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TYDZIEŃ TRZECI 
Rozłąka z Bogiem - grzech 

 
 

Dzień pierwszy: „Panie, przenikasz i znasz mnie”. 
Dzień drugi:   Jesteś nieufny wobec Boga. 
Dzień trzeci:   Samorealizacja bez Boga? 
Dzień czwarty:  Uzdrawiająca miłość Boga. 
Dzień piąty:   Jezus otwiera Twoje zamknięte wnętrze. 
Dzień szósty:  Pozwól, aby Duch Święty uwolnił Cię 

 od fałszywych przywiązań. 
Dzień siódmy:   Zycie dzięki przebaczeniu. 
 
 

Z nauczania Jana Pawła II 
 
„U korzenia ludzkiego grzechu leży więc kłamstwo jako radykalne 
odrzucenie prawdy, zawartej w Słowie Ojca, poprzez które wyraża się 
miłująca wszechmoc Stwórcy” (Encyklika o Duchu Świętym w życiu 
Kościoła i świata Dominum et vivificantem, 33). 
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Dzień pierwszy 
Panie, przenikasz i znasz mnie 

Spotkanie z żyjącym Bogiem uzdrawia i wyzwala. On sam usuwa 
przeszkody, które stoją na drodze do spotkania z Nim. 

Poniżej przytoczony Psalm 139 pomoże Ci zgodzić się, by Bóg 
pokazał Ci, dlaczego Twój stosunek do Niego, do bliźnich i do siebie 
samego jest zakłócony, nawet jeśli nie ma w tym Twojej osobistej winy. 
Stań pełen ufności przed Bogiem i pozwól Mu zbadać swoje serce. Jego 
wszechwiedza o Tobie nie jest czymś zagrażającym, lecz wyzwalającym. 

 
Wszechmocny Bóg stworzył Cię. 
 

 
Uzdrawiający Bóg zachowuje Cię od Twoich (wewnętrznych) wrogów. 
 

 
Bóg, który Cię doświadcza, prowadzi Cię po właściwej drodze. 
 

 
 

„Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,  Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. 
I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu pozostawałem, utkany w głębi ziemi. 
Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; 
dni określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał. 
Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość!" (Ps 
139,13-17). 

„O Boże, obyś zgładził bezbożnego, niech krwawi mężowie idą precz ode mnie! 
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie, za nic mają Twoje myśli. Panie, 
czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się 
tymi, co przeciw Tobie powstają? Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się 
moimi wrogami” (Ps 139,19-22). 
 

Zbadaj mnie, Boże, i poznaj mc serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, 
czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!" (Ps 139, 
23-24). 
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1. Co zawiera tekst? 

 
Modlący się ma świadomość tego, że jest ukryty w dobrotliwej 

wszechwiedzy i troskliwości Bożej. Prosi usilnie Boga, aby zbadał jego 
serce i usunął wszystkie przeszkody, które oddzielają go jeszcze od 
Niego. W wielkim zaufaniu wraca razem z Bogiem do początku historii 
swojego życia (w. 13-17) i prosi Go, żeby odsłonił przed nim ukryte w 
jego sercu przeszkody, które uniemożliwiają mu głębszy kontakt z 
Bogiem (w. 23n). 

Dla modlącego się przeszkodą w tym związku z Bogiem są 
również ludzie, którzy mówią z pogardą o Bogu i nadużywają Jego 
imienia. Psalmista obiecuje Bogu, że nie pozwoli im wpłynąć na siebie, 
lecz będzie ich „nienawidził”, ponieważ są oni wrogami Boga, a więc są 
również i jego wrogami (w. 19-22) (od czasów Nowego Testamentu - w 
głębszym, „duchowym” rozumieniu - ma się tutaj na myśli zagorzałych 
przeciwników Boga). Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa (Mk 7,21n), ,,mieszkający we 
mnie grzech” (Rz 7, 17). „A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu” 
(por. Rz 8, 7). W wielu starotestamentowych modlitwach, zło powstające 
we wnętrzu ludzkim jest w sposób nieświadomy przenoszone 
(„projektowane”) na innych ludzi i w nich jest napiętnowane przez 
autorów biblijnych. 
 

 

2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

Poznanie wewnętrznych ran i urazów, których doznałeś od 
innych ludzi i które oddzielają Cię teraz od Boga ma kluczowe znaczenie 
w Twoim stosunku do Niego. Są one bowiem przyczyną nieufności 
względem Boga powstającej w głębi Twojego serca („jak Bóg mógł na to 
pozwolić?”). 

 
 

Bóg zna historię Twojego istnienia od samego początku. Tylko On 
może uzdrowić wspomnienia negatywnych  

doświadczeń Twojego życia. 

Przyczyną Twojej nieufności wobec Boga są również rany i urazy, 
których doświadczyłeś od innych. 
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Bóg zaprasza Cię, abyś związane z przeżytymi doświadczeniami 
uczucia strachu, złości i smutku zaniósł przed Niego, by mógł je 
uzdrowić. 

Nieufność wobec Boga jest bowiem jedną z najgłębszych przyczyn 
grzechów, za które jesteśmy osobiście odpowiedzialni przed Bogiem. W 
nich to odbijają się zawsze - począwszy od naszych narodzin - nega-
tywne wpływy, jakim ulegamy w otaczającym nas świecie. 
Podświadomie czynimy z nich potajemnie zarzut skierowany do Boga i 
nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. W ten sposób powstaje 
tendencja, by stać się „niedotykalnym” - prowadzi to do zamknięcia się 
w sobie. Powstające w ten sposób postawy są przyczyną grzechów 
osobistych: 
- Jeśli utrzymuję dystans wobec Boga i wobec innych ludzi, nic 

więcej nie może mnie zranić. 
- Nie ufam nikomu, również Bogu. 
- Zdobędę sobie szacunek innych, a wtedy oni nie zbliżą się zbytnio 

do mnie. 
- Jeśli jestem silny, wówczas nikt nie może mi nic złego uczyni 
- Jeśli doznaję przyjemności, nic nie może mną zachwiać. 

 

 

3. Co powinienem czynić? 

Pozwól teraz Duchowi Bożemu wniknąć w historię Twojego 
życia, dziękuj Mu za dar pamięci i przejdź z Nim odcinek po odcinku 
przez całe swoje dotychczasowe życie tak daleko, jak tylko sięgasz 
pamięcią! 

