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Hanna Tranda 
 

KAZANIE 
 

Podstawą rozwaŜania są słowa z Psalmu 150,  
zapisane w wierszu 6a, które jednocześnie są hasłem tegorocznego 

 Światowego Dnia Modlitwy: „Niech wszystko, co Ŝyje, chwali Pana!” 
 
 

Psalm 150 naleŜy do utworów powstałych po niewoli babilońskiej, kiedy to muzyka 
odgrywała wielką rolę. Zebrana w świątyni społeczność izraelska wielbiła Boga śpiewem, 
muzyką i tańcami. Na Bliskim Wschodzie muzyka odgrywała wielką rolę w kulcie.  
Podobnie istotną rolę odgrywa muzyka w krajach afrykańskich, a zatem i w Kamerunie. 
Omawiany Psalm zaczyna się i kończy wezwaniem do wielbienia Jahwe zarówno w świątyni, 
jak i na firmamencie. Ten Psalm szczególnie ukazuje, Ŝe same czyny BoŜe, czyli całe 
stworzenie jest wzywane do chwalenia Jahwe. 

Podobnie prorok Izajasz wzywa do oddawania chwały Bogu. Po okresie milczenia, 
smutku i płaczu, o czym czytamy w Psalmie 137 nadszedł czas śpiewu i radości. Nowa pieśń, 
hymn radości ma rozbrzmiewać po całym świecie. Śpiewem ogłaszano panowanie Boga nad 
całą ziemią: w oddalonych od siebie krańcach ziemi, na morzu i na wyspach, takŜe na pustyni 
i na wierzchołkach gór, w miejscach grozy i nadziei, czyli wszędzie ma rozbrzmiewać 
chwalenie Boga.  
Te rejony będą świadkami BoŜego działania, które będzie tak silne, Ŝe wstrząśnie całym 
światem; nie będzie miejsca, które by nie odczuło BoŜej obecności. Bóg tu jest ukazany jako 
bohater, który jak za dawnych czasów idzie do boju przeciwko nieprzyjaciołom. Bój 
przeciwko Babilonowi obejmie takŜe inne regiony równieŜ do tej pory nieprzyjazne wobec 
Izraela. 
Bóg przestaje milczeć, minęła Jego cierpliwość. Jego ręka dotkliwie ukarze nieprzyjaciół. 
Przygotowuje powrót Izraela z niewoli i toruje mu drogę do wolności. Przez pokonany świat 
wyzwolony od niebezpieczeństwa przeprowadzi Bóg swój ślepy lud, który nawet nie pojmuje 
wszystkiego, co jego Pan mu przygotowuje. Słowami „droga, której nie znają” i „ ścieŜki, o 
których nic nie wiedzą” świadczy prorok o niezwykłym i godnym podziwu wydarzeniu, jakim 
jest powrót z niewoli (por. Ps 126). Bóg usuwa przeszkody, wytycza drogę, ciemność zmienia 
w światło, a pagórki w równinę. 
 Zastanówmy się, co wspólnego z powyŜszymi tekstami ze Starego Testamentu ma 
fragment z Dziejów Apostolskich. 

