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Drodzy Bracia i Drogie Siostry w naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie, 

Tak jak w ewangelicznej historii, tak i ja czuję się trochę jak ten sparaliżowany człowiek, któ-
ry właśnie wylądował u stóp Jezusa. 
Byłam zdumiona, kiedy prezes Synodu Luterańskiego w Holandii poprosił mnie, bym go 
wśród Was reprezentowała. I oto jestem, niejako „wrzucona” w Wasze zgromadzenie, w tym 
pięknym ewangelickim kościele w Łodzi. Jednak na tym kończy się metafora: jestem wrzu-
cona, ale nie sparaliżowana, ponieważ tak jak Wy, wierzę i ufam, że Bóg w Chrystusie, po-
stawił mnie na nogach, bym mogła chodzić wyprostowana, szczera i wolna.   

Zatem nie czuję się jak paralityczka, ale raczej tak, jak musiał czuć się Paweł, kiedy serdecz-
nie witał z imienia licznych członków rzymskiego zboru. Kiedy pisał swój list, prawdopo-
dobnie znajdował się w Koryncie, oddzielony od Rzymian morzem. Pokonał tę odległość 
osobistym pozdrowieniem dla Rufa i jego matki, która była jak matka dla samego Pawła, Pry-
ski i Akwili, Marii i Andronika, Tryfeny i Tryfozy. Tak samo jak Paweł czuł głęboką więź z 
współchrześcijanami w Rzymie, tak i ja czuję się związana z Wami, mimo że nie znamy się 
zbyt dobrze. Jednak mam poczucie, jakbym Was znała, ponieważ rozpoznaję w Was braci i 
siostry w Chrystusie. 

Wysłaliście zaproszenie do Holandii. Było to pozdrowienie z daleka, na które odpowiedzieli-
śmy z radością. Cóż to za radość, zamienić te odległe pozdrowienia na żywe spotkanie syno-
dalne i świętowanie naszej wspólnej wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. To dla mnie ra-
dość i zaszczyt, że mogę prowadzić to nabożeństwo i głosić Ewangelię.  

Centralnym tematem tego zgromadzenia jest relacja pomiędzy Kościołem i społeczeństwem. 
Na to nabożeństwo wybrałam historię sparaliżowanego mężczyzny, ponieważ wydaje mi się, 
że pokaże nam ona, jak i my, jako zbory i Kościoły, możemy stać się lepszymi zwolennikami 
drogi Pańskiej (Dz 9:2). W historii nazywa się ich „czterema”. Bez imion, bez bliższego okre-
ślenia, są tylko „czterej”. Ci, którzy przynoszą sparaliżowanego mężczyznę do Jezusa. Tych 
czterech mogłoby być zborem Chrystusowym. Spójrzmy na nich w ten sposób. Niech będą 
naszymi przewodnikami.  

Jest ich czterech, ponieważ tylko tak są w stanie nieść tego człowieka na noszach. Robią to 
razem, wspólnym wysiłkiem. Zaplanowali i zorganizowali tę akcję. Mają wizję: zrobimy to! 
Zbór Chrystusowy też ma coś na myśli: Mamy cel. Nie czeka i patrzy, tylko działa. W przy-



padku tych czterech ich zamiarem i celem jest pomoc przyjacielowi, sąsiadowi, kuzynowi, 
wujowi. Ale nie! Mylę się. Historia nie mówi o tym, jakiego rodzaju to była relacja. Jedyne co 
się liczyło, to ich zaangażowanie! Poruszeni jego bezradnością, poruszeni jego pragnieniem 
wyzdrowienia, jego chwilową nadzieją, że znowu będzie mógł chodzić, skakać, tańczyć. 
Tak, jak miłosierny Samarytanin, który był poruszony widokiem rannego człowieka leżącego 
przy drodze. Zbór Jezusa pozwala sobie, by być poruszony losem tych, którzy są bezsilni, 
bezradni, którzy potrzebują, by ktoś ich poniósł. Losem ludzi żyjących w ubóstwie, uchodź-
ców, bezrobotnych, ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa, naszych braci, sióstr, przyja-
ciół.  

