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TYDZIEŃ DRUGI 
Spotkanie z żyjącym Bogiem 

 
Dzień pierwszy i drugi:  Głośno i osobiście modlić się. 
Dzień trzeci:    Strach przed Bogiem? 
Dzień czwarty:   Troskliwość i gniew Boga. 
Dzień piąty: Ból Boga z powodu Twojego 

odwrócenia się od Niego. 
Dzień szósty:   Duch Święty łączy nas z Bogiem. 

i ze sobą nawzajem. 
Dzień siódmy:   Nawrócenie się ku życiu. 
 
 

Z nauczania Jana Pawła II 
„U początków naszej wiary znajduje się spotkanie, jedyne w swoim 
rodzaju, które oznaczało odsłonięcie tajemnicy przez wieki ukrytej (por. 
1 Kor 2, 7; Rz 16, 25-26), teraz jednak objawionej: «Spodobało się Bogu w 
swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę 
woli swojej (por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, 
ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami 
Boskiej natury». Bóg wystąpił z tą całkowicie bezinteresowną 
inicjatywą, aby dotrzeć do ludzkości i zbawić ją. Bóg jest źródłem 
miłości i dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie Boga przez 
człowieka nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu prawdziwemu 
poznaniu sensu własnego istnienia, które ludzki umysł jest w stanie 
osiągnąć” (Encyklika na temat relacji między wiarą a rozumem Fides et 
ratio, 7) (14.IX.1998). 
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Dzień pierwszy i drugi 
Głośno i osobiście modlić się 

 
Bóg wzywa także Ciebie do osobowej relacji ze sobą i przez 

Ducha Świętego chce uzdolnić Cię do odpowiedzi. Prawzorem 
wszystkich chrześcijańskich modlitw jest sam Jezus. On nie tylko modlił 
się w tradycyjnym języku psalmów starotestamentowych (por. Mt 
27,46; Łk 23,46), ale także własnymi słowami zwracał się do Ojca. 
 

 

1. Co zawierają teksty? 

Tytułowanie (forma zwracania się) „Abba” zostało nam 
przekazane w Ewangeliach (wprawdzie tylko u Mk 14, 36) i także tam, 
gdzie Jezus zwraca się do Boga: „Ojcze” lub „Mój Ojcze”. Słowo „Abba” 
trudno jest przetłumaczyć. W. czasach Jezusa było ono pełnym 
zaufania, proszącym sposobem zwracania się dzieci do swoich 
cielesnych ojców. Jest ono bliskie słowu „tatuś”. W ustach Jezusa zwrot 
ten znaczy - „kochany Ojcze”. Żaden Żyd nie odważyłby się wówczas 
w tak mało uroczysty, bezpośredni sposób zwracać się do Boga. Jezus 
natomiast mówi do Boga z niewymuszoną, naturalną prostotą, która 
jest wyraźnym przeciwieństwem wobec uwielbienia, jakie współcześni 
Mu zanosili do dalekiego, niedostępnego Boga. Jezus nie wstydzi się 
wyrazić przed innymi swojej osobistej relacji do Boga. On pokazuje 
nam, że tylko wtedy możemy Go naśladować, kiedy - zgodnie z Jego 

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: 
Wysławiam Cię, Ojcze. Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie" (Łk 10,21). 
 
„Ojcze dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał" (J 11, 41). 
 
„Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! 
Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!" (Mk 14,36). 
 
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mt 27,46). 
 
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). 
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przykładem - otworzymy się na Boga w jakimś fundamentalnym, 
dziecięcym zaufaniu. 

Nic lepiej nie charakteryzuje rewolucyjnego stosunku Jezusa do 
Boga niż zwrot modlitewny „Abba”. Pierwsi chrześcijanie przejęli go w 
jego aramejskiej wymowie i dzięki niemu mogli doświadczyć siły i 
mocy Ducha Jezusa w sobie samych: 
 

 
Podstawową relacją Jezusa do Boga jest dziękczynne uwielbienie: 

„Wysławiam Cię, Ojcze” (Łk 10, 21). W nim wyraża się pełna zaufania 
bezpośredniość wobec Boga, jaką mają tylko małe dzieci wobec swoich 
rodziców. Równocześnie Jezus przeciwstawia się w modlitwie (Łk 
10,21) faryzeuszy, którzy przez zachowywanie wielu przepisów, chcieli 
usposobić dalekiego Boga do łaskawości. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie 
Oliwnym (por. Mk 14, 36) wyraża Jego pewność, że Bóg „jest blisko 
Niego, w godzinie najgłębszego poniżenia”. „A sam oddalił się od nich 
na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się” (Łk 
22,41). Jezus chciał, aby Jego uczniowie przyjęli ten unaoczniony wyraz 
poddania się woli Bożej i aby słuchali Jego modlitwy. We własnym 
bowiem strachu będą oni później przypominać sobie Jego niewzruszone 
zaufanie Bogu i będą Go w tym naśladować. 
 

 

2. Znaczenie dla nas. 

Seminarium Wiary stawia sobie za cel, ażeby zwracać się do Boga 
nie tylko w wyuczonych wcześniej znanych i „obowiązujących” 
modlitwach czy prośbach, lecz również modlić się do Niego na głos 
własnymi, spontanicznie formułowanymi słowami. Taki sposób 

„Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4,6). 
 
„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy 
wołać: Abba, Ojcze!" (Rz 8,15). 

