  ofiarę,  aż  ją  udusi.  Podobnie  działają  wróżby i wszelkiego
rodzaju  okultystyczne  działania.  Atakują  kon kretnego  człowieka  i  trzymają  się
go,  aż  uduszą.  Bardzo  ciężko  jest  wydostać  się  z  ich  duszącego  objęcia.  Nieraz
potrzebna jest tutaj modlitwa o uwolnienie, która rozrywa duszącą moc ducha pytona.
 Słowa,  które  głosiła  opętana  niewolnica,  mogłyby  uchodzić  za  pochodzące
od  Boga,  za  Dobrą  Nowinę.  Na  niejednym  spotkaniu  modlitewnym  zostałyby
przyjęte jako piękne proroctwo. Ale nie tylko słowa się liczą. Ważne jest też to, jak się
je wypowiada (czy ze  spokojem i pokorą, czy może hałaśliwie i agresywnie),  także w
jakim momencie modlitwy (można np. zupeł nie zburzyć dynamikę spotkania). To, w
jaki sposób mówiła ta kobieta było uciążliwe dla działalności  Pawła  i  Barnaby.
Pod pozorem pobożnych słów — mówił zły duch.
 Św.  Paweł  nie  od  razu  rozpoznał  tę  sytuację.  Początkowo  pozwalał  tej
kobiecie  mówić.  Wers  18  podaje,  że  robiła  to  przez  wiele  dni.  Ale  gdy  Paweł
przekonał  się  (czyli  poznał  w  sercu),  że  jej  mowa  po zornie  jest  dobra,  ale  w
rzeczywistości  przeszkadza  i powoduje mniejsze dobro — natychmiast modlił się
o uwolnienie. Rozeznawanie czasami nie jest łatwe —nawet świętym przychodzi to z
trudem. Ale św. Paweł jest osobą, która rozeznaje, wiedząc również, że zły objawia
się pod pozorem dobra (2 Kor 11, 14).

2. Poważne trudności
 Właściciele tej  niewolnicy żerowali na jej zniewoleniu. Nie patrzyli na dobro
człowieka,  ale  wyłącznie  na  swój  zysk.  Był  to  zysk  niegodziwy,  czyli  kosztem
wolności drugiego człowieka. Mogę tutaj popatrzeć na sytuacje w swoim życiu, kiedy
próbuję kogoś zniewolić i podporządkować sobie, a może ktoś próbował podobnie
zrobić ze mną...

 Właścicielom  owej  niewolnicy  nie  przeszkadzał  wcześniej  fakt,  że  Paweł
ewangelizował.  Zasadniczo  takim ludziom nie przeszkadza,  gdy ktoś głosi Chrystu sa.
Problem pojawia się wówczas, gdy głosi Go z mocą.  Przeszkadzamy im dopiero,  gdy
oczekujemy od słuchaczy przyjęcia  Jezusa  na  100 proc.  i  zmiany życia  (co  wiąże
się np. z utratą niegodziwego dochodu). Odniosę to do swojego życia...



 Pretorzy  zabrali  i  uwięzili  Pawła  i  Sylasa,  ale  nie  wzięli  w niewolę  Tymoteusza i
Łukasza.  Oprócz  trudności  w  ewangelizacji  doszło  również do rozbicia  ekipy
ewangelizacyjnej.  Ale  pokazuje  to  również,  że  we  wspólnocie  ewangelizacyjnej  był
wyraźny podział ról  — jedni działali na froncie (Paweł i Sylas), a drudzy bardziej w
cieniu, na zapleczu (Tymoteusz i Łukasz).  Zobacz to w swoich wspólnotach.  Jedni i
drudzy są niezbędni w ewangelizacji.
 To biczowanie było dla  Pawła bardzo bolesne.  Nie  tylko fizycznie, ale także
duchowo.  Było  to  cierpienie,  którego mógł  uniknąć,  przyznając  się  do obywatelstwa
rzymskiego.  Pretorzy  mieli  władzę  wojskową  nad  ludnością,  ale  nie  mieli  żadnej
władzy nad obywatelami  rzymskimi. Jednym słowem Paweł mógł  spowodować,  że
musieliby  go  puścić  wolno.  Tymczasem  Paweł  wybrał  bezprawne  cierpienie,
podobnie  jak  Chrystus.  Później,  w Listach,  Paweł  trzykrotnie  daje  świadectwo  tego
bolesnego wydarzenia: 1Tes 2, 2; 2Kor 11, 25;  Flp 1, 30. Zwłaszcza w 1Tes 2, 2
Paweł  opisuje,  że  to  biczowanie  było  bardzo  bolesne  i  mocno  go
upokorzyło.  Jak  zaznacza,  miało  to  jakiś  wpływ  na  dalszą  ewangelizację,
która  odbywała  się  w  wielk im  u t r ap i en iu .  P opa t r zę  na  mo j e  ż yc i e ,  c z y
czasami  stać  mnie  na taki gest  zaparcia  się  swoich  praw,  aby być  w  jedności  z
cierpiącym Jezusem.

