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Wprowadzenie

DZIŚ DOZNASZ ZBAWIENIA!
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Ta książka będzie zupełnie inna niż te, które do tej pory 

ukazały się w serii „Jestem Legendą”. Dlaczego? Ponieważ gdy 

po raz pierwszy zabrałem się za temat Jozuego, przygotowując 

się do konferencji będącej podstawą tej publikacji, Pan Bóg 

bardzo wyraźnie przez różne wydarzenia pokazał mi, że chce 

zupełnie czegoś innego niż dotychczas.

Po pierwsze, tak się ułożyło, że najpierw odwołałem pier-

wotny termin konferencji. Nie było to spowodowane jakimiś 

obiektywnymi względami, typu choroba czy sytuacje rodzin-

ne, ale tym, że kompletnie nie wiedziałem, co mam powie-

dzieć. Oczywiście wcześniej tradycyjnie, podobnie jak przed 

poprzednimi wykładami z cyklu „Jestem Legendą”, usiadłem 

do biblijnego tekstu, obczytywałem go na wszystkie strony, 

szukałem różnych komentarzy i oryginalnych znaczeń słów, 

ale tym razem nic z tego nie wynikało. Nie potrafiłem, jak 

to zwykle się działo, znaleźć żadnego motywu przewodniego, 

by zbudować wokół niego moją wypowiedź. Myślałem nad 

tym cały tydzień, by pod koniec zostać z pustą kartką, na której 

widniało jedno słowo: „nic”. Dzień przed planowanym pierw-

szym terminem konferencji o Jozuem czułem, że nie mam 

na ten temat nic do powiedzenia, więc zwyczajnie odwołałem 

spotkanie, jednocześnie mając w sobie ogromne przekonanie, 

że w historii Jozuego tkwi jedno z największych i najważniej-

szych zagadnień ludzkich. Czułem, że jest tam coś wielkiego, 

ale zupełnie nie wiedziałem, gdzie to jest i co to jest.

Po kilku tygodniach, gdy nadszedł drugi termin spotka-

nia o  Jozuem, byłem wewnętrznie w  tym samym miejscu, 
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co poprzednim razem, czyli znów miałem w głowie jedno 

wielkie „nic”. W praktyce zaś oznaczało to, że byłem święcie 

przekonany, iż o Jozuem nie można opowiedzieć tak samo, 

jak o innych bohaterach tego cyklu. Wszystkie założenia serii  

 „Jestem Legendą” stają się w tym przypadku nieaktualne. Oczy-

wiście nie jest to równoznaczne z tym, że poprzednie interpre-

tacje historii biblijnych są do wyrzucenia, bo dalej się pod nimi 

podpisuję i ich wcale nie neguję. Pan Bóg jednak w historii 

Jozuego chciał we mnie, a teraz (mam nadzieję) chce i w Was 

zrobić coś odmiennego, nowego, wykraczającego poza do-

tychczasowy, dobry schemat serii „Jestem Legendą”.

Od samego początku wiedziałem, że ta książka musi mieć 

tytuł Jestem nikim. Gdy w ogóle usłyszałem kiedyś od ludzi 

z RTCK, że wymyślili serię „Jestem Legendą”, to postanowiłem 

sobie, że na przekór zrobię kiedyś konferencję o zupełnie prze-

ciwnym tytule. Ilekroć bowiem słyszałem to hasło, strasznie 

mnie ono denerwowało i budziło wewnętrzny sprzeciw. Mimo 

że nagrywam kolejne płyty z tej serii i wydaję kolejne książki, 

dalej mam w sobie ten sam bunt. Według mnie znacznie lep-

sze jest bycie nikim niż bycie legendą.