Jezus umacnia nas w bezwarunkowym, pierwotnym zaufaniu, 
abyśmy osobiście i głośno mogli mówić do Boga. Jezus ośmiela 

nas, abyśmy z niewzruszonym zaufaniem w każdej sytuacji 
osobiście i głośno rozmawiali z Bogiem. 
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modlitwy ma doniosłe znaczenie zarówno w „prywatnej”, jak i 
wspólnotowej więzi z Bogiem. Istnieje bowiem fałszywy wstyd, aby 
modlić się przed kimś lub z kimś innym. Wstyd ten nie jest jednak 
ugruntowany Biblią - ma on swoje źródło w rozwoju społecznym (w tak 
zwanym „oświeceniu”). Zróbmy więc pierwsze podejście do 
„prywatnej,” spontanicznie formułowanej modlitwy! 
 

Według Łk 23,46 ostatnie słowa Jezusa były modlitwą 
zaczerpniętą z Ps 31, 6: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mojego”. Karol de Foucauld rozwinął ją dla swoich potrzeb w 
następujący sposób: 
 

 
Wypowiedz tę modlitwę kilkakrotnie - głośno, powoli, słowo po 

słowie - zanim zaczniesz czytać dalej. Zanotuj w swoim dzienniku 
duchowym swoje wewnętrzne spostrzeżenia, odczucia jakie się w Tobie 
zrodziły - zaufanie, wdzięczność, radość, wstyd, lęk, strach? Wielu z 
tych, którzy sami siebie określają jako „wierzący katolik”, wyznaje: 
„wstydziłem się w czasie tej modlitwy przed Bogiem i przed samym 
sobą, ponieważ odsłoniła ona we mnie zakryte do tej pory obszary: 

1. Nie jestem przekonany, że Bóg przysłuchuje mi się w czasie 
głośnej, osobistej modlitwy i że odpowiada na nią.  

2. Odkryłem, że nie wierzę tak, jak się spodziewałem.  
3. Boję się zawierzyć całkowicie Bogu.” 

Ale też wielu odkrywa i doświadcza, że osobista rozmowa z Bogiem, 
jako ich Ojcem, uwalnia od lęku... 
 

Jeżeli modlisz się na głos i osobiście, wówczas zakładasz, że Bóg 
jest obecny tutaj i teraz. Nie ma sensu, by mówić do kogoś na głos, jeżeli 
go tutaj i teraz nie ma, gdyż nie mógłby Cię usłyszeć. Uczyliśmy się, że 
Bóg jest „wszechobecny”. Czy Ty także jesteś o tym przekonany, że Bóg 

Ojcze, powierzam się Tobie; czyń ze mną, co się Tobie podoba. 
Dziękuję Ci także za to, co chciałbyś ze mną uczynić. Na wszystko 
jestem gotowy, wszystko przyjmę. Jeśli tylko Twoja wola wypełni 
się we mnie i wszystkich Twoich stworzeniach, to nie pragnę 
niczego więcej, mój Boże. W Twoje ręce składam moją duszę. Daję ją 
Tobie, mój Boże, z całą miłością mego serca, ponieważ kocham Cię i 
ponieważ ta miłość pociąga mnie ku temu, abym się Tobie oddał, 
siebie złożył w Twoje ręce, bez żadnej miary, z bezgranicznym 
zaufaniem. Ponieważ Ty jesteś moim Ojcem. 
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teraz, w tej chwili, w tym miejscu, gdzie się znajdujesz, jest obecny? Ze 
czeka na Ciebie, chętnie Ci się przysłuchuje i odpowiada na Twoją 
modlitwę? Czy nie wydaje Ci się to nierozsądne, gdy tak zakładasz? 
Może przeraża Cię nawet myśl, że stoisz teraz całkiem bezpośrednio 
„twarzą w twarz” przed Bogiem? 

Jest wielka różnica między tym, gdy tylko myślisz o Bogu a tym, 
gdy mówisz do Niego na głos! Gdy recytujesz Bogu na pamięć 
wyuczone modlitwy, zachowujesz w gruncie rzeczy dystans wobec 
Niego, chronisz się przed zbyt wielką Jego bliskością. W czasie zaś 
głośnej modlitwy, nie tylko Twój rozum, ale i cała Twoja osoba włącza 
się w relację z Bogiem, a więc także Twoja wola, uczucia i „serce”. Teraz 
już nie możesz Mu się nie poddać. 

Pozwalasz Mu przenikać do swojej głębi i poruszyć swoje serce. 
Bądź pewny, że On zwraca się w miłości ku Tobie i cieszy się z Twojej 
modlitwy. On nie będzie Ci się tylko przysłuchiwał, lecz również 
odpowie. 

 
Osobista modlitwa na głos odkrywa nasze wnętrze i prowadzi 

nas do prawdy o nas samych. Może już po pierwszym zdaniu 
zawahałeś się, czy dalej się modlić. Któż mógłby bez wewnętrznego 
oporu powiedzieć Bogu: „uczyń ze mną, co chcesz, co się Tobie 
podoba”! Czy rzeczywiście cała miłość naszego serca należy do Boga? 
Czy jesteśmy wdzięczni Mu za wszystko, co z nami czyni? Byłoby może 
uczciwiej powiedzieć: „Mój Boże, chciałbym Cię kochać z całego serca”. 

Uświadamiamy sobie nagle, że nasze „serce” wypełnione jest 
wieloma innymi rzeczami, a nasza zdolność przeżywania wcale nie jest 
ukierunkowana na Boga. Odkrywamy, że świat naszych uczuć nie jest 
bynajmniej ukształtowany przez Chrystusa, schrystianizowany, co 
więcej: że w głębi naszych serc pozostajemy „wrogami Boga”, ponieważ 
„dążność ciała [=człowiek w swojej ziemskiej egzystencji] jest wroga 
Bogu” (Rz 8, 7). Zanim wejdziemy w osobistą relację z Bogiem, On sam 
musi nas uwolnić i oczyścić. To odkrycie jest ważnym krokiem na 
drodze głębokiego nawrócenia ku Niemu. 