Zanotuj w swoim dzienniku duchowym wszystkie szczegóły i 
okoliczności, które kiedykolwiek zraniły Cię, które się pojawiają, gdy 
sobie o nich przypominasz i które były wówczas przyczyną 
zdenerwowania, gniewu, złości lub smutku. 

Szczególne znaczenie mają takie zakłócenia międzyludzkich 
relacji jak: stosunek do ojca i matki, do brata i siostry, do córki i syna 
oraz - między mężem i żoną. 

 

Osobiste grzechy rodzą pokusę zabezpieczenia się 
 wobec Boga i innych ludzi. 
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Wynotuj sobie również wszystkie szczegóły i okoliczności, które 
były szczególnie bolesne - przed Bogiem nie potrzebujesz niczego 
zakrywać ani spychać do podświadomości. 

Być może mimo woli przypominają Ci się słowa lub czyny ojca 
albo matki, które ciągle jeszcze wywołują ból i rzucają cień na Twoje 
życie. Jaki był (jest) Twój stosunek do brata, siostry? Jakie masz 
wspomnienia z okresu szkolnego, z lat dojrzewania płciowego? Czy 
zostałeś zraniony w życiu zawodowym, we wspólnocie? Przemyśl 
również stan, w którym żyjesz - jaka jest Twoja postawa do męża, żony, 
dzieci? Jeśli jesteś zakonnikiem, może też zakłócone są Twoje relacje do 
innych członków wspólnoty, do przełożonych? Jaka jest Twoja postawa 
wobec Kościoła, członków wspólnoty parafialnej, proboszcza? 
 

 
Nie chodzi o to, żeby ich „sądzić”. Oni również byli (i są) 

kształtowani przez to, co wydarzyło się przed ich urodzeniem - przez 
„grzech świata” (J 1,29) oraz przez ich otoczenie. Postaw ich w świetle 
miłosiernego Boga! Pozwól Bogu, by również Tobie wskazał, jak dalece 
Ty sam jesteś współwinny tym zakłóconym stosunkom - przez egoizm, 
nietolerancję, brak gotowości do przebaczenia. 

Kluczowym krokiem w tym Seminarium Wiary będzie modlitwa 
o uzdrowienie Twoich wspomnień, oczekiwań i o przebaczenie. 

 
Notatki osobiste 

  

Pomyśl z głęboką gotowością do przebaczenia o ludziach, którzy 
wywołali lub wywołują w Tobie negatywne odczucia 
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Dzień drugi 
Jesteś nieufny wobec Boga 

 
Spojrzenie na swoją historię życia spowodowało, być może, 

następujące myśli: mam przecież wszelką podstawę, żeby być nieufnym 
wobec Boga! Dlaczego On na to wszystko pozwala? Dlaczego moje życie 
od samego początku poddane jest negatywnym wpływom? 

Również autorzy biblijni rozmyślali nad tymi pytaniami. 
Punktem wyjścia dla nich były doświadczenia, które mieli sami z sobą i 
z otaczającym ich światem. Nie różnią się one zasadniczo niczym od 
doświadczeń, które posiada każdy człowiek. Biblijne opowiadanie o 
grzechu pierworodnym, o początku nieufności wobec Boga opisuje nie 
tylko jednorazowe wydarzenie, lecz przede wszystkim podstawowy 
stan każdego człowieka. Nieufność wobec Boga jest w każdym 
człowieku rzeczywistością, która charakteryzuje od początku historię 
ludzkości i jest „dziedziczona” z pokolenia na pokolenie. Nowy 
Testament mówi w związku z powyższym o „grzechu świata”, a 
Nauczycielski Urząd Kościoła - o grzechu pierworodnym. 
 

 

1. Co zawierają teksty? 

Opowiadanie o urodzajnym ogrodzie, o raju, jest opisem pełnego 
ufności stosunku między Bogiem i człowiekiem. Bóg dał człowiekowi - 
w odróżnieniu od zwierząt - dar wolności. Bóg chciał wejść w osobową 

„Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał 
go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego 
drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa 
poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 
umrzesz»... A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, 
które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu ?» Niewiasta 
odpowiedziała wężowi: «Owoc z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o 
owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli»” (Rdz 2,15n; 3, 1-3). 
 
„Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość 
oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata” (1 J 2,16). 
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relację z człowiekiem. Dlatego uzdolnił go do wolnej, pełnej ufności 
odpowiedzi na Jego miłość. Wolność ta zawiera jednak możliwość 
nieufności wobec Boga. 
 

 
Bóg niejako przystał «w tym» na ryzyko, że człowiek nadużyje 

swojej wolności i odwróci się od Niego. Dlatego dał człowiekowi 
strzegące go przykazanie: „Nie pozostawaj nigdy w nieufności wobec 
Mnie!” Zostało to jasno przedstawione w obrazie „drzewa poznania 
dobra i zła”. 
 

 
 
Biblijne opowiadanie o pierwszym grzechu opisuje bardzo do-

kładnie drogę od możliwej do rzeczywistej nieufności wobec Boga. Wąż, 
symbol niebezpiecznej i podstępnej mocy zła, pyta: „Czy rzeczywiście 
Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego 
ogrodu?” (Rdz 3,1). Egzegeci jednogłośnie mówią, że w tym pytaniu 
węża jest ukryta tragiczna w skutkach przesada. Bóg przecież 
powiedział tylko: „ale z drzewa poznania dobra i zła nic wolno ci jeść”. 
Wąż rozumie, że przez taką przesadę w stosunku do Bożego 
przykazania wzbudzi w kobiecie wrażenie, iż Bóg jest twardy, zawistny 
i że jest tyranem (por. Rdz 3, 4n): On stworzył dla człowieka wspaniały 
ogród, ale zabronił mu korzystać z jego owoców i w ten sposób chciał 
zabrać mu radość istnienia. 

Ten fałszywy obraz Boga musi wzbudzić nieufność wobec Niego - 
może Bóg jest całkiem inny, niż sam się przedstawia, może nie jest dobry 
i kochający, lecz zawistny - uciska człowieka i zabrania mu korzystania z 
jego wolności? 

1. Nieufność wobec Boga jest początkiem każdego grzechu. 
2. Grzech jest zniszczeniem dobrych relacji wobec Boga. 
 
Biblia wychodzi z założenia, że nieufność wobec Boga jest 

dziedziczona z jednego pokolenia na drugie. Przez to relacja każdego 

Gdyby człowiek nie mógł być nieufnym wobec Boga, jego ufność 
nie byłaby wolna, lecz przymuszona. 