Wokół Jezusa jest tłum. Drzwi są zablokowane przez wszystkich ludzi, którzy chcą go zoba-
czyć i zadać pytanie. Tak, jak okienka w urzędach, gdzie ludzie czekają bez końca. Nieprze-
nikniona, sformalizowana biurokracja. Stosy formularzy do wypełnienia, jeżeli chcesz gdzieś 
dotrzeć. Przynajmniej tak jest w Holandii. Niekończące się telefony, zanim znajdziesz kogoś, 
kto może Ci pomóc. Cyfrowa autostrada, która czasami jest labiryntem. 
Jeżeli założymy, że ci czterej to zbór Chrystusowy, to znaczy, że jesteśmy twórczy. Jeżeli 
czegoś nie można zrobić normalnie, zastanawiamy się nad nowym podejściem.  
 
W przypadku czterech: drzwi były zablokowane, więc dostali się górą. Zrobili dziurę w da-
chu. Byli bardzo precyzyjni. Spuścili sparaliżowanego dokładnie przed Jezusem. 
Stworzyli nową przestrzeń. Dokonali nowego otwarcia, wyłomu. Miejmy nadzieję i módlmy 
się do Ducha Świętego, który może nam pokazać nieznane ścieżki, który wieje dokąd chce. 
Czasami robimy dziurę w dachu tam, gdzie nikt się nie spodziewa. 
 
Kościół protestancki w Holandii jest zajęty pracą pionierską. Zasady rządzące życiem ko-
ścielnym zostały złagodzone, tak że nie ma przeszkód, by rozpoczynać nowe projekty i inicja-
tywy. W okolicach Utrechtu, gdzie żyje wielu muzułmanów i nie ma kościoła, powstał mały 
zbór składający się głównie z młodzieży. Parafia luterańska w Amsterdamie musiała zamknąć 
jeden ze swoich kościołów w mieście. Został on przekształcony na coś w rodzaju miejskiego 
klasztoru: społeczność, wspólne życie w jednym domu, wspólna modlitwa, otwarcie na społe-
czeństwo, możliwość tymczasowego zamieszkania dla osób bezdomnych. Jest to żywa chrze-
ścijańska przestrzeń. 
 
Pewien ksiądz otworzył szczególne miejsce w samym sercu biznesowego centrum Amster-
damu. Tutaj podczas przerwy biznesmeni w eleganckich garniturach mogą się na chwilę za-
trzymać, pomyśleć albo pomedytować. W Utrechcie wprowadzono pionierskie anglikańskie 
liturgie wieczorne i powstał pub. Tutaj ludzie dają się poruszyć pięknem anglikańskiej muzy-
ki kościelnej, a potem mogą porozmawiać ze sobą w pubie. W kościele katedralnym w 
Utrechcie postanowiono pójść za wzorem katedry w Kolonii: co miesiąc w sobotę wieczorem, 



kiedy młodzi ludzie wychodzą do miasta, by pić i tańczyć, organizowana jest Noc Świateł. 
Wielu trafia do katedry i otrzymuje błogosławieństwo, po które ustawiają się w kolejce! 
Dla nich to tylko przelotny moment: w kolejną niedzielę prawdopodobnie nie pojawią się na 
nabożeństwie w katedrze. Ale będą mieli za sobą duchowe doświadczenie. Może dziurę w 
dachu... Może zyskają pewien obraz duchowości, przebłysk Boga? 
 
W całej historii tych czterech nie wypowiada ani słowa. Niczego nie słyszymy. Chodzi tylko 
o ich uczynek. Ich działanie - biorą ze sobą tego człowieka, otwierają dach, opuszczają go 
przed Jezusem - to się czyta jak powieść. Jezus odczytuje ich uczynek jako pistis, zaufanie, 
wiarę. Odczytuje to jako zaufanie do Niego, do Boga. 
Następnie padają pierwsze słowa wypowiadane w tej historii, wypowiadane przez Jezusa: 
Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Jest to kompletne zaskoczenie dla wszystkich. Odpusz-
czenie grzechów zdaje się spadać, tak jak sam paralityk, prosto z nieba. 
 