 

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On 
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że 
wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania 
tego, o cośmy Go prosili" (1 J 5, 14). 
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3. Co powinienem czynić? 

Spróbuj teraz sformułować osobistą modlitwę, która odpowiada 
Twojej obecnej sytuacji względem Boga i zapisz ją w swoim dzienniku 
duchowym. 

Do głębszych form medytacji prowadzą modlitwy powtarzane 
rytmicznie, jak na przykład: wypowiadana przy każdym wydechu - czy 
też w rytm bicia serca, modlitwa: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade 
mną”. Niech to stanie się Twoim nawykiem, żeby każdego dnia przez 
kilka minut wypowiadać głośno tę modlitwę do Boga. Zakoduje się ona 
niejako w Twojej podświadomości i będzie w Tobie nieustannie 
rozbrzmiewać. Duch Boży mieszkający w Tobie pouczy Cię, abyś żył w 
miłosierdziu Bożym. Podobne znaczenie ma praktykowana w Kościele 
katolickim modlitwa różańcowa. Wprowadza ona bowiem człowieka w 
stan modlitwy. 

 
Notatki osobiste 

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w 
błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). 
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Dzień trzeci 
Strach przed Bogiem 

 
Jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu? Może jest to niebiblijny, 

fałszywy obraz Boga. Obraz ten przeszkadza ci głosić radosną nowinę o 
wyzwalającej miłości Boga. Bóg jest ci daleki, wręcz boisz się Go. W 
następujących kluczowych tekstach Nowego Testamentu sam Duch 
Boży świadczy, iż strach ten nie może pochodzić od Boga: 

 

 

1. Co zawierają teksty? 

W Jezusie Chrystusie została objawiona cieleśnie „dobroć i miłość 
Boga” (Tt 3, 4). Możemy i powinniśmy zachowywać się w stosunku do 
Boga jak On (por. 1J 4,17). W zaufaniu, jakim dziecko obdarza swoich 
rodziców, wszelkie nakazy i groźba kary doświadczane są jako wyraz 
rodzicielskiej miłości. Jezus Chrystus przyjął na siebie wszelki strach, 
którego człowiek może doświadczyć (por. Łk 22,44). Przez Boga został 
On uwolniony ze swojego lęku i w ten sposób stał się „Dawcą 
wiecznego zbawienia” (Hbr 5, 9n). Pamiętajmy, że: 

 

 
Jak długo sąd i kara zajmują czołowe miejsce w twojej 

świadomości, tak długo twoja miłość nie jest „doskonała” i nie czujesz 
się dzieckiem Bożym. Kto obawia się trwożliwie Boga, nie licząc się z 
Jego przeogromnym miłosierdziem, tego serce staje się „nieczułe” (por. 
Iz 63,17), a więc traci z Nim wszelki kontakt. 

„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na 
dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym 
świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ 
lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości" 
(1 J 4,16b-18). 
„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy 
wołać: «Abba, Ojcze!»" (Rz 8,15). 

„A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca" (1J 
3,20). 
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Od takiego fałszywego strachu przed Bogiem trzeba odróżnić 
prawdziwą bojaźń Bożą: „Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie 
będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją” (Syr 34,14). 
W przepowiadaniu Jezusa dziesięć przykazań, które Bóg dał nam przez 
Mojżesza (por. Wj 20,1-21), zamyka się w jednym przykazaniu miłości 
Boga, bliźniego i siebie samego (por. Mk 12, 29-31). Wyjaśnia to 
następujący fakt: Bóg nie chce tobie wpoić  strachu przez swoje 
przykazania, lecz przeciwnie – chroni ciebie,  każdego poszczególnego 
człowieka, jak i całe społeczeństwo przed nami samymi. Dlatego 
prawdziwa bojaźń Boża rozpoznaje świętego Boga w Jego 
niezmierzonym miłosierdziu, które jedynie Duch Boży przenika (por. 
1Kor 2,10) i Jemu oddaje chwałę. 
1. Chrześcijanin może i powinien żyć wolny od lęku przed Bogiem. 
2. Prawdziwa bojaźń Boża wyrasta z ufności, że Bóg dał nam swoje 

przykazania z miłości. 
 

2. Znaczenie dla nas 

Fałszywy strach przed Bogiem rodzi się z nieprawdziwego 
obrazu Boga. Obraz ten w sposób wyolbrzymiony stawia na pierwszy 
plan wszechmoc, wszechwiedzę i sprawiedliwość Boga. Często uczy się 
dzieci wierszyka: „Gdzie jestem i co czynię, to widzi mój Ojciec Bóg”. 
Tutaj jednak można dopatrzyć się biblijnego sensu pojęcia, że Bóg jest 
Ojcem, który troszczy się o mnie, który jest zawsze przy mnie. Bardziej 
natomiast złowrogo brzmi inny wierszyk: „Jest oko, które wszystko 
widzi, także to, co dzieje się w ciemnej nocy”. Bóg jawi się tutaj jako 
„Najwyższa Istota”, która według swej woli nakłada człowiekowi 
nakazy i granice, jego zaś samego nieufnie obserwuje i wszystko 
rejestruje. Skutkiem tego rodzi się nieufność wobec Boga oraz strach 
przed konsekwencjami zawierzenia Mu. Rachunek sumienia 
przygotowujący do spowiedzi zawiera pytanie: 

 

 
Pytanie to oznacza, że strach przed Bogiem jest skutkiem 

„dziedzicznej nieufności” względem Boga i że może się on przerodzić 
w nieufność zawinioną osobiście. Strach ten oddala od Boga, a w czasie 
spowiedzi zostaje on poddany pod Jego miłosierny sąd. 