„Dobro” jest zaufaniem Bogu, „zło" jest nieufnością wobec Niego. 
„Środek” ogrodu, „środek” (centrum) stosunku do Boga - to 

zaufanie Mu! 
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człowieka do Boga jest od podstaw zakłócona. W następstwie oderwany 
od Boga człowiek dąży do osiągnięcia znaczenia, siły, do użycia - jak to 
pokazuje nam tekst z Pierwszego Listu świętego Jana. To z kolei pociąga 
za sobą skutki w postaci naruszenia stosunków zarówno pomiędzy 
ludźmi, jak i każdego człowieka do siebie samego. Nowy Testament 
określa ludzkość odwróconą od Boga również jako „ten świat” (por. J 
1,9n. 29; 12,31). 

2. Znaczenie dla nas 

Dla zrozumienia biblijnej prehistorii ważne jest, żeby rozważyć 
relację nieufności do wolności w stosunkach międzyludzkich. 
Rozpatrzmy prosty przykład: ktoś Ci coś obiecał - coś, co dla Ciebie jest 
bardzo ważne - pomoc, wsparcie. Oczekujesz w zaufaniu, że dotrzyma 
swojej obietnicy. Twojemu zaufaniu towarzyszy jednak w sposób 
nieodzowny wątpliwość, troska, nieufność - nie możesz rozporządzać 
wolną decyzją drugiego. Może postąpi on inaczej, niż obiecał! Jeśli mu 
mimo to „wierzysz” - przezwyciężasz swoją nieufność i czekasz z 
cierpliwością na spełnienie obietnicy. Mógłbyś również zdać się na 
swoją wątpliwość i nieufność, ale wtedy ryzykujesz zniszczenie 
pozytywnej relacji z nim. 

Głębsze (nieświadome) warstwy ludzkiej wolności odsłania 
następujący przykład: Jeśli mężczyzna i kobieta obustronnie 
wypowiadają małżeńskie „tak”, jeśli biorą ślub, jest to znak głębokiej 
wzajemnej ufności. Obiecują sobie wzajemnie wierność i trwałe 
wsparcie w każdej sytuacji, dopóki śmierć ich nie rozdzieli. Jednakże w 
głębi tego słowa „tak” ciągle czyha obawa i rodzi się następujące 
pytanie: czy ten drugi człowiek będzie rzeczywiście w każdej sytuacji po 
mojej stronie, czy pozostanie mi wierny? Nikt nie może przecież 
zarządzać wolnością drugiego i wymuszać na nim trwałego wsparcia. 
Wątpliwości i nieufność są często nieświadome, ale właśnie dlatego 
bardziej niebezpieczne. W miarę poddawania się ich wpływowi, 
następuje niszczenie pozytywnej relacji. 

 
Podobnie dzieje się z relacją do Boga: On obiecał Ci wsparcie i 

wierność, a przy chrzcie podarował Ci nową, pełną łaski, wolność, aby 
skłonić Cię ku sobie, byś mógł Mu w każdej sytuacji zaufać. Pomimo to 
w człowieku ochrzczonym pozostaje rzeczywista, ukryta skłonność do 
nieufności wobec Boga i do zabezpieczania się przed Nim przez osobiste 
grzechy. Możesz to w sobie samym wyraźnie zauważyć (por. 1 J 2, 16; 
Mk 7,21). 
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3. Co powinienem czynić? 

Zapytaj dziś samego siebie jak wygląda twoje zaufanie wobec 
Boga. Czy Bóg jest rzeczywiście dobrym Bogiem, skoro istnieją 
cierpienia, które zaczynają się już z chwilą narodzin? Skoro Bóg 
dopuszcza klęski żywiołowe, wojny, ucisk i tortury? Skoro wielu 
ludziom brak tego, co konieczne do życia? A może Bóg jest kimś innym, 
różnym od tego, który nam się objawia w Biblii? 

Czy ufasz obietnicy Boga, że jest On w każdej sytuacji twoim 
pomocnikiem i zbawcą? Czy powstają w twojej głębi ostrzeżenia, które 
mają podstawę w negatywnych doświadczeniach z innymi ludźmi:  
„Nie ufaj nikomu, również Bogu!” 

Zanotuj sobie w dzienniku duchowym, dlaczego wątpisz w 
dobroć Boga i nie ufasz Mu. W czasie Seminarium osobiście będziesz 
mógł odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. Swoje wyrzeczenie się 
szatana możesz tak sformułować: 

 

 
Notatki osobiste 

  

Wiara jest podarowanym przez Boga pełnym łaski zaufaniem  
- w mocy tego zaufania możesz pokonać istniejącą 

 w tobie skłonność do nieufności 

Mój Boże, odrzucam nieufność wobec Ciebie. 
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Dzień trzeci 
Samorealizacja bez Boga? 

 
W miarę odwracania się od Boga,  stopniowo zwracasz się ku 

sobie samemu. Odkrywasz „nieograniczone” możliwości swojej 
wolności i wierzysz, że twoje największe szczęście polega na tym, że w 
maksymalnej niezależności sam możesz decydować o tym, co 
powinieneś czynić, a czego nie. W ten sposób rodzą się często w twoim 
sercu głębokie rany. Unaocznia nam to los młodszego syna w 
przytoczonej poniżej przypowieści o miłosiernym ojcu. Jest to u Łukasza 
niejako „Dobra Nowina w Ewangelii”. 

 
1. Odwrócenie się od „Ojca” 

 

 
2. Głód miłości 

 

 
3. Żal i nawrócenie 

 

 
 

„Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: «Ojcze daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo po tym młodszy syn, zabrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie". 

„A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a 
ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał". 

„Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu. z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazwać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z na-
jemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca" (Łk 15, 11-20a). 
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1. Co zawiera tekst? 