Gdy zacząłem czytać historię Jozuego, uświadomiłem sobie, 

że tajemnica „bycia nikim” ukryta jest właśnie w tej postaci 

biblijnej. W tej książce chciałbym więc trochę o tym opowie-

dzieć. Nie będzie to zatem publikacja, która jest połączeniem 

szkolenia i warsztatów, gdzie najpierw zostaną podane cie-

kawe informacje, które potem trzeba przez codzienną prak-

tykę przyłożyć do życia. Świadomie zachwieję w tej książce 
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dotychczasowy układ książek z serii „Jestem Legendą”, które 

składają się najpierw ze szczegółowego komentarza dziejów 

danej postaci biblijnej, a potem z bardzo praktycznych wska-

zówek psychologiczno-ćwiczeniowych. Tym razem zrobię coś, 

co Kościół od ponad tysiąca ośmiuset lat nazywa dość dziw-

nym określeniem: mistagogia.

Mistagogia to greckie słowo używane od II wieku w kon-

tekście katechumenatu, czyli przygotowania ludzi dorosłych 

do przyjęcia chrztu. Do dziś istnieje ta forma wprowadzania lu-

dzi do życia w wierze i w Kościele, która polega na tym, że gdy 

ktoś dorosły jest nieochrzczony, nie ma doświadczenia Pana 

Boga, a chciałby się ochrzcić, Kościół zaprasza go do katechu-

menatu, czyli do rocznego lub dwuletniego (w zależności 

od potrzeb) przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. 

W Kościele pierwotnym, gdy taki katechumen został w końcu 

ochrzczony, zaczynał uczestniczyć w serii nauczań mistago-

gicznych, które miały na celu wyjaśnienie mu tego, co przy-

jął, i początkowe poprowadzenie go w nowej rzeczywistości. 

Niestety, dziś nam się to trochę zgubiło. Kiedyś jednak, gdy 

Kościół „włożył” kogoś do Królestwa Niebieskiego przez chrzest, 

to tłumaczył mu wszystko jeszcze raz, by łaska w nim „siadła” 

i przeprowadziła mu tę wiedzę z umysłu do serca. Do dziś zna-

my słynne katechezy Cyryla Jerozolimskiego, który miesiącami 

wyjaśniał katechumenom, co im się w chrzcie wydarzyło, co się 

w nich zmieniło i jakie to ma realne skutki.

Samo słowo mistagogia pochodzi od greckiego wyrazu mi-

stagogos określającego przewodnika po mieście. To wyrażenie 
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funkcjonowało w  powszechnym obiegu oczywiście dużo 

wcześniej, niż chrześcijanie włączyli je do swojej terminologii. 

Gdy bowiem ktoś przyjeżdżał pierwszy raz do jakiegoś miasta 

i nie miał bladego pojęcia, co i gdzie się w tym mieście znaj-

duje, to szukał mistagoga, czyli człowieka, który byłby w sta-

nie oprowadzić przybysza po tych przestrzeniach i wyjaśnić, 

gdzie znajdują się ciekawe, warte odwiedzenia lub potrzebne 

do przeżycia miejsca. Chrześcijanie pożyczyli sobie to słowo 

i nazwali nim kogoś, kto przygotowuje ludzi nowo ochrzczo-

nych do pełni życia chrześcijańskiego.

Czytając historię Jozuego, śledząc jego losy i szukając od-

powiedzi na pytanie, o co dokładnie chodzi w tej opowieści, 

zauważyłem, że jest to po prostu najczystszej wody mistagogia. 

I ją właśnie chciałbym zrobić w tej książce. To całe gadanie, a ra-

czej pisanie, będzie miało więc jeden cel: sprawić, że nadstawi-

my swoje wewnętrzne uszy, by Pan Bóg mógł w nas dokonać 

swoich niewiarygodnych dzieł. Jeśli bowiem On znajdzie serce, 

które będzie Go w tym czytaniu szukało, które będzie nadsta-

wiało swoich uszu na Jego słowa, to On zrobi w nim wielkie 

dzieła. Nie chodzi zatem o zaskakujące treści, nowe interpreta-

cje słów Pisma Świętego czy praktyczne wskazówki dotyczące 

różnych życiowych sytuacji, ponieważ to jest inna książka niż 

np. Garnek strachu, która zawiera receptę na pokonanie lęków, 

niż Zamknij oczy, która pokazuje drogę do wewnętrznej wol-

ności, a także niż Wielka ryba, która uczy odnajdowania swojej 

tożsamości. Ta książka powstała z tak zwanego przypadku,  

czyli  – stosując definicję przypadku sformułowaną przez 
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Jeśli bowiem 
On znajdzie serce, 
które będzie Go 
w tym czytaniu szukało, 
które będzie nadstawiało 
swoich uszu na Jego słowa, 
to On zrobi w nim 
wielkie dzieła. 