W czasie drugiej podróŜy misyjnej Paweł dotarł m.in. do Filippi, która była jednym z 
waŜniejszych miast okręgu macedońskiego oraz kolonią rzymską. Któregoś dnia idąc na 
modlitwę Paweł i Sylas zetknęli się tam z okultystycznym światem pogańskim. A mianowicie 
pewna młoda niewolnica „miała ducha wieszczego”, co wykorzystywali jej „panowie”, którzy 
traktowali ją jako swoją własność, a z jej wróŜenia ciągnęli niezłe zyski. Ta dziewczyna 
biegała za Pawłem i wszędzie rozlegało się jej głośne, podniecone wołanie: „Ci ludzie są 
sługami Boga najwyŜszego i zwiastują wam drogę zbawienia”. Czy nie mówiła prawdy? Czy 
jej okrzyki nie mogły skutecznie pomóc Pawłowi i jego sprawie? Czy nie powinien więc się 
cieszyć, Ŝe nawet wróŜbiarka o nim mówi? Pawłowi ani to jednak nie schlebiało, ani nie 
interesowało go. Był tym wszystkim „znękany”. Wiedział, kto kryje się za tym wołaniem. Nie 
mógł znieść tego, aby sprawę Jezusową reklamował diabeł. JeŜeli moce ciemności 
przywdziewają nawet maskę religijności czy chrześcijaństwa, zawsze pozostają zgubnymi 
siłami na usługach wroga. MoŜna sobie wyobrazić, do jakich nieporozumień doszłoby wśród 
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pogańskiej ludności, gdyby wysłannicy Jezusa zostali postawieni na jednej płaszczyźnie z 
przedstawicielami okultyzmu. Dlatego teŜ Paweł uŜywając imienia Jezusa Chrystusa rozkazał 
duchowi, Ŝeby z niej wyszedł. I tak się stało, i dziewczyna została uzdrowiona. 
Po niesprawiedliwym oskarŜeniu i uwięzieniu Paweł i Sylas nie załamali się i nie poddali, 
przeciwnie modlili się i śpiewem wielbili Boga. Zastanówmy się, co w takiej sytuacji myśleli 
– znający dotąd tylko jęki i przekleństwa – inni więźniowie, gdy słuchali modlitw i pieśni 
pochwalnych śpiewanych przez Pawła i Sylasa? 
Jeszcze tej samej nocy Bóg zareagował: nastąpiło trzęsienie ziemi, łańcuchy opadły z nóg 
BoŜych wysłanników. PrzeraŜony dozorca więzienny myśląc, Ŝe więźniowie uciekli chciał 
popełnić samobójstwo, od czego powstrzymali go Paweł i Sylas. Przejęty tą sytuacją zaczął 
zastanawiać się nad tym, kim są ci ludzie, nie tylko nie uciekli, ale jeszcze tak serdecznie 
ostrzegli go przed pochopnym czynem. A takŜe zastanawiał się: kto im pomógł. I nagle 
zapytał: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Musiała tu wcześniej toczyć się jakaś 
BoŜa historia, której nie znamy. Nie wiemy, jak wiele ten człowiek w tygodniach 
poprzedzających uwięzienie Pawła słyszał o jego działalności. JednakŜe pytanie, które zadał, 
nie moŜe w ciągu paru minut najwyŜszego przeraŜenia zrodzić się w sercu zupełnie martwym. 
MoŜe natomiast w takiej chwili wybuchnąć, o ile juŜ przedtem skrycie zaniepokoiło to serce. 
Cudowną jest rzeczą, Ŝe na pytanie to Ewangelia daje prostą, jednoznaczną odpowiedź: 
Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. 

Tym właśnie róŜni się ona od wszystkich innych religii i światopoglądów, Ŝe nie Ŝąda 
od ludzi specjalnych osiągnięć, nie zaleca stosowania nowych metod religijnych, nie wciąga w 
tajemnicze labirynty poznania, tylko wzywa do uczynienia jednego, dziecinnie łatwego kroku: 
Tu jest Jezus – zawierz Mu siebie! Na tym polega zbawienie. 
 