Według prawa żydowskiego ojciec mógł jeszcze za życia 
rozdzielić swój majątek synom - zachowując przy tym dożywotnie 
prawo do korzystania z niego. Grzeszna postawa syna przejawia się w 
tym, że przestaje on ufać ojcu - nie licząc się z nim każe wydać sobie, 
swoją część majątku w celu dowolnego dysponowania nim. Już po kilku 
dniach w sposób radykalny zrywa stosunki z ojcem, wyrusza w 
nieznane i czyni siebie samego ostateczną instancją w ocenie i 
planowaniu własnego postępowania. Ojciec nie przeszkadza synowi 
rozkoszować się jego wolnością i chociaż z bólem, pozwala mu jednak 
wyruszyć, lecz - jak wskazuje dalszy bieg przypowieści - pozostaje 
zwrócony ku niemu wewnętrznie. Syn trwoni to, co otrzymał od ojca i co 
w końcu należy przecież jeszcze do ojca. 
 

 
„A gdy syn wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie”. 

Wzmianka ta podkreśla głęboki głód wewnętrzny - „On sam zaczął 
cierpieć niedostatek” oraz wskazuje nie tyle na cielesny, co właściwie na 
wewnętrzny głód ludzkiej miłości, która nie była mu dana w 
nastawionym jedynie na siebie przeżywaniu własnej wolności, w życiu 
pełnym wyuzdania. Syn kieruje się teraz ku całkiem obcemu 
człowiekowi i żebrze nie tylko o pracę, lecz także o akceptację swojej 
osoby. Ów właściciel z przypowieści zdecydowanie odmawia mu tej 
akceptacji wysyłając młodego człowieka na pole jako pastucha świń. Jest 
to z żydowskiego punktu widzenia głębokie poniżenie i raniąca 
nieczystość (por. Kpł 11,7n). 

 
Doświadczenie braku miłości prowadzi syna do głębokiego 

kryzysu. 
 

 

Przypowieść przedstawia, w jaki sposób próba totalnego 
samodysponowania i samorealizacji bez Boga 

 prowadzi do nadużycia wolności. 

Syn zastanowił się i uznał, że jego dobrowolne odejście od ojca było 
grzechem i że próba realizowania siebie bez niego 

 - przyniosła mu klęskę. 
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Syn przypomniał sobie, że najemnicy w domu ojca mogą być stale 
blisko niego i że zawsze mają dosyć jedzenia. Przy tym chodzi tu nie 
tylko o utrzymanie, lecz także o bezpieczeństwo, które daje wspólnota z 
ojcem. Zapragnął więc zostać przynajmniej najemnikiem, który 
pracowałby bez żadnych zobowiązań dla ojca, aby w ten sposób 
zasłużyć na jego powtórne zaufanie. Przy podejmowaniu decyzji 
powrotu liczy się ze słusznym gniewem ojca i dlatego układa sobie 
wcześniej wyznanie winy. Treścią tego wyznania nie jest jednak minione 
życie, lecz grzech, który polegał na odrzuceniu miłości ojca! 

 

2. Co Bóg chce nam powiedzieć? 

Skutkiem cofnięcia zaufania względem Boga jest podwójne 
zranienie: 

1. Samozranienie 
 Masz w sobie niewyjaśnioną tendencję, aby wyłączać się z relacji 

z Bogiem i wycofywać swoje zaufanie względem Boga. Chciałbyś 
uważać wolność za najbardziej własny „majątek” (por. Łk 15,12), którym 
możesz wedle swojego upodobania rozporządzać. W takim stopniu, w 
jakim pozostawisz tę tendencję samemu sobie - obojętnie z jakich 
powodów - będziesz rozrywany wewnętrznymi sprzecznościami: 
- Powstałeś z miłości Boga i dlatego koniecznym jest, abyś pozostał w 

dobrej relacji z Nim. 
- Cofasz Bogu swoje zaufanie i próbujesz żyć tak, jakby On nie 

istniał. 
 
Możesz długi czas żyć w takiej wewnętrznej sprzeczności, możesz 

ją zagłuszać, spychać do podświadomości (jak syn w naszej 
przypowieści), ale ona kiedyś powróci . Może się to dokonać poprzez 
jakieś cierpienie zewnętrzne lub przez jakiś wewnętrzny głód (por. Łk 
15,14). 

Im bardziej będziesz świadomy tej sprzeczności, tym bardziej 
będzie ona bolesna. Ból ten jest znakiem głębokiej wewnętrznej rany, 
która ostatecznie prowadzi do śmierci (duchowej lub cielesnej), jak 
zaznacza nasza przypowieść: „ten syn mój był umarły” (Łk 15,24.32). 
Zdecydowana odmowa zaufania Bogu jest grzechem, który prowadzi do 
śmierci (por. 1 J 5,16) - grzechem śmiertelnym. 

 
2. Zranienie przez innych 
Syn pozostaje ciężko zraniony, ponieważ obcy człowiek - 

posiadacz majątku - w poniżający sposób odrzucił jego żebranie o 
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miłość. Syn stracił godność ludzką, szacunek dla samego siebie (nie 
pozwolono mu nawet nakarmić się paszą dla świń) i nie potrafi już 
siebie kochać. 

Gdy żyjesz oddzielony od Boga, czujesz się wyobcowany nie 
dlatego, że odwróciłeś się od Niego świadomie, lecz dlatego, że zostałeś 
wewnętrznie zraniony przez świadome lub nieświadome błędy w 
zachowaniu się innych ludzi w stosunku do ciebie i nie potrafisz już 
nikomu zaufać, nawet Bogu. 

Z naszej przypowieści uczymy się: 
1. Grzech zaczyna się odmową zaufania Bogu. 
2. Zniszczenie pozytywnej relacji z Bogiem powoduje również 

zniszczenie jej z innymi ludźmi, jak też z samym sobą. 
 

3. Co powinienem czynić? 

Zapytaj się teraz: 
- Czy traktuję moją wolność jako „majątek”, którym mogę 

samowolnie rozporządzać, czy też jako uzdolnienie do odpowiedzi 
na miłość Boga? 

- Czy Bóg jest ostateczną instancją oceny mojego myślenia i 
działania, czy sam, bez Boga dążę (świadomie lub nieświadomie) 
do samorealizacji? Jakie obszary mojego życia (pieniądze, seks, 
negatywne doświadczenia życiowe) ukrywam przed Bogiem?  

- Czy moje poczucie własnej wartości zależy od „wzmocnień” 
dawanych mi przez innych ludzi (czy żebrzę stale o uznanie), czy 
też oczekuję, że Bóg mnie całkowicie zaakceptuje? 