Czy Bóg jest dla mnie tylko nieokreśloną Najwyższą Istotą? - Ro-
dzajem kontrolera, którego się lękam, ponieważ rozliczy mnie z 
każdej drobnostki?. 
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Często jednakże z odrzuceniem biblijnego rozumienia Boga 

związana jest także utrata czci wobec Niego, a też odrzucenie danego 
przez Niego porządku. 
Czy Bóg jest dla mnie jedynie «kochanym Bogiem», który troszczy się 
tylko o mnie?. 
Po głoszonym od stuleci i „dziedziczonym” fałszywym lęku przed karą 
Bożą, w naszym stuleciu prawie zupełnie zostało zagubione poczucie 
grzechu. Bóg stał się najwyższym urzędnikiem, któremu przedstawiam 
jedynie moje żądania, który powinien brać pod uwagę moje życzenia i 
potrzeby. Jednostronny stosunek naznaczony myślami o sądzie 
przemieniony został w bliskość, lecz bez pełnego czci dystansu wobec 
Boga. 

Takie wyobrażenie Boga oddala od Niego, ponieważ nie traktuje 
Go poważnie. Żywe Słowo Boże jest „ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny” i „zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stwo-
rzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko 
odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek” (Hbr 4,12-13). 
 

 

3. Co powinienem czynić? 

Sprawdź swoje wyobrażenia o Bogu: 
- Czy mam nieprzezwyciężony lęk przed karą Bożą? Czy boję się 
pozbycia się tego lęku, mimo iż wierzę, że Bóg tegoż ode mnie 
oczekuje? 
- Czy rodził się we mnie strach i rezerwa, kiedy chciałem powiedzieć 
Bogu, że pragnę Go miłować całym sercem, czy obawiam się, że będzie 
mi stawiał nowe „żądania”, do wypełnienia których nie jestem gotowy?  
- Czy zabierze mi moją wolność? Czy może lepiej będzie nie szukać Jego 
bliskości albo przynajmniej dalej samemu rozporządzać określonymi 
dziedzinami swojego życia? 
- Czy żyję w pełnej zaufania czci wobec Boga? Czy rozpoznaję w Jego 
przykazaniach wyraz Jego miłości? Czy może żyję praktycznie tak, 
jakby Bóg i Jego przykazania nie istniały? 
 

Prawdziwa cześć wobec Boga zna dystans między 
Stworzycielem a stworzeniem i ufa równocześnie Jego miłującej 

bliskości, Jego przeogromnemu miłosierdziu. 
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Niektórzy chrześcijanie uwolnili się od niebiblijnego strachu 
przed Bogiem, mimo to nie dotarli jeszcze do spotkania z Nim w pełni 
zaufania. 
 

Zanotuj sobie w swoim dzienniku duchowym, jaki obraz Boga 
został Ci przekazany przez księży, nauczycieli, rodziców lub też, jaki 
obraz Boga odcisnął się na Twoim życiu. Powierz się teraz Duchowi 
Bożemu, który w Tobie się modli: „Abba”, (kochany Ojcze)! 
 

Notatki osobiste 
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Dzień czwarty 
Troskliwość i gniew Boga 

 
W czasie Nowej Ewangelizacji, nowego nawoływania do nawró-

cenia, zostają odkryte kluczowe wypowiedzi Boga o sobie samym: staje 
się ponownie jasne to, że wszystko określającą, podstawową 
właściwością Boga jest Jego miłosierdzie, Jego ojcowska troska. Jest ona 
także głębszą przyczyną Jego gniewu: 
 

  
 

 

I. Troskliwość Boga 
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 
swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie"(Iz 
49,15). 
„Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie 
doznacie pociechy (Iz 66,13). 
„Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, świętej i wspaniałej! ...Boś Ty 
naszym Ojcem!" (Iz 63,15-16a). 
„Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan lituje się nad tymi, co się Go boją" 
(Ps 103,13). 
„Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie" 
(Ps 27,10). 
„A przecież Ja uczyłem chodzić Efrima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś 
nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, 
a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego 
policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11,3n). 

II. Gniew Boga 
„Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego 
świętości! Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość - 
przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości" 
(Ps 30,5n). 
„A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, 
nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?" 
(Rz 2,4). 
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1. Co zawierają teksty? 

Hebrajskie słowo „miłosierdzie” ma swoje korzenie w wyrazie, 
które oznacza łono matki. Z pierwotnej jedności matki z jej dzieckiem 
wywodzi się jedyny w swoim rodzaju, przez nic nie naruszalny, 
związek. Związek ten nie jest zapłatą za jakikolwiek wysiłek - jest 
zupełnie niezasłużony. Wyraża się dobrocią i troskliwością, 
cierpliwością i gotowością do przebaczania. „Ojcowskie” miłosierdzie 
Boga ma podobny charakter. Widać to przede wszystkim w tym, że Bóg 
traktuje człowieka jak swoje dziecko, ofiarowuje mu opiekę i 
bezpieczeństwo: 
 

 
Z takiej „rodzicielskiej” miłości wypływa także gniew Boga: Bóg 

jest zagniewany, jeśli my nie szanujemy Jego nakazów i zakazów, 
ponieważ przez to wyrządzamy sami sobie szkodę. One zaś powinny 
nas chronić w podobny sposób jak nakazy i zakazy, które rodzice dają 
swoim dzieciom. 

Gniew Boga w Starym Testamencie jest wyrazem Jego wierności 
wobec siebie samego, wyrazem Jego sprawiedliwości. I w poczuciu tej 
sprawiedliwości oczekuje wypełniania swoich przykazań (por. Pwt 
7,9n). W Jezusie natomiast gniew ten jest smutkiem: „Gdy był już blisko, 
na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten 
dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi 
oczami. [...] Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą […] za to, żeś 
nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia” (Łk 19, 41-44). 