3. Cudowne działanie Boga
 Ewangelizatorzy znaleźli  się  w więzieniu,  które zostało bardzo starannie
zamknięte.  Sytuacja  była  bez  wyjścia,  jak w potrzasku — totalne zamknięcie  i
pustka. Takie sytuacje w naszym życiu przychodzą bardzo niespodziewanie. Możesz
je  sobie  teraz  przypomnieć,  te  najważniejsze,  bo  być  może  było ich  bardzo
dużo.
 Wers  25  —  o  północy,  czyli  w  dosłownym  tłumaczeniu  „w  środku  nocy".
Chodzi  o  środek  ciemności.  Najtrudniejszy moment naszych zmagań i  trudności.
Właśnie  wtedy  charyzmatyk  śpiewa  hymny  Bogu.  W  takich  trudnościach
człowiek  współpracujący  z Bogiem pamięta  o modlitwie i  o zwróceniu myśli  ku
Bogu. Odniosę to do siebie.
 Pozostali więźniowie nie „przyglądali" się ewangelizatorom, ale „przysłuchiwali"
się  im.  Jest  bardzo trudno  modlić  się  wśród  obcych  w taki sposób,  aby  nie  było
„przypatrywania się", a zamiast niego „przysłuchiwanie się". Jest to trudne, ale ważne.
Charyzmatyk,  gdy  modli  się publicznie,  troszczy  się  o  to,  aby  modlitwa  była
komunikatywna,  czytelna,  jasna —  bez  żadnych  udziwnień,  które  mogłyby
sprawić, że ludzie zamiast przysłuchiwać się nam, będą się nam przypatrywać. Należy
uspakajać  ludzi,  gdy mają  jakieś  drgawki na  modlitwie,  albo zachowują się tak,  że
inni im się przyglądają. Popatrzę na siebie, czy zadziwiam ludzi swoją modlitwą — tak,
że mi się przypatrują; a może włączam  ludzi w modlitwę, że mogą modlić się razem ze
mną, przysłuchując się modlitwie?
 Paweł i Sylas ewangelizują nawet siedząc w więzieniu! Nie ma takiej sytuacji
i takiego trudu, w którym nie można już być ewangelizatorem. Nie ma sytuacji  w
naszym życiu, w której przepowiadanie Chrystusa byłoby niemożliwe.
 Apostołów  uwalnia  z  więzienia  silne  trzęsienie  ziemi  — symbol  szczególnej
interwencji  Boga.  Bóg  uwalnia  —sprawia,  że  „opadają  kajdany".  Działanie  Boga
sprawia,  że  chwieją  się  fundamenty  tego,  co  zniewala  i wraca do nas wolność.
Warto dodać,  że w Filipii  trzęsienia  ziemi  były bardzo  często.  Jednak to  trzęsienie
ziemi nie było  przypadkowe.  Bóg posługuje  się  tym,  co jest  naturalne,  by czynić
rzeczy cudowne.
 Wersy 27-34 są szkołą rozeznawania Bożych zna ków. Wydawać by się mogło,
że skoro moc Boża otworzyła więzienie i zdjęła z ewangelizatorów kajdany, to Bóg dał
wyraźny sygnał,  aby opuścić  więzienie.  Taka  interpretacja  tego  znaku  narzuca  się
spontanicznie,  zwłaszcza,  że  była to odpowiedź  Boga  na  modlitwę.  Tymczasem
Paweł, mimo bardzo wyraźnego znaku od Boga, nie przestał używać rozumu. Ocenił



tę  sytuację  bardzo  trzeźwym  spojrzeniem.  Rozum  mu  podpowiedział,  aby  inaczej
zinterpretować  tę  sytuację.  Przez  to,  że  nie  opuścili  więzienia  —  uratowali  życie
strażnika.  Można  powiedzieć,  że  nie  wychodząc  z  więzienia,  od dali swoje życie  za
strażnika, bo nie mieli żadnej pewności, że strażnik się nawróci. A jednak Paweł i Sylas
poszli  za  tym  rozeznaniem  i  nie  pomylili  się.  Jaka  jest  z  tego  lekcja  dla
charyzmatyków?  Otóż  charyzmatyk  nigdy nie może zwolnić  się  z  używania
rozumu!  Gdyby Paweł  nie  użył  teraz  rozumu — byłby wolny.  Ale strażnik, który
nawrócił się z całą rodziną — byłby martwy. Człowiek zginąłby bez Boga tylko dlatego,
że charyzmatyk  zapomniał,  że  ma  rozum i  powinien  rozeznawać. Odniosę to do
siebie...

 Widać, że Bóg czyni wielkie rzeczy. On czyni cuda dziś. Ale przez złe rozeznanie nie raz
jest tak,  że źle  wykorzystujemy  te  cuda  i  przez  to  jest  dużo  mniej  nawróceń,  niż
oczekiwałby tego Bóg. Kiedyś przed Bogiem odpowiem za każde zaniedbanie dobra,
także za każdy brak rozeznawania.

 Dla strażnika co innego jest cudem niż dla ewange lizatorów i pozostałych więźniów.
Dla  niego  cudem  jest  postawa  osadzonych  —  to,  że  nie  wyszli  z  więzie nia.
Świadectwo wiary może być cudem dla człowieka niewierzącego! Strażnik przypadł do
stóp ewangelizatorów, bo ocalili mu życie.

 Wers 30 mówi, że strażnik nie wypuścił chrześcijan na wolność. On wyszedł razem
z nimi na wolność.  Strażnik przyjął wolność, którą przyniósł Duch Święty.  Następnie
zbudził  wszystkich domowników, aby

słuchali Pawła w środku nocy. Możemy sobie wyobra zić, co myśleli członkowie jego rodziny
np. „tata zupełnie zwariował".  Być może mam takie doświadczenie  w swoim życiu i warto
do niego wrócić...
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