Pragnę teraz nawiązać do sytuacji w przeczytanych tekstach. Co łączy te teksty? 
Uwielbienie i niewola. 
MoŜemy wyróŜnić róŜne rodzaje niewoli: 
- fizyczną, czyli stan pod panowaniem obcych – niewoli takiej doświadczył Izrael w 

Babilonie; 
- psychiczną czy mentalną – doświadczają jej kobiety w Kamerunie, które są źle 

traktowane; owszem, niektórym kobietom udaje się wybić, ale wiele jest traktowanych jak 
przedmiot, z którymi moŜna wszystko zrobić, albo jak niewolnice, za które się decyduje i 
o Ŝyciu których się decyduje – tzn. decydują męŜczyźni; 

- duchową, czyli niewolę grzechu – niewolnica opętana duchem wieszczym, straŜnik 
więzienny chcący popełnić samobójstwo. Podobnie jak Filipianie wierzyli w 
przepowiednie wieszczów, tak teŜ Kameruńczycy uprawiają czarnoksięstwo i 
wróŜbiarstwo. A w naszym kraju, ile jest takich osób, które wierzą w horoskopy czy nawet 
chodzą do wróŜek, Ŝeby poznać swoją przyszłość, zamiast zawierzyć siebie Bogu, który 
poprowadzi, który pokaŜe najwłaściwszą drogę do Ŝycia, którą jest sam Jezus. 

 

Paweł i Sylas – mimo trudnej sytuacji – śpiewali i uwielbiali Boga – to zmieniło ich sytuację. 
A czy my tak potrafimy? 
Czy potrafimy mimo napotykanych trudności, mimo cierpienia śpiewać i wielbić Boga? 
Czasami w takich sytuacjach nie potrafimy nawet się modlić, a co dopiero wielbić Boga. 
Niewiele osób potrafi godzić się na zaistniałą sytuację, przyjmować trudy z pokorą i starać się 
wyciągać wnioski. 
Ale teŜ wiele osób godzi się na to, co je spotyka, bo nie widzi Ŝadnej innej moŜliwości, albo 
uwaŜa, Ŝe taki jest ich los – tak na przykład uwaŜają kobiety w Kamerunie. Cierpią, boją się, 
ale jednocześnie ufają, Ŝe następna osoba ich nie skrzywdzi, Ŝe moŜe tym razem się uda, Ŝe 
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ktoś pomoŜe. Kobiety i dzieci, zwłaszcza dziewczynki słuŜą do róŜnych celów tak, jak 
niewolnica z przeczytanego wcześniej fragmentu Dziejów Apostolskich. 
Czy potrafimy zaufać Bogu i oddać się Jemu całkowicie; wierzyć, Ŝe pomoŜe nam wyjść z tej 
trudnej sytuacji lub ją pokonać? I mimo wszystko uwielbiać Go? 
PrzecieŜ jedna czy druga trudność lub cierpienie nie mogą przekreślić wszystkiego, co od 
Niego otrzymujemy. 
A czy potrafimy uwielbiać Boga, gdy jest nam dobrze? Czy w ogóle myślimy o Nim, gdy nam 
się powodzi? 
Czy nie jest często tak, Ŝe gdy jesteśmy szczęśliwi to o Nim nie pamiętamy, a gdy cierpimy – 
to Go za to obwiniamy? 
Gdybyśmy spróbowali uwielbiać Boga nawet wtedy, gdy cierpimy, albo gdybyśmy potrafili 
dziękować Bogu zawsze, bez względu na sytuację – to na pewno poczułybyśmy się lepiej. 
Osobiście przeŜywałam takie chwile, Ŝe wbrew wszystkiemu dziękowałam Bogu za sytuację, 
w której się znalazłam, bo mimo wszystko wierzyłam, Ŝe z BoŜą pomocą przetrwam ją. 
Wtedy coś się w człowieku zmienia, daje taką specyficzną lekkość naszej duszy. Stwarza 
podwójne uczucie: z jednej strony niepokój o to jak będzie czy jak postąpić, a z drugiej 
pewność, Ŝe z wszechmocnym Bogiem moŜna wszystkiego dokonać. 
Ale naprawdę trzeba Jemu zaufać. 

Jednak my często wolimy być niewolnikami pewnych sytuacji; chcemy sami 
decydować o wielu sprawach, chcemy sami, o własnych siłach wychodzić z opresji. A 
przecieŜ naprawdę moŜemy złoŜyć swoje jarzmo na barki Jezusa. 
MoŜe myślimy: nie będę zawracać Bogu głowy swoimi drobnymi sprawami, On ma przecieŜ 
cały świat na głowie. 
 