Jezus okazuje swój boski autorytet. W innych okolicznościach, czasami mówi: twoja wiara 
cię uzdrowiła, wstań i idź, bądź uzdrowiony. Przebaczenie i uzdrowienie nie są dla Jezusa od-
dzielnymi kategoriami: bezwzględnie do siebie przynależą. Często nawet nie wspomina o 
przebaczeniu. Ono po prostu się dzieje, kiedy wzywa Zacheusza z drzewa lub kiedy przema-
wia do kobiety przy studni jakubowej. 
 
To oczywiste, że to zaufanie tych czterech stanowi podstawę, dzięki której Jezus mówi: „two-
je grzechy są odpuszczone”. Tak o tym mówi Ewangelia: Widząc ich zaufanie, Jezus mówi do 
sparaliżowanego mężczyzny: twoje grzechy są odpuszczone.  
 
I ponownie: jeżeli ci czterej, tak jak sugeruję, są charakterystyczni dla zboru Chrystusowego, 
to możemy wierzyć, że nasza pewność i wiara mogą być aktywną mocą dla tych, którzy nie 
znają takiego zaufania. Czy to nie cud? Nasze uczynki, działania i modlitwy pewności i wiary 
mogą mieć zbawiającą moc. Nie z naszej własnej siły, ale poprzez uzdrawiającą i przebacza-
jącą moc Boga w Chrystusie. Ich miłość, ich nadzieja, ich wiara mają w tej historii decydują-
ce znaczenie. Bóg może czynić cuda, wzbudzać z martwych na skutek miłości, nadziei i wia-
ry tych czterech. 
Zatem podsumowując: tych czterech nie ma imion. Są to po prostu ludzie, którzy robią to co 
należy. Tych czterech działa razem. Samotnie żaden nie byłby w stanie ponieść sparaliżowa-
nego. Nie wiem, jaka była ich relacja ze sparaliżowanym mężczyzną, ale ważne jest to, że 
dostrzegali potrzeby bliźniego. Zostali poruszeni, więc działają. Ci czterej są twórczy: skoro 
drzwi są zablokowane, znajdują nowe wejście. Ich wiara ma dla Jezusa zbawcze znaczenie. 
 
Przez cały czas mówiłam o „czterech”. O nas jako zborze, jako społeczności Kościoła. 



Jednak sercem tej historii jest Jezus z Nazaretu. Jak chrześcijanie rozpoznajemy go w słowach 
z 42 rozdziału Księgi Izajasza. 
On knota gasnącego nie dogasi, 
On trzciny nadłamanej nie dołamie 
On da sparaliżowanemu zmartwychwstanie. 
On mówi o przebaczeniu z boskim autorytetem. Oto dziwna sprawiedliwość, której u Izajasza 
wyczekują wyspy. Ludzie są skonsternowani, zaniepokojeni i słusznie! Kim on jest, ten Jezus, 
który zachowuje się tak, jakby odpuszczał grzechy? Dziwne by było, gdyby się nie niepokoili. 
Bo to jest całkowicie nowe. To co się zdarzyło nie mieści się w normalnym porządku. To nie-
zwykłe. To niezwykła łaska! Tak, to co zrobił byłoby bluźnierstwem, gdyby On nie był Sło-
wem, które stało się ciałem. 
 
Tak jak autorzy, my powinniśmy być zaniepokojeni, całkowicie zdumieni: bo słyszymy i wi-
dzimy cud, który tutaj następuje: Sam Bóg pośród nas, Jezus z Nazaretu. Oto stoi, jak go opi-
suje Izajasz: pełen ognia i niezłomny. Przyjęty na służbę Boga, jako jego Sługa ze względu na 
jego przymierze z Jego ludem, z wszystkimi ludźmi. On, Jezus, uczyniony dla nas światłem 
narodów. Zanośmy do niego z miłością nosze pełne ludzi: kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Niesiemy ich do niego, z nim, szczerze, z miłością i pewnością.  
AMEN.