Jezus pozwala nam tutaj spojrzeć w głębię „rodzicielskiej” miłości 
Boga - boli Boga, gdy błądzimy na naszych drogach i dlatego okazuje 
nam swoją miłość poprzez troskę, smutek i gniew. Taka „gniewna” 
miłość Boga pozwala nam ciągle na nowo poznawać, w jaki sposób 
powinniśmy wyrażać naszą relację wobec Niego, naszych bliźnich i nas 
samych. Wzywa nas to do nawrócenia. 

 
1. Z troski Boga wypływa zarówno Jego gniew na Twój grzech, jak i 

Jego wezwanie do nawrócenia. 
2. Jego miłosierdzie jest silniejsze niż Jego sprawiedliwy gniew. 
3. Jego przykazania są drogowskazami prowadzącymi do Niego. 

 

Gdy Stary Testament mówi o „miłosierdziu" Boga, ukazuje uczucia, 
które określają stosunek rodziców do ich dzieci. 
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2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

Przez swoje Słowo Bóg  chce Cię zapewnić jedynie o tym, że  Jego 
przykazania są  wyrazem Jego chroniącej Cię troski. 

Być może słowo „nawrócenie” wywołuje w Tobie niemiłe 
wrażenia, czujesz się upokorzony wspominaniem swoich grzechów i 
błędów i widzisz postawione przed sobą nieprzyjemne zadanie, by o 
własnych silach zmieniać siebie, by sprostać wymaganiom sądzącego 
Boga. Takie wyobrażenie - iż jest to przymus w stosunku do Boga, który 
tylko na to czeka, żeby Cię ukarać - ciąży na Twoim sercu 
obezwładniająco. Umiera wtedy wszelkie uwielbienie - nie potrafisz 
kochać Boga „z całego serca, ze wszystkich Twoich sił”. 

Nowy Testament wychodzi jednak z założenia, że przy chrzcie 
stałeś się umiłowanym przez Boga synem, umiłowaną przez Boga 
córką, że Bóg zawarł z Tobą przymierze wiecznej miłości (por. Jr 31,3). 
On troskliwie pociąga Cię stale do siebie „więzami miłości” (Oz 11, 4). 
Jeśli wzywa Cię do nowych kroków na drodze nawrócenia, wtedy 
osobiście kieruje do Ciebie to słowo, z którym zwracał się do Izraela: 
 

 

3. Co powinienem czynić? 

Pozwól dzisiaj objąć się przez Boga, który w swoim 
przeogromnym miłosierdziu chciałby Ci ofiarować łaskę powrócenia do 
Niego. Sam z siebie nie masz impulsu do uwalniającego Cię zwrócenia 
się ku Niemu. Lecz Jego dobroć „przywodzi” Cię w Jego ramiona (por. 
Rz 2, 4).  Oczekuj, aby na nowo napełnił Cię Duchem Świętym. On nie 
po to Cię stworzył, aby Cię zniszczyć swoim gniewem. Nie będzie także 
wymagał zbyt wiele od Ciebie: 
 

„Codziennie wyciągałem ręce do ludu buntowniczego i niesfornego" (Iz 
65,2). 

Nawrócenie nie jest Twoją zasługą, lecz wyłącznie Jego darem: On 
z rodzicielską miłością pociąga Cię troskliwie do swego serca (por. 
Oz 11, 4). 
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Dzień piąty 
Ból Boga z powodu Twojego odwrócenia się od Niego 

Duch Święty pozwala nam rozpoznać głębię miłości Boga do nas 
dopiero wtedy, kiedy pozwolimy oddziaływać na siebie biblijnym 
wypowiedziom o „sercu” Boga. Starotestamentowy lud Przymierza 
doświadczał Go jako Boga żyjącego, który reaguje na czyny ludzkie. Z 
nowym odkrywaniem głębi i wartości biblijnych wypowiedzi o gorącej 
miłości i tkwiącym w niej bólu Boga wiąże się nowa epoka w historii 
wiary i ewangelizacji: 

 

 

1. Co zawierają teksty? 

Słowem „serce” określa Biblia centrum i głębię człowieka - z serca 
zatem wypływają wszystkie myśli, pragnienia i uczucia. Biblia nie chce 
antropomorfizować Boga mówiąc o Jego „sercu”, pragnie natomiast 
przybliżyć ci miłość Boga. Chociaż lud izraelski odwrócił się od Niego,  
On  ciągle o tym ludzie myśleć i okazuje mu swoje miłosierdzie: Bóg 
„całym sercem” pozostaje zwrócony ku swojemu ludowi (por. Jr 32, 41). 
Odczuwa ból, ponieważ Jego lud odwrócił się od Niego. Jego „serce” 
Jego miłość i miłosierdzie sprzeciwia się Jego gniewowi. Bóg niejako 
dziwi się sobie samemu, że nie może odrzucić swojego ludu, tak jak 
dobry ojciec nie może odrzucić swojego nieposłusznego syna (por. Jr 
31,9). 

„Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? 
Ilekroć się bowiem zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. 
Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać 
miłosierdzie! - wyrocznia Pana” (Jr 31,20). 
 
„Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię 
mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim ? Moje serce na to się 
wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień 
mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie 
człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - święty, i nie przychodzę, żeby 
zatracać” (Oz 11,8n). 
 
„W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w 
miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel”. (Iz 
54,8) 
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Prorok Ozeasz przedstawia ból Boga jako konflikt między Jego 

gniewem a miłosierdziem. Ów gniew wynika z tego, że Jego lud nie jest 
Mu obojętny - w miłosierdziu swoim podtrzymuje On niezmiennie 
obietnice przymierza. 

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu kocha nawet tych, których 
właściwie na podstawie swego gniewu kochać nie powinien.  
 