Adam Szustak OP
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świętego Augustyna – z takiego działania Pana Boga, by nikt 

się nie zorientował, że to Jego dzieło.

Gdyby jeszcze było mało dowodów na niezwykłe działanie 

Pana Boga podczas powstawania tego tekstu, trzeba dopo-

wiedzieć, że ostatecznie konferencję o Jozuem wygłosiłem 

w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Przygotowując się 

do spotkania w Nowym Sączu, a potem głosząc to słowo in-

nym, sam doznawałem zstąpienia Ducha Świętego. Mam więc 

ogromną nadzieję i wiarę w to, że takie samo wylanie Ducha 

wydarzy się także wszystkim tym, którzy tę książkę będą czytać.

Jak to jest możliwe? By to wyjaśnić, potrzebuję przywo-

łać krótką wypowiedź jednego z najlepszych komentatorów 

Pisma Świętego, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi, czyli 

Orygenesa. Mam dwóch ulubionych, nieżyjących już, bo sta-

rożytnych, mistrzów duchowych, którzy są dla mnie niezwykłą 

inspiracją w czytaniu Biblii: Orygenesa i świętego Grzegorza 

z Nyssy. Obydwaj należą do tak zwanych Ojców Kościoła, czyli 

pisarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków, którzy szczegó-

łowo komentowali Pismo Święte. Uważam, że ich interpretacje 

są absolutnie genialne. Co więcej, jestem przekonany, że gdy-

by żyli w naszych czasach i głosili swoje kazania, to z pewno-

ścią wyrzucono by ich z Kościoła. Dziś oczywiście są bardzo 

szanowani i przez wielu czytani, ale to, co mówili, ewidentnie 

było i pozostaje niewygodne, bo porażająco odsłania, czym 

naprawdę jest Ewangelia i kim jest Pan Bóg.

Orygenes napisał – a raczej powiedział, bo większość jego 

dzieł to  po  prostu spisane kazania  – komentarz do  Księgi 
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Jozuego, w którym opisuje także, co próbuje zrobić ze swoimi 

słuchaczami. W miejscu, gdzie wyjaśniał znaczenie zdobycia 

miasta Aj, mówił, że rozumie, iż ludziom słuchającym jego ka-

zania trudno przyłożyć do własnego życia historię o podbiciu 

jakiegoś tam starożytnego miasta, które wydarzyło się dwa 

lub trzy tysiące lat wcześniej. Miał świadomość, że być może 

zastanawiają się, dlaczego mają słuchać o tym, iż jacyś ludzie 

wymordowali wszystkich mieszkańców, a potem zburzyli mia-

sto, i wyrażał to słowami:

"
Usłyszawszy to, zapewne słuchacze powiedzą: „Na cóż 

mi to? Jaki mam pożytek z tego, iż wiem, że pokonani zo-

stali mieszkańcy miasta Aj? Czyż nie stoczono albo nie to-

czy się podobnych, albo i ważniejszych wojen? Czy Duch 

Święty zatroszczył się o to, aby spośród wielu możliwych 

relacji o zagładzie tylu znakomitych miast przedstawić 

w Świętych Księgach właśnie bitwę o miasto Aj?”. I być 

może zuchwalstwem z naszej strony jest próba wyjaśnie-

nia tak trudnego i zawiłego fragmentu Pisma Świętego. 