Kiedy moŜemy chwalić Boga i za co? 
Przede wszystkim za podarowanie nam Jezusa Chrystusa, który nas zbawił. 
Skoro dziś czytamy ten tekst – to znaczy, Ŝe apostoł Paweł i do nas się zwraca tymi samymi 
słowami, które skierował do dozorcy więziennego: Uwierz w Pana Jezusa. 
Dlaczego zatem nie potrafimy wykonać tej prostej czynności? 
Bo mamy zbyt wiele spraw do załatwienia? 
A moŜe dlatego, Ŝe musielibyśmy zbyt wiele poświęcić lub ze zbyt wielu spraw zrezygnować? 
A moŜe boimy się, Ŝe nasze Ŝycie się zmieni, Ŝe kaŜdy dzień będzie wyglądać inaczej, Ŝe nie 
będziemy mogli decydować o sobie? 
Myśląc tak mamy rację, bo rzeczywiście nasze Ŝycie na pewno się zmieni, poniewaŜ oddając 
swe serce Jezusowi, powierzając Mu siebie – nie moŜemy juŜ Ŝyć tak jak przedtem, bo 
wszystko się zmieni. 
Ale to nie znaczy, Ŝe On nam czegoś zabrania! 
Dla nas samych juŜ inne rzeczy będą miały wartość, inaczej będziemy patrzeć na naszą 
codzienność i na całe Ŝycie. 
On nas wyzwoli ze wszystkiego, ale to teŜ nie znaczy, Ŝe od tego momentu nasze Ŝycie będzie 
sielanką, o nie! Teraz decydując o sobie będziemy rozumieć, Ŝe jesteśmy wolni, ale 
jednocześnie odpowiedzialni nie tylko za swoje Ŝycie, ale teŜ odpowiedzialni za głoszenie 
dobrej nowiny i słuŜbę Bogu. 

Jeśli doświadczamy BoŜej miłości to odczuwamy wdzięczność i chcemy teŜ Bogu 
okazywać miłość. Bo jeśli się kogoś kocha to nie moŜna milczeć, jeśli Ktoś podarował nam 
nowe Ŝycie i nowy sposób myślenia to nie moŜna milczeć. 
Wiara nasza obliguje nas do tego, aby inni usłyszeli dobrą nowinę od nas – sług i słuŜebnic 
BoŜych, bo istotne jest w jaki sposób i przez kogo głoszone są BoŜe sprawy. Aby teŜ inni 
poznawszy kochającego Boga, mogli Go teŜ pokochać i uwielbiać. 
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Jesteśmy BoŜymi stworzeniami, ale nie BoŜymi dziećmi tak długo aŜ uznamy swój 
grzech i to, Ŝe Syn BoŜy jest prawdziwym Zbawicielem, naszym Zbawicielem – nie tylko  
albo aŜ całego świata, ale moim i twoim osobistym Zbawicielem. Trzeba w to tylko uwierzyć. 
I dzięki głębokiej wierze w to moŜemy się narodzić na nowo, właśnie jako BoŜe dzieci. 
Wtedy teŜ sam Bóg uzdolni nas do uwielbiania Go śpiewem, tańcem, ale i czynem oraz 
słowem i myślą. I będziemy mogli cieszyć się z tego z całą BoŜą rodziną tak, jak dozorca 
więzienny z Filippi. 
Amen 
 
 
[Kazanie przygotowała Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP na Ogólnopolską 
Ekumeniczną Konferencję Kobiet, zorganizowaną przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej w 
Konstancinie-Jeziornie od 6 do 8 listopada 2009 r.; tam teŜ je wygłosiła podczas niedzielnego naboŜeństwa.] 