Zrozumienie „żalu” w naszej przypowieści ma podstawowe 
znaczenie dla nawrócenia się do Boga. Syn nie żałuje minionego życia, 
lecz przede wszystkim rezygnacji z życia we wspólnocie z ojcem. 
Motywem jego żalu nie jest obawa przed karzącą sprawiedliwością ojca, 
lecz rozpalona na nowo miłość ku niemu i tęsknota za domem, w 
którym on jest: „Chcę wyruszyć i iść do mojego ojca!” Wyznanie winy, 
które sobie ułożył nie brzmi: „Żyłem źle, to i tamto zrobiłem”, lecz 
„Zgrzeszyłem względem ciebie!” I chociaż wie, że nie jest już godzien 
nadal być jego synem, mimo to ufa, że ojciec go nie wyrzuci, lecz na 
nowo przyjmie do wspólnoty z sobą. Przy głębszym rozumieniu tekstu, 
możemy raz jeszcze podkreślić: 

 
1. Żal jest bólem nie tylko z powodu minionych złych czynów. 
2. Żal jest też bólem nad cierpieniem, jakie zadaliśmy Bogu. 
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Dzień czwarty 
Uzdrawiająca miłość Boga 

 
Następujący tekst należy do najgłębszych wypowiedzi biblijnych 

o stosunku Boga do człowieka: 
 

 

1. Co zawiera tekst? 

Ojciec nie zniszczył w swym sercu miłującej relacji do syna i ciągle 
na niego oczekiwał. Jak tylko zobaczył go powracającego, wybiegł mu 
naprzeciw. 

Słowo „wzruszył się” (wywodzące się z rdzenia, który oznacza 
„mocne uczucie”) wyraża, że ojciec był poruszony przez miłosierdzie. 
Nie robił synowi żadnych wyrzutów, jak to, być może, uczyniłby inny 
ojciec: „Skąd przychodzisz, jak ty wyglądasz, ty rozpustniku?! Zawsze ci 
mówiłem, że z ciebie nic nie będzie. Weź się teraz najpierw do swojej 
roboty, wykaż się, a potem zobaczymy co dalej!” 

Ojciec z przypowieści wielokrotnie obejmuje i całuje swojego syna 
(zanim ten zdążył wydusić z siebie wyznanie winy) - jest to znak 
przebaczenia (por. 2 Sm 14, 33), które wyprzedza wszelkie własne 
starania, jest to wyraz głębokiej miłości: „Jak to dobrze, że znowu jesteś” 
(por. Rdz 46,29). 

Co odczuł w tym momencie syn? Odczuł i zrozumiał, jaki ból 
zadał swojemu ojcu. Dopiero teraz jego ból współuczestniczy w bólu 
ojca. 

Przypowieść ta nie przesuwa w żadnym wypadku 
sprawiedliwości ojca na plan dalszy. W swoim wyznaniu winy syn 
wyraźnie poddaje się tej sprawiedliwości - ciągle jeszcze oczekuje 
słusznej kary. 

„A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 
na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 
się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»” 
(Łk 15, 20b-24). 
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Odpowiedź ojca jest wzruszająca. Nie odbudowuje on swojego 
pierwotnego stosunku do syna - jego przebaczenie jest tak wielkie, że 
przyjmuje go w nowy, „nadnaturalnie łaskawy” sposób jako syna. Ta 
nowa, „najlepsza” szata jest znakiem tego, że syn stał się teraz nowym 
człowiekiem. Pierścień uprawnia go do pełni władzy w zastępowaniu 
ojca (por. 1 Mach 6,15). Ojciec daje mu więc godność, której wcześniej nie 
posiadał! Teraz syn może obchodzić z nim radosne święto, święto 
nawrócenia i święto powrotu do domu: 
 

 

2. Znaczenie dla nas 

Przypowieść o miłosiernym ojcu ukazuje wyraźnie, że zbawienie 
Boga jest równocześnie uzdrowieniem. Wewnętrzne poranienia, których 
syn doznał z powodu grzechów - i przez błędy w zachowaniu innych - 
są uzdrawiane przez miłość ojca. Powracający syn musi zostawić poza 
sobą to, co go zraniło i skrzywdziło. Jest on uwolniony od zniszczonego 
stosunku do siebie i do bliźnich - jego wspomnienia są uzdrowione. 

Uwidocznione zostaje tutaj centrum przesłania Nowego 
Testamentu, które ma szczególne znaczenie dla Nowej Ewangelizacji. 
Przez poznanie ludzkiego ducha (psychologia głębi) wiemy dzisiaj, że 
przyczyną wielu psychosomatycznych zachorowań są wewnętrzne 
zranienia i urazy. Leczenie tych chorób przy pomocy tylko 
medykamentów nie może być skuteczne, jeśli wywołujące je przyczyny 
nie zostaną rozpoznane i rozpracowane. Życzliwe rozmowy i ludzka 
miłość mogą pomóc w ich uświadomieniu. Ostatecznie jednak każdy 
musi sam siebie uporządkować. Wiele ludzi próbuje te bolesne 
wspomnienia zasłonić, ukryć lub zepchnąć do podświadomości - 
„zapomnieć”. Nie prowadzi to jednak do uzdrowienia wewnętrznego, 
lecz do okłamywania samego siebie i innych, a więc do nowych 
kryzysów emocjonalnych. 

 
W naszym tekście zostaje jasno i wyraźnie ukazane, że tylko 

miłosierna miłość Boga może dać ci uzdrowienie twojego serca. 
 

Można zatem na nowo podkreślić słowa Jezusa, gdy rzekł: „Twoja 
wiara cię uzdrowiła” (Mk 5,34; 10,52): 

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 
5,20). 
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1. W zniszczeniu pozytywnego stosunku do siebie i innych ludzi tkwi 
podstawowa przyczyna wielu zachorowań. 

2. Boże zbawienie jest uzdrowieniem. 
3. Głoszenie Dobrej Nowiny było i jest zawsze związane z procesem 

zbawczym. 
 

3. Co powinienem czynić? 

Stań teraz i trwaj w uzdrawiającej bliskości Boga. On nie zmusza 
Cię, byś przy nim trwał, lecz wzywa Cię do swego serca i chce, przez 
swoje pełne miłości umocnienie, uzdrowić Twoje wspomnienia 
negatywnych doświadczeń. 