Jeżeli jednak wspomożecie nas swoimi modlitwami, to nie 

tylko unikniemy zarzutu zuchwalstwa, lecz również Bóg, 

Ojciec Słowa, pochwali naszą pobożność i da Słowo, gdy 

otworzymy nasze usta. Abyśmy wam przynieśli zbudowa-

nie, sami nie okazali się nieposłusznymi, a wam dali dostęp 

do zbawienia. Słuchajcie więc w modlitewnym skupieniu.
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O to samo ośmielam się prosić wszystkich, którzy sięgają 

po tę książkę. Nie czytajcie tego tylko dla rozrywki lub zdo-

bycia nowej wiedzy, ale róbcie to w modlitewnym skupieniu. 

Jeśli bowiem ktoś zdobędzie się na taką postawę, przekona się 

z pewnością, jak wiele Duch Święty jest w stanie zrobić, gdy 

ktoś otwiera na Niego serce. Mam ogromną nadzieję, że ktoś, 

czytając tę książkę, nie tyle pozna ciekawą prawdę biblijną, 

pójdzie do przodu w rozwoju duchowym lub rozwiąże jakiś 

życiowy problem w świetle Biblii, ile dozna zbawienia, bo zstą-

pi na niego Duch Święty i przemieni jego życie.

Nie mam zamiaru szczegółowo omawiać całej historii Jo-

zuego. Wybiorę z niej jeden epizod i pokażę, jak w tym wy-

darzeniu oddana jest cała historia świata, a  także historia 

każdego z nas. Rozszerzę to także o inne biblijne opowieści, 

a na koniec podzielę się świadectwem swojego życia, ponie-

waż sam doświadczyłem, że Księga Jozuego może się wyda-

rzyć w człowieku. Jesteśmy bowiem prawdziwymi chrześci-

janami, jeśli w naszym życiu kiedyś miało miejsce spotkanie 

z żywym Bogiem, z Jego miłością i Jego zbawieniem. Jeśli tego 

brakuje, wszystkie nasze dewocyjne praktyki i  rozważania  

teologiczno-egzystencjalne są  (mówiąc kolokwialnie) psu 

na budę. Proszę zatem za Orygenesem tylko o jedno: o mo-

dlitewne czytanie tej książki, czyli nieustanne słuchanie tego, 

co Pan Bóg mówi nam do serca, gdy słyszymy historię Jozuego. 

Wierzę, że On przeze mnie będzie chciał mówić do serc czytel-

ników, byśmy wszyscy mogli doznać zbawienia. Tak! Dziś wła-

śnie w taki niepozorny, zwykły sposób możemy być zbawieni!



Jeżeli więc, śledząc te słowa, zastanawiasz się, czy konty-

nuować czytanie, bo myślisz: „Co on w ogóle pisze? Jak mogę 

doznać zbawienia, siedząc na kanapie lub czytając książkę 

w tramwaju? I co to właściwie oznacza «doznać zbawienia»?”, 

to najlepszy dowód na to, że ta książka jest właśnie dla Ciebie, 

bo nie masz bladego pojęcia, co to znaczy spotkać Boga. Jeśli 

zaś doskonale wiesz, o czym mówię, to znak, że już Go spo-

tkałeś – możesz zatem spokojnie odłożyć tę książkę, a raczej 

podarować ją komuś, kto nigdy nie doświadczył tego, czym 

jest Boże zbawienie. Śmiem jednak twierdzić, że wielu z nas 

potrzebuje dalszej lektury. Nie przedłużając więc, zapraszam 

do konkretów, byśmy w końcu mogli przeżyć Zesłanie Ducha 

Świętego w naszym życiu.
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CZĘŚĆ 1
JOZUE I UPADEK JERYCHA

Część 1
Jozue

i upadek
Jerycha



Jozue 
To Ty!

Część 1
Jozue i upadek Jerycha
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JOZUE TO TY!Jozue 
To Ty!