Te głębokie wypowiedzi o sercu Boga mają swój odpowiednik w 
Nowym Testamencie w przypowieści o niezmiennej miłości ojca do 
młodszego syna (por. Łk 15, 11-24) - ojciec zwraca się sercem ku swemu 
dziecku i jest gotowy uczynić dla niego wszystko. Syn jednak żąda od 
ojca wypłacenia przypadającej mu części dziedzictwa, zrywa wszelkie 
związki z rodziną i trwoni swoją część majątku. 

Jak mówi nam dalsza część przypowieści, ojciec cierpi z powodu 
zerwania tych związków oraz z powodu roztrwonienia jego darów. Ból 
ten nie jest spowodowany obrazą ojca, lecz tym, że syn szuka szczęścia 
poza ojcowską miłością i że w ten sposób gubi sens swojego życia. Syn 
cierpi wśród obcych z powodu braku osobowej miłości.  
1. Ojciec cierpi, że synowi źle się powodzi (w. 15). Odczuwa ból z 

powodu jego niewdzięczności i z powodu jego nędzy. 
2. Kocha jednak syna tak bardzo, że nie potrafi odrzucić go od siebie i 

ciągle o nim myśli. Ból, współczucie i miłosierdzie krzyżują się w 
nim. 

 
Ojciec doświadcza boleści z powodu odejścia syna, bo jego serce 

bije wciąż dla niego. W tym bolesnym zmaganiu stale obecna jest jego 
miłość  i czeka na powrót syna z serdecznym miłosierdziem. A kiedy go 
dostrzega powracającego, wychodzi mu naprzeciw i bierze w ramiona 
okazując tym swoją miłość, która stwarza nową relację między nimi. 
 

 

 

 

Bóg  ciągle myśli o Tobie. Jego serce bije dla Ciebie. 

Bóg odczuwa ból, gdy Ty odwracasz się od Niego i nie 
odpowiadasz na Jego miłość. Tracisz wtedy sens swojego życia, 

który możesz odnaleźć w Jego miłosiernej miłości. 
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2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

 
Może jest Ci obca myśl, że Bóg z Twojego powodu odczuwa ból. 

Czyż nie zaprzecza to Jego niepojętej wielkości, Jego niezmienności, 
która przecież bezpośrednio nie reaguje na ludzkie zachowanie? Biblia 
nie zna jednak żadnej skostniałej niezmienności Boga. Mówi ona 
wprawdzie, że Bóg jest niezmienny w swojej miłości i wierności, lecz 
mimo to zawsze reaguje na grzechy człowieka kierując się swoim 
przeogromnym miłosierdziem. 

1. Bóg stworzył Cię z miłości, dlatego cierpi, gdy wszystkie 
zamysły i dążenia Twojego serca są złe (por. Rdz 6,5n), gdy masz 
innych „bogów” obok Niego - bo w ten sposób tracisz sens swojego 
życia. Dlatego z Twojego powodu jest On zagniewany na Ciebie. Z 
miłości do Ciebie rezygnuje jednakże z kary, rezygnuje ze swojego 
prawa - w przeogromnym miłosierdziu przezwycięża swój 
sprawiedliwy gniew na Ciebie. 

2. Odwrócenie się od Boga zmienia Cię aż do korzeni Twojego 
człowieczeństwa, ponieważ jako stworzenie i obraz Boga potrzebujesz 
Jego miłości. Nie potrafisz jednak o własnych siłach powrócić do Niego, 
jakkolwiek wielki byłby Twój ból z powodu odwrócenia się od Boga. 

Dlatego Trójjedyny Bóg pokazuje do czego zdolna jest miłość - w 
swoim Synu zajmuje On niejako Twoje miejsce: 

 

3. Co powinienem czynić? 

Przemyśl raz jeszcze swoje notatki poczynione w związku z pyta-
niem, co jest najważniejsze w Twoim życiu. Bóg cierpi z Twojego po-
wodu, jeśli to, co Ciebie pociąga, olśniewa, fascynuje - zajmuje Jego 
miejsce. On stworzył Cię z miłości i tylko w dobrej relacji z Nim 
będziesz mógł odkryć ostateczny sens swojego życia. Także i w tym 
momencie myśli o tobie. Boli Go w twoich decyzjach to, że szukasz na 
obczyźnie domu i bezpieczeństwa. I chociaż nie zmusza Cię do 
powrotu, to czeka jednak na Ciebie z otwartymi ramionami! Czy wiesz, 
że „dobroć Boga kieruje Cię ku nawróceniu?” (por. Rz 2,4). 

A może jesteś przekonany o tym, że będąc kimś, kto stara się być 
dobrym człowiekiem i „wierzącym” chrześcijaninem, nie potrzebujesz 

Jezus Chrystus w swojej zbawczej śmierci przyjął na siebie Twoje 
odwrócenie się od Boga i otworzył Ci nowy przystęp do Niego. 
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nawrócenia? Wtedy ból Boga z powodu odrzucenia Jego dobrowolnie 
ofiarowanej miłości, jest jeszcze większy. Oczekujesz miłości jako 
zapłaty za swoje zasługi, lecz „to nie zależy od tego, kto chce, ale od 
Boga, który okazuje miłosierdzie” (Rz 9,16). Proś więc Boga o gotowość 
przyjęcia danego Ci na nowo Jego miłosierdzia: 
 

 
Notatki osobiste 

Panie przepraszam, że sprawiłem Ci ból. Daj mi łaskę 
 nawrócenia się ku Tobie! 
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Dzień szósty 
Duch Święty łączy nas z Bogiem i z sobą nawzajem 

 
Nawrócenie i spotkanie z Bogiem jest możliwe tylko wtedy, gdy 

pozwolimy na działanie Ducha Świętego w nas. Był On bowiem siłą, 
przez którą Jezus ofiarował się Ojcu za nas (por. Hbr 9,14), w której 
„ochrzcił” uczniów w dzień Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,5). Duch Święty 
pozostaje jednakże nadal „nieznanym Bogiem”. Ponieważ za mało Go 
znamy - za mało jesteśmy otwarci na Jego obecność i na spotkanie z 
Bogiem. Następujące teksty wskazują, że możemy Go doświadczyć 
tylko naszym sercem: 

 

Co zawierają teksy?  