Także w czasie spowiedzi przyjmie Cię z otwartymi ramionami. 
On czeka na Twoje wyznanie win, ponieważ chce Cię uzdolnić do 
osobistej relacji ze sobą. Wybaczył Ci już w swym sercu, zanim jeszcze 
do Niego przyszedłeś. Jeżeli rozeznajesz, że potrzebujesz przystąpić do 
sakramentu pojednania i pokuty, to możesz rozpocząć modlitwę i 
przygotowanie się do spowiedzi w czasie trwania Seminarium Odnowy 
Wiary. Niech dodadzą Ci otuchy słowa Psalmu: 

 

 
  

„Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj 
Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego 
Boga" (Ps 43, 5). 
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Dzień piąty 
Jezus otwiera Twoje zamknięte wnętrze 

Przypowieść o miłosiernym ojcu przedstawia, w jaki sposób Bóg 
przez Chrystusa zachowuje się w stosunku do każdego człowieka 
szukającego spotkania z Nim. Kolejny tekst wchodzi jeszcze głębiej w 
ukryte obszary wnętrza człowieka i wskazuje na utajoną w jego sercu 
przeszkodę w spotkaniu z Bogiem - zamknięcie się na Boga. Tekst ów 
pokazuje, że uzdrawiająca miłość Boga porusza głębię osoby ludzkiej, 
otwiera ją i uzdrawia. 

 

1. Co zawiera tekst? 

 
Jezus zwraca się do głuchoniemego nie tylko , aby mu pomóc. 

Uzdrawianie Jezusa jest konkretnym przejawem nadejścia Królestwa 
Niebieskiego (por. Mk 1,15). Opowiadanie o uzdrowieniu musimy 
czytać i rozumieć w tym kontekście. Dlatego głuchoniemy, o którym 
opowiada tekst, nie jest tylko współczucia godnym człowiekiem (który 
żył w Palestynie więcej niż 1900 lat temu), lecz przede wszystkim tym, 
którego postać uświadamia nam, że to my sami jesteśmy przed Bogiem 
głusi i niemi - nasza wewnętrzna wrogość wobec Boga, nasze negatywne 
doświadczenia życiowe i wyrastająca z tego wszystkiego nieufność, 
czynią nas głuchymi na Słowo Boże. 

Jesteśmy stworzeni do chwalenia Jego wspaniałej łaski (Ef 6), ale 
nasze usta pozostają nieme. Jesteśmy także ślepi, ponieważ komu 
brakuje wiary i miłości, ten jest ślepy (por. 2 P 1,9). Jednym słowem: 
nasze serce jest „zaćmione” „twarde”, utrwalone w złym i zamknięte na 
Boga (por. Rz 1,21; J 12,40). 
 

„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 
On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął 
mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to 
znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 
rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie 
mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym głośniej to rozgłaszali. I pełni 
zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 
przywraca i niemym mowę»” (Mk 7,32-37). 

Także my - ochrzczeni - jesteśmy w głębi naszych serc zamknięci na 
Boga. Pozostaliśmy „poganami" i „niewierzącymi". 
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2. Znaczenie dla nas 

Zamknięcie naszego serca dla Boga nie pochodzi od nas samych, 
lecz jest znakiem działania w nas nieprzyjaciela Bogu i człowieka – 
diabła. On wślizguje się w związek człowieka z Bogiem, z innymi 
ludźmi, w stosunek do siebie samego, niszczy te związki i w ten sposób 
powoduje wewnętrzne zamknięcie się na Boga i na innych ludzi. 

Gdy Jezus wyzwala głuchych, niemych, ślepych, sparaliżowanych 
z ich ludzkiego braku relacji z innymi, to wyraża w ten sposób 
pragnienie wyzwolenia każdego człowieka z zamknięcia się na Boga: 
„Ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym  więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie” (Łk 4,18). To, co Jezus uczynił wtedy w 
stosunku do głuchoniemego, chce też uczynić w stosunku do ciebie, 
jeżeli Mu na to pozwolisz. Jezus chce zburzyć twoje „wewnętrzne 
zamknięcie”, chce uzdrowić twoje wnętrze. Nasza przypowieść 
wyraźnie wskazuje, że właściwą „chorobą” jest wewnętrzne zamknięcie 
się na Boga. 
 

 

3. Co powinienem czynić? 

Ewangelie często opowiadają, iż niektórzy chorzy zjawiają się 
przed Jezusem tylko dzięki temu, że są do Niego przyprowadzani: „Nie 
mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad 
miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na 
którym leżał paralityk” (Mk 2,4). 

Każdy ochrzczony pozostaje jakby niepełnosprawny w swej 
wierze i potrzebuje pomocy swych współbraci w wierze. Może jesteś 
rozgoryczony tym, czego Bóg spodziewał się po Tobie i nie masz więcej 
sił, aby z Nim rozmawiać. Może Jesteś tak niemy, że nie potrafisz nawet 
wypowiedzieć prośby o uzdrowienie, nie wierzysz, że Bóg Cię uzdrowi, 
jesteś sparaliżowany przez Twoje negatywne doświadczenia z samym 
sobą i z innymi. Pozwól zatem innym prosić o uzdrowienie dla Ciebie. 

 

Nikt nie potrafi samego siebie uwolnić ze swego wewnętrznego 
zamknięcia wobec Boga. 

Pozwól, żeby inni, może uczestnicy tego Seminarium, 
przyprowadzili Cię przed Jezusa. 

Jezus przyjmie także Ciebie. Także Tobie powie wyzwalające 
słowo: „Otwórz się!" i uzdrowi Cię w Twoim wnętrzu. 
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Jezus włożył głuchoniememu palce do uszu, dotknął jego języka 
śliną. Jest to bardzo osobiste, cielesne dotknięcie, które jest wyrazem 
tego, że Jezus chce dotknąć twojej głębi . Jezus nie powiedział: „Otwórz 
swoje uszy, otwórz swoje usta”, lecz „otwórz się!” Cielesne kalectwo, 
brak relacji z innymi ludźmi - to dla głuchoniemego głębokie, 
wewnętrzne rany. 