Część 1
Jozue i upadek Jerycha
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Zaczniemy od przeczytania dłuższego fragmentu z Księgi 

Jozuego. Jest to taki moment życia Jozuego, gdy nie jest on 

już pomocnikiem Mojżesza, lecz przewodzi całemu narodowi 

wybranemu, ponieważ Mojżesz niedawno umarł, a raczej (jak 

wierzą Żydzi) został zabrany przez Boga do nieba przez pocału-

nek. Izraelici w swojej wędrówce do Ziemi Obiecanej znajdują 

się tuż przy jej granicach i za chwilę mają je przekroczyć. Prze-

prawili się już przez Jordan, a dokładniej mówiąc, w cudowny 

sposób przeszli po jego suchym dnie na drugi brzeg, po czym 

oddali chwałę Panu, spożyli pierwszą Paschę w upragnionej 

ziemi i stanęli pod miastem Jerycho, będącym bramą do Ka-

naanu. Aby wejść do Ziemi Obiecanej, muszą je pokonać.

W noc przed zdobyciem tej twierdzy dzieją się Jozuemu 

niesamowite rzeczy.

"
Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy 

i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. 

Jozue podszedł do niego i rzekł: „Czy jesteś po naszej 

stronie, czy też po stronie naszych wrogów?”. A on odpo-

wiedział: „Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich 

i właśnie przybyłem”. Wtedy Jozue upadł twarzą na zie-

mię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: „Co rozkazuje mój 

pan swemu słudze?”. Na to rzekł wódz zastępów Pańskich 

do Jozuego: „Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem 

miejsce, na którym stoisz, jest święte”. I Jozue tak uczynił.
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Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed 

Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł 

Pan do Jozuego: „Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho 

wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, 

uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie 

jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów 

niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. 

Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a ka-

płani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle 

róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wznie-

sie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się 

na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie”.

Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: „Weźcie 

Arkę Przymierza, a siedmiu kapłanów niech weźmie sie-

dem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską”. Po czym 

rozkazał ludowi: „Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni 

wojownicy niech idą przed Arką Pańską”. I stało się, jak 

Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosących 

przed Panem siedem trąb z rogów baranich, wyruszyło 

grając na trąbach, Arka zaś Przymierza Pańskiego szła 

za nimi. Zbrojni wojownicy szli przed kapłanami, którzy 

grali na trąbach, a tylna straż szła za Arką, i tak posuwano 

się, stale grając na trąbach.

A Jozue dał ludowi polecenie: „Nie wznoście okrzyku, 

niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie 

wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: 

Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie”. I tak 
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Arka Pańska okrążyła miasto dokoła jeden raz, po czym 

wrócono do obozu i spędzono tam noc. Jozue wstał 

wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Pańską, a siedmiu 

kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło 

przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w cza-

sie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż 

szła za Arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb. 

I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym 

wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili.

Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną 

i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tyl-

ko tego dnia okrążyli miasto siedem razy. Gdy kapłani 

za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał 

do ludu: „Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje 

miasto w moc waszą! Miasto będzie obłożone klątwą dla 

Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierząd-

nica Rachab zostanie przy życiu – ona sama i wszyscy, 

którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywia-

dowców, których wysłaliśmy. Ale wy strzeżcie się rzeczy 

obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć 

coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście 

przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na nie-

go nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu 

i  z  żelaza są  poświęcone dla Pana i  pójdą do  skarb-

ca Pańskiego”. Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano 

na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł 

gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. 
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A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak 

zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] 

ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn 

i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.

Joz 5, 13-6, 21

Mimo że  historycznie i  faktograficznie opowieść, którą 

właśnie przeczytaliśmy, to historia o tym, jak Jozue z ogromną 

armią Izraelitów zdobywa Jerycho, to dla nas nie jest to tylko 

ta historia. Chciałbym, byśmy przeczytali ją mistagogicznie, 

czyli tak, jak Kościół czyta Słowo Boże od pierwszego wie-

ku, interpretując je jako historię tego konkretnego czytelnika. 

To Słowo bowiem jest zaproszeniem Pan Boga, które On do-

kładnie w tym momencie ma dla każdego z nas indywidualnie. 