Pierwszy tekst przypomina fragmenty rozmowy Jezusa z Niko-
demem. Słowu „wiatr” i słowu „duch” odpowiada w tekście greckim 
ten sam wyraz (pneuma). Jego podstawowe znaczenie to: powietrze w 
ruchu, oddech, tchnienie, siła życiowa. Naładowanego energią 
powietrza nie możemy widzieć ani schwycić rękami. W czasie wichru 
poznajemy je jednak po działaniu. Także oddechu nie możemy widzieć, 
ale jest on niezawodnym znakiem życia. 

W tym porównaniu wyraża się specyfika Ducha Świętego - 
„trzeciej” spośród Osób Boskich. Jezusa mogli uczniowie (i współcześni 

„Wiatr (pneuma) wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz 
skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z 
Ducha (pneuma)” (J 3, 8). 
 
„[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie 
życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały 
nasze ręce - bo życie objawiło się.  Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i 
głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - 
oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli 
współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć 
je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J 1,1-3). 
 
„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany” (Rz 5,5). 
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Mu) widzieć, słyszeć i dotykać jako człowieka, Ducha Świętego 
natomiast nie poznali w cielesnej postaci. Był On raczej doświadczany 
jako wewnętrzna siła miłości, dzięki której z wiarą poznali, że w Jezusie 
spotkali odwieczne Słowo Boga. Także my nie możemy Go poznać 
naszymi cielesnymi zmysłami. Nie wolno nam również wyobrażać Go 
sobie jako ludzką osobę. Wykorzystywane w Biblii symbole (wiatr, 
gołębica, ogniste języki) mówią tylko trochę o Jego wewnętrznej istocie: 
 

 

2. Znaczenie dla nas 
 
W pewnej rozmowie pytano chrześcijan, co im się kojarzy ze 

słowem „Bóg”. Najczęstsze odpowiedzi to: Ojciec, Wszechmoc, 
Sprawiedliwość, Miłość. Rzadko bywał wymieniany Jezus, a prawie 
nigdy Duch Święty! Wynika to także i z tego, że ze słowami „ojciec” i 
„syn” możemy połączyć wyobrażenie konkretnej osoby, z Duchem 
natomiast nie. On działa jako siła miłości między Bogiem i nami, 
między członkami Kościoła. On chce każdą ludzką miłość uwznioślić i 
zintensyfikować. 

 
Miłości nie możemy widzieć cielesnymi oczami, nie złapiemy jej 

rękami, a przecież jest ona podstawową siłą, która działa pomiędzy 
ludźmi i skierowuje ich nawzajem ku sobie. Kochający się nie tylko 
myślą o sobie nawzajem, nie tylko mówią sobie, że się wzajemnie 
kochają, lecz bezpośrednio doświadczają tej wzajemnej miłości. Są oni 
w swych sercach (w swej głębi i w swych uczuciach) przez siebie 
nawzajem dotykani i „poruszeni”. Gdy widzą się, albo słyszą czy 
dotykają, dokonuje się w nich równocześnie wzajemne wewnętrzne 
poruszenie, które przewyższa doświadczenie zmysłowe. Doświadczają 
oni w swoich sercach, że są ku sobie zwróceni i wyrażają to słowami: 
„moje serce należy do ciebie”. Wiedzą o tym wzajemnym poruszeniu i 
dlatego „z doświadczenia” mówią swojej miłości. 
 

Ducha Świętego nie możemy postrzegać cielesnymi zmysłami, ale 
możemy rozpoznać Jego obecność po Jego działaniu w nas: On jest 

silą miłości, przez którą Bóg zwraca nas ku sobie samym 
oraz  ku naszym bliźnim. 
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Podobną treść wyraża wyżej cytowany tekst z Pierwszego Listu 

świętego Jana Apostoła - uczniowie widzieli, dotykali i „słyszeli” Jezusa 
człowieka. Zostali przy tym wypełnieni i „poruszeni” Jego obecnością 
w swoich sercach. To wewnętrzne „duchowe” poruszenie nie dokonało 
się przez ich cielesne zmysły, lecz przez Ducha Świętego, którego dał 
Jezus. Tak więc mieli pełną wiary świadomość, że w człowieku Jezusie 
spotkali odwiecznego Syna Bożego. O tym spotkaniu mogli oni dawać 
świadectwo „z doświadczenia”. Rozpoznali oni, że ich wspólnota jest 
równocześnie wspólnotą z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. 

 

3. Co powinienem czynić? 

Zapytaj siebie teraz, kiedy i jak  doświadczyłeś obecności Ducha 
Świętego - czytając Biblię czy może słuchając homilii? W jakimś dialogu, 
podczas którego Bóg przez czyjeś słowo poruszył Twoje serce? Przy 
modlitwie? W czasie liturgii albo przyjmowania sakramentów? 

Może dane Ci już było choć raz doświadczyć, że Bóg przez Ciebie 
działa na innych poprzez słowo, które od Niego pochodzi, czyn, do 
którego sam z siebie nie byłbyś zdolny, przez Twoje społeczne i 
polityczne zaangażowanie, które przyczynia się do przemiany złych 
struktur społecznych? 

 
Zanotuj swoje spostrzeżenia w dzienniku duchowym! 

Kochający doświadczają w swoich sercach, że w miłości są 
nakierowani na siebie nawzajem. Doświadczają oni swojej miłości 
jako mocy, która działa pomiędzy nimi i łączy ich. 