Jezus mówi także do Ciebie: nie musisz cierpieć z powodu 
zamknięcia się na Boga, z którego w żaden sposób nie potrafisz się sam 
uwolnić. Ja będę z Tobą szedł przez historię Twojego życia, będę 
przywoływał z Twojej pamięci wszelkie szczegóły i okoliczności, które 
Cię raniły. Pozwól Duchowi Świętemu wniknąć w Twoje zamknięte 
wnętrze, pozwól Mu uwolnić Cię! Otwórz się teraz na Świętego Ducha 
Jezusa, który pragnie Cię uzdrowić: 
 

 
Jeżeli w gremiach kościelnych, w naszym środowisku i 

wspólnotach będziemy w modlitwie o uzdrowienie wspomnień zanosić 
przed Boga bolesne doznania innych, może nastąpić uzdrowienie - 
stanie się to olbrzymim wkładem w odnowę Kościoła. 
  

Gdy zostanie wypowiedziana modlitwa o uzdrowienie, Jezus 
stanie obok Ciebie. Jego Duch Święty będzie się modlił w Tobie i z 

Tobą do Boga wszelkiego miłosierdzia. 
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Dzień szósty 
Pozwól, by Duch Święty uwolnił Cię od fałszywych przywiązań 

Moc złego nie tylko odwraca cię od Boga, lecz równocześnie  
skierowuje  ku ziemskim wartościom tak, że  przywiązujesz się do nich. 
W kolejnym tekście zobaczymy, jak Jezus wzywa bogatego człowieka do 
sprzedania wszystkiego i naśladowania Go. Bezpośrednio po tym Jezus 
poucza swoich uczniów o fałszywych relacjach przeszkadzających 
ludziom w odnalezieniu Boga: 
 

 

1. Co zawiera tekst? 

Zauważmy, że młodzieniec od dzieciństwa przestrzegał przyka-
zań Bożych i w tym sensie jest pobożny. Równocześnie jest on jednak tak 
związany z tym, co posiada, że nie może naśladować Jezusa. Związanie 
się z tym, co się posiada, jest przykładem wielu innych przywiązań (do 
szacunku, znaczenia, przyjemności), które mogą nam przeszkadzać w 
całkowitym oddaniu się Bogu. 

„Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest 
bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego 
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego «tym, którzy w dostatkach pokładają ufność». Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 
«Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe»". 
 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i po-
szliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z 
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 
domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym»” (Mk 10, 21-30). 
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Jezus nie chce powiedzieć, że ty i ja, którzy pragniemy Go 
naśladować, musimy zdecydowanie żyć w biedzie, ale uporczywie 
przestrzega przed fałszywym przywiązywaniem się do posiadania. 
Jezus w żadnym wypadku nie odrzuca tego, że jesteś związany z 
członkami swojej rodziny, ale wymaga, byś strzegł wewnętrznego 
dystansu wobec tych relacji. Rodzina bowiem mogłaby niepostrzeżenie 
zająć miejsce Boga. 

Dotyczy to również władzy, pozycji, przyjemności (por. 1 J 2,16). 
Nieprzyjaciel zwodzi nas ku temu, aby pozorne, doraźne wartości 
wykorzystać jako zabezpieczenie przed Bogiem: gdy wiele posiadam, 
jestem niezależny - także wobec Boga; gdy jestem silny, nie dam się 
skrzywdzić; gdy jest mi przyjemnie, nic nie może mną wstrząsnąć. 

Jeśli wiążesz się z wartościami ziemskimi, stajesz się niezdolny by 
„jak dziecko” przyjąć dar umocnienia miłością przez Boga (por. Mk 
10,15), jak też do  głoszenia Ewangelii. Nie jest możliwe dla ciebie, byś o 
własnych siłach odłączył się od ziemskich wartości - tylko Bóg może 
podarować  ci ten uwalniający dystans! 

 

2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

Do istoty człowieka należy to, że żyje on w związkach osobowych. 
Jezus nie wymaga od Ciebie zrezygnowania z obowiązków, które masz 
wobec rodziców, rodzeństwa, dzieci, przyjaciół. Przeciwnie - Twoje 
opowiedzenie się za Nim wymaga od Ciebie silniejszego zaangażowania 
się wobec rodziców, rodzeństwa, dzieci, przyjaciół, silniejszego 
politycznego i społecznego zaangażowania, także przy pomocy Twojego 
majątku i pozycji. Pozwól się Jezusowi uzdolnić do tego, by wszystkie 
ziemskie wartości i dobra wewnętrznie poddać Bogu. Duch Boży będzie 
Cię uwalniał od przesadnego i negatywnego przywiązania do osób z 
Twojego otoczenia lub do ziemskich wartości. Będzie On przemieniał i 
uzdrawiał te związki. Otrzymasz z powrotem domy, braci, siostry, 
dzieci i pola. Wszystkie relacje, w których żyjesz, zostaną do głębi 
uzdrowione, jeśli zdasz się na Boga. Duch Boży da Ci wewnętrzny 
dystans do wszystkiego, co nie jest Bogiem i uczyni Cię wolnym dla 
służby w swoim Królestwie. 

Kto zachowuje przykazania Boże, lecz pozostaje niewłaściwie 
związany z rzeczami lub ludźmi, jest w głębi swego serca 

zamknięty zarówno na miłość Boga,  
jak i dla służby ewangelizacji. 
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3. Co powinienem czynić? 

Może słyszysz teraz w sobie wewnętrzny głos: „Jeśli zaufasz 
Bogu, musisz być całkowicie konsekwentny, musisz się radykalnie 
zmienić i zrezygnować ze wszystkich relacji. Ty nie potrafisz i nie chcesz 
tego! Więc pozostań jakim jesteś”. Ten wrogi Bogu głos stawia Ci przed 
oczy fałszywe konsekwencje. On nie mówi, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, że Bóg sam Cię przemieni i uporządkuje Twoje związki. 

Pomyśl teraz o tych, z którymi łączą Cię bardzo ścisłe relacje: o 
matce, ojcu (nawet jeśli już nie żyją), bracie, siostrze, współmałżonku, 
dzieciach, przyjaciołach: „Boże mój i Panie, Ty mi ich dałeś, oddaję Ci ich 
z powrotem. Przyjmij ich w swojej miłości i uwolnij mnie od fałszywych 
związków z nimi” - wtedy zostaną Ci „zwróceni” przez Boga, a miłość, 
jaką ich darzysz, będzie wzrastać. 

Przynieś przed Boga także Twoje dążenie do znaczenia, władzy, 
przyjemności oraz wszystko, co posiadasz i proś: „Panie mój i mój Boże, 
zwracam Ci to wszystko; przyjmij moje dążenia do znaczenia, władzy, 
przyjemności i zatrzymaj wszystko, co mi przeszkadza głosić 
wyzwalającą nowinę Twojej Ewangelii”. 
 