On chce tym tekstem z Księgi Jozuego otworzyć serce, wejść 

do niego, rozwalić w nim to, co potrzebuje zniszczenia, a na ko-

niec wprowadzić do Ziemi Obiecanej. Cel tej książki jest tylko 

jeden: doprowadzić tego, kto czyta, do spotkania z Bogiem. 

  Jozue to każdy z nas. Jozue to Ty. Nie ma żadnego innego 

Jozuego, a raczej Jozue jest nikim, czyli każdym. Jasne, że hi-

storycznie istniał taki człowiek, który nazywał się Jozue i który 

stał się następcą Mojżesza w prowadzeniu narodu wybrane-

go do Ziemi Obiecanej. W mistagogicznym czytaniu nie jest 

to jednak dla nas ważne. Nie chcemy patrzeć na historię żad-

nego walecznego lidera i przywódcy, od którego moglibyśmy 

się czegoś ciekawego nauczyć, ale sami chcemy stanąć w jego 
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miejscu, na przedmieściach Jerycha, by doświadczyć Bożego 

działania.

Prawdopodobnie każdy z  nas jest ochrzczony. Jeśli 

nie – w porządku, tym bardziej zachęcam, by czytać dalej, 

ta historia pokaże bowiem, co dzieje się z człowiekiem, które-

go kiedyś wrzucono w wody chrztu. Jeśli już jednak wydarzyło 

się to w naszym życiu, to znaczy, że przeszliśmy rzekę Jordan. 

Tak jak Jozue stanęliśmy kiedyś przed wodami, które nazywa-

my chrzcielnicą, a następnie przeprowadzono nas przez nie.

Szkoda, że dziś w kościołach chrzcielnice nie przypominają 

starożytnych baptysteriów, które miały charakter niedużego 

basenu. Sprowadzano do niego katechumena po siedmiu scho-

dach symbolizujących siedem grzechów głównych, następnie 

niemalże zatapiano go w wodzie na znak zanurzenia w śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa, a potem wyprowadzano z nie-

go także po siedmiu stopniach oznaczających z kolei siedem 

darów Ducha Świętego. Człowiek przystępujący do chrztu 

wiedział, że schodząc do wody, zostawia stare, grzeszne ży-

cie, by – wchodząc w śmierć Chrystusa – potem wynurzyć się 

mocą Jego zmartwychwstania i zacząć na nowo żyć pełnią 

Ducha Świętego, będąc wyposażonym we wszystkie potrzeb-

ne dary duchowe. Współczesną kontynuacją tego myślenia 

jest na przykład fakt, że w Kościele prawosławnym do dzisiaj 

chrzest przyjmuje się w pakiecie, czyli razem z bierzmowaniem 

i Eucharystią.

Jesteśmy zatem wszyscy w tym punkcie historii Jozuego, 

w którym stoi on już za Jordanem i patrzy na rozciągającą się 



przed nim otwartą Ziemię Obiecaną. Również nam powie-

dziano na chrzcie, a potem podczas bierzmowania i Komunii, 

że Pan Bóg w tych sakramentach przygotował dla nas Kró-

lestwo Niebieskie, czyli najpiękniejsze rzeczy, jakie można 

sobie wyobrazić. My  jednak, wychodząc z  Jordanu, widzi-

my, że na drodze do Ziemi Obiecanej stoi jeszcze Jerycho, 

co w praktyce życia oznacza, że na co dzień nie doświadczamy 

pełni i obfitości Bożego Królestwa. Nie czujemy, byśmy żyli 

w krainie mlekiem i miodem płynącej, ale wyraźnie coś nas 

od tego dobra Królestwa Niebieskiego oddziela. Może myśli-

my: „No dobra, przeszedłem Jordan, czyli ochrzciłem się, ale 

tego Bożego panowania to w ogóle nie widzę w moim życiu. 

Słyszałem, że może po śmierci będzie lepiej, ale póki co śred-

nio się dzieje”? Nie, nie chodzi o to, co będzie po śmierci, ale 

o to, że Ziemia Obiecana dostępna jest tu i teraz.

Twoje
Jerycho

Część 1
Jozue i upadek Jerycha
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