Duch Święty jest Osobą Miłością, więzią  między Ojcem i 
Jezusem Chrystusem oraz między członkami Kościoła. 
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Dzień siódmy 
Nawrócenie się ku życiu 

 
Spotkanie z Bogiem dokonuje się w zwróceniu się ku Niemu - w 

Biblii nazywa się to „nawróceniem” i „wiarą” (por. Mk 1,15). To 
spotkanie sprawia w każdym człowieku sam Bóg. Wyraża się ono w 
podstawowym wyborze bycia dla Niego i jest relacją serca z sercem: 

 

 

1. Co zawierają teksty? 

Stary Testament rozumie nawrócenie jako stałe zwracanie się 
człowieka do Boga, który na zawsze związał się ze swoim ludem 
wiecznym Przymierzem. Ciągle powracająca formuła Przymierza 
brzmi: Ja jestem waszym Bogiem, a wy jesteście Moim ludem (Wj 6,7; 
Pwt 26,17n; 29,12n; Jr 7, 23; Ez 11, 20 i inne). Inicjatywa w tym 
Przymierzu należy jedynie i wyłącznie do Boga. On cieszy się „z całego 
serca i z całej swej duszy” z tego, że może wyświadczać dobro swojemu 
ludowi. Chociaż ten cytat znajduje się tylko w Jr 32,41, podkreśla jednak 
podstawową płaszczyznę, na której lud Przymierza doświadcza 
Przymierza z Bogiem. 

 
 

„Dam im serce zdolne do poznania mnie, że Ja jestem Pan. Oni będą 
moim narodem, Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą 
do mnie” (Jr 24, 7). 
 
„Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzstanę im 
wyświadczać dobra... Cieszyć się będę wyświadczając im 
dobrodziejstwa,... z całego swego serca i z całej swej duszy" (Jr 32, 40-41). 
 
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, 
odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę 
tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali 
przykazań, i według nich postępowali” (Ez 36, 27). 
 
„Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o 
Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serca” (1 Krl 18, 37). 
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Bóg sam zwraca twoje serce ku sobie! Tylko tak  możesz wybrać 

Boga i odrzucić różne bożki. Wezwanie do nawrócenia stanowi także 
centrum Jezusowego orędzia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(Mk 1,15). 

 
„Nawrócenie ku życiu” (Dz 11, 18) rozumie się jako zwrócenie się ku: 

- Jezusowi jako „źródłu życia” (Dz 3,15). 
- Jego „Słowu Życia” (Dz 5,20). 
- Życiu wiecznemu (por.  Dz 13,48). 

 
Nawrócenie to oznacza ostateczne odrzucenie bóstw pogańskich oraz 
podjęcie fundamentalnej decyzji wyboru Jezusa. 
 

2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

Wobec przerażającego obrazu Boga, słowo „nawrócenie” dla 
wielu chrześcijan ma negatywny wydźwięk. Mniemają oni, że Bóg 
„żąda” nawrócenia tylko od tych, którzy przez ciężkie grzechy 
odwrócili się od Niego i dlatego powinni się zmienić. Otóż należy raz 
jeszcze zaznaczyć że: 

 
Bóg ma serce dla Ciebie. On boleje z Twojego powodu, ponieważ 

Ty odrzuciłeś Jego miłość lub odpowiedziałeś na nią tylko „połową 
swojego serca”. Boleść Boga nie powstaje jednak z braku miłości lub 
„zranienia”. On boleje o wiele bardziej nad tym, że Ty nie pozwalasz 
Mu okazać sobie dobra, przez co tracisz sens życia i szczęście. Jego 
Duch Święty pozwala Ci „uczestniczyć w tym bólu” (Jan Paweł II, 
Dominum et vivificantem, 45), pozwala Ci boleć nad tym, że Bóg z 
Twojego powodu cierpi i wzbudza w Tobie żal nad cierpieniem Boga! 

 Sam z siebie nie możesz dać odpowiedzi 
na propozycję Boga,  dlatego Bóg daje ci 

„nowe serce" i swojego  Ducha. 

Nawrócenie nie jest „przemianą zmysłowości", lecz przede 
wszystkim dokonanym w Tobie przez Ducha Świętego 

 zwrotem ku sercu Boga. 
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Ten żal jest „nawróceniem ku życiu”, odpowiedzią na miłość Boga, 
która wie, czym jest cierpienie. 

 

 

3. Co powinienem czynić? 

W momencie chrztu Bóg przez Ducha Świętego przyjął Cię w mi-
łości do wspólnoty i złożył Ci całkiem niezasłużenie osobistą 
propozycję trwałego przymierza. Przez to związał się z Tobą, ale nie 
zmusza Cię do przyjęcia Swojej propozycji, bo szanuje Twoją wolność. 
Twoje życie zostanie naznaczone trwałą radością, jeśli teraz, w tej 
chwili, otworzysz na nowo swoje serce dla Boga miłości i miłosierdzia 
oraz odnowisz przymierze z Nim i wyraźnie zgodzisz się na nie. 

Najistotniejszym Twoim wyborem jest ten, który odrzuca 
przypadkowość Twojego istnienia. Bóg zaprasza Cię jednak także do 
tego, abyś Mu w mocy Ducha Świętego świadomie i wyraźnie 
powiedział: chciałbym coraz bardziej do Ciebie należeć!  W czasie 
trwania tego seminarium jesteś zaproszony, aby podjąć decyzję wyboru 
Boga lub odnowić ten wybór, jeżeli już kiedyś go uczyniłeś. 

 
Notatki osobiste 

Żal rodzi się nie tylko z bólu wywołanego popełnionymi 
wcześniej złymi uczynkami, lecz przede wszystkim 

ze świadomości, że Bóg cierpi. 


