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PotęŜny przyjaciel
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Modlitwa przygotowawcza: Prosić Pana aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do słuŜby i chwały Jego Boskiego majestatu.
Obraz: Wyobraź sobie Boga siedzącego na tronie chwały, Trójcę Świętą, i całe Niebo
wielbiące Pana Boga. Przestrzeń jest pełna intensywnego ale łagodnego światła…
Prośba o łaskę: By Bóg zabrał mi lęk przed Nim samym
1.

Bezinteresowne Przymierze

Moment w którym Bóg zawiera przymierze najpierw z Abrahamem potem z Izaakiem,
Jakubem wreszcie z całym Izraelem, jest właśnie momentem zawarcia przyjaźni, jest jej
początkiem. To wejście w Ŝywą relację, podjęcie dialogu z Bogiem. Patrząc obiektywnie
na przyjaźń Boga z człowiekiem jasno widzimy, Ŝe to nie jest relacja równego z równym. Bóg
jako Stwórca jest potęŜniejszy i w gruncie rzeczy to On pierwszy zawsze wyświadcza nam
łaskę. Dobrze jest to sobie uświadomić, Ŝe gdy mówimy o przyjaźni z Bogiem, mówimy
równocześnie o relacji z kimś nieskończenie nas przewyŜszającym. Tak jest od początku.
Na Synaju Bóg daje Izraelowi swoje prawo, dziesięć przykazań, innymi słowy wyjawia mu
tajemnicę Ŝycia szczęśliwego i równocześnie obiecuje mu opiekę i błogosławieństwo,
w zamian oczekuje jedynie miłości i wierności temu prawu. W tym układzie człowiek nigdy
nie traci, a Bóg nic nie zyskuje, bo człowiek nie moŜe Mu dać niczego, czego On by juŜ nie
miał. Dlatego właśnie Jego przymierze, Jego przyjaźń, Jego miłość są zupełnie
bezinteresowne.
2.

Wierność

Słowo BoŜe mówi: „Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci
polecam”. Bóg oczekuje naszej wierności Jego Słowu. Chce byśmy wypełniali Jego
wskazania, nie dlatego by mieć nad nami jeszcze większą kontrolę, to stara się nam właśnie
wmówić Zły Duch. Bóg chce byśmy byli wierni Jego Słowu, bo wie, Ŝe w tym jest nasze
szczęście. Jednak nasza wierność będzie czymś niepełnym, moŜe nawet niemoŜliwym bez
miłości. MąŜ, który nie kocha swojej Ŝony nie będzie potrafił oprzeć się pokusie zdrady,
człowiek który nie kocha Boga nie będzie Mu ufał i nie będzie widział sensu wierności prawu
tego Boga. Nie ma wierności bez miłości, a tej nie ma bez spotkania, poznawania. Kiedy Bóg
mówi bądź mi wierny, mówi „zaufaj Mi i kochaj mnie, powierz się moim dłoniom
a zaprowadzę cię bezpiecznie do kraju szczęścia i błogosławieństwa…”
3.

Błogosławieństwo

Wierność Bogu sprowadza na człowieka błogosławieństwo, pomyślność, szczęście. Jednak
nie jest to nigdy proste szczęście, obietnica Ŝycia bez trudów, trosk i przeszkód. Kiedy Bóg
mówi o swoim błogosławieństwie jest ono mocno zanurzone w kontekście całego naszego
Ŝycia, takŜe w tym, co w nim trudne. Jego błogosławieństwo nie oznacza usunięcia od nas

trosk i przeszkód, lecz jest gwarancją pomyślnego ich przezwycięŜania. Bóg mówi kochaj
mnie a „Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty,
Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wytracę”. W obliczu naszych wrogów, tego
wszystkiego co trudne i niepozwalające nam w pełni być szczęśliwymi, moŜemy zawsze
oprzeć się na Kimś silniejszym, moŜemy uczyć się od Kogoś mądrzejszego, moŜemy mieć
pewność, Ŝe nas nie zostawi ale pomoŜe przetrwać. Przy Nim i z Nim moŜemy czuć się
bezpieczni. JuŜ sam fakt tego, Ŝe Bóg jest przy mnie moŜe stać się źródłem wielkiego
szczęścia. Bo potęŜny Pan Zastępów, Stwórca Wszechświata, początek i koniec wszystkiego,
pokochał nas, pokochał mnie i zechciał być moim Przyjacielem.
Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim co wydarzyło się
podczas modlitwy i odmów „Ojcze nasz”.