Zauważ, że do tej prawdziwej duchowej dojrzałości należy także 
prawidłowe ustosunkowanie się do wartości, które są nam dane przez 
Boga.  Kto nigdy nie nauczył się przyjmować własności, znaczenia, 
władzy, przyjemności jako darów Boga, ten nie będzie miał do nich 
wewnętrznego dystansu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nakaz Jezusa, aby „wszystko opuścić” znaczy: Pozwól Duchowi 
Bożemu, by Cię uwolnił wewnętrznie od ziemskich wartości, 

 abyś mógł stać się wolny dla Boga. 



24     Tydzień trzeci. Rozłąka z Bogiem – grzech. 
 

 

Dzień siódmy 
Życie dzięki przebaczeniu 

Zbawienie dane przez Boga jest uzdrowieniem i wyzwoleniem. 
Nie będziesz mógł doświadczyć łaski zbawienia, jeśli będziesz trwał w 
negatywnych uczuciach. Przebaczenie jest darowanym przez Boga 
otwartym skłonieniem się do ludzi, którzy utrudniają Ci życie, ranią Cię 
lub urażają. Następujące teksty jasno mówią: jeśli zwrócisz się w mocy 
przebaczającej miłości Boga ku „wrogom” i przyjmiesz ich przed 
Bogiem, wtedy spłynie na Ciebie uzdrawiająca i wyzwalająca miłość 
samego Boga - miłości tej od razu doświadczysz w swoim sercu! 

 

1. Co zawierają teksty? 

Pytanie Piotra związane jest z uwagą Jezusa dotyczącą relacji 
wspólnoty wobec jej członków, którzy przez swoje grzechy niszczyli tę 
wspólnotę i wyrzekli się jej. Odpowiedź Jezusa zawiera aluzje do 
nienawiści Lameka, który był potomkiem bratobójcy Kaina i chwalił się: 
„Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - 
jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to 
Lamek siedemdziesiąt siedem razy!” (Rdz 4, 23-24). Nieograniczonej 

„Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu 
odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy»" (Mt 18, 21n). 

 
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają... Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, 
jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, 
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 
jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią... Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone” (Łk 6, 27-28. 32-33. 36-37). 
 
„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeżeli macie co przeciw komu, aby 
także Ojciec wasz, który jest TU niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze” 
(Mk 22, 25). 
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żądzy zemsty Lameka, Jezus zdecydowanie przeciwstawia równie 
bezgraniczną gotowość do przebaczenia. Wzywa on swoich uczniów, 
aby przebaczali nie siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy (por. Mt 
18,22). Siedem jest liczbą doskonałą, „siedemdziesiąt siedem razy” 
wyobraża dlatego nieskończenie wielką liczbę - tutaj w sensie „zawsze” 
lub z całego serca. Tylko wtedy, gdy jako uczeń Jezusa żyjesz w stanie 
wybaczającego miłosierdzia Boga, Jego zbawienie będzie mogło już 
teraz w pełni się urzeczywistniać i przezwyciężać wrogość, i tylko 
wtedy w tobie może się rozpocząć proces uzdrawiania zniszczonych 
związków. 

W podanych powyżej tekstach chodzi nie tylko o cząstkowe 
wybaczenie, lecz o uwolnienie się od negatywnych uczuć i trwałe 
wybaczenie konieczne dla uzdrowienia zniszczonych relacji. To 
głoszone i przeżywane przez Jezusa wybaczenie jest zawsze dziełem 
Boga i równocześnie twoim własnym czynem. Ono uzdalnia ciebie do 
wyzwolonego życia dzięki mocy przebaczenia. 
 

 

2. Co Bóg chce mi powiedzieć? 

Niezdolność do wybaczenia innym, wiąże się także z tym, że 
każdy (nieświadomie) zwalcza w drugich to, czego sam w sobie nie 
może ścierpieć. Każdy człowiek posiada zarówno dobre, jak i ciemne 
strony swego charakteru. Pozytywnym obszarom odpowiadają 
negatywne obszary naszego wnętrza. Nasze dobre strony są wrogie 
wobec złych (por. Gal 5,17); te złe strony odrzucamy i spychamy do 
podświadomości. Słyszymy często: „Nie mogę już dłużej siebie znieść”. 
Oznacza to, że nasze negatywne strony ciągle ujawniają się. „Nie 
wybaczę sobie tego nigdy” - znak braku cnoty pokory, która przyjmuje 
swoje własne słabości. 

Może ktoś jest dla Ciebie niesympatyczny, ponieważ ma te same 
wady co Ty. Odrzucasz go, ponieważ samego siebie wewnętrznie 
potępiasz. Skazujesz drugiego, ponieważ sam siebie uczyniłeś instancją 
osądzającą - ja właściwie w ogóle nie powinienem posiadać tych czy 
tamtych wad lub negatywnych skłonności! 

 

Tylko ten, kto codziennie żyje mocą przebaczenia, może być 
wiarygodnym świadkiem Ewangelii. 
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Natomiast gdy znasz własne ciemne strony, możesz poprosić 
Ducha Bożego, aby połączył i pojednał w Tobie to, co mocne, z tym, co 
słabe. To pojednanie z sobą samym zostało w Liście do Galatów (por. 
5,23) nazwane „łagodnością”. Prawdziwa miłość samego siebie wymaga 
trudu i odwagi, aby przyjąć przed Bogiem także własne ciemne strony. 
To „łagodne” samo-przyjęcie-siebie jest „owocem Ducha” - tylko Duch 
Boży może pozwolić dojrzewać Ci w pełni, ku wydaniu owoców! 

 

 
Ostatecznie (świadomie lub nie) czynimy Bogu zarzut z tego, co 

negatywne w nas i w świecie. Nie możemy żyć w stanie przebaczenia, 
jeżeli także Bogu nie „wybaczymy” - w mocy Jego Ducha - tego, co Mu 
„zarzucamy”. W innym przypadku pozostanie On naszym „wrogiem”: 
„dążność ciała wroga jest Bogu” (por. Rz 8 , 7  -  przez „ciało” rozumiana 
jest tutaj egzystencja ludzka opanowana przez zło oraz podlegająca 
śmierci). Hiob, który cierpiał bez winy, wykrzyknął: „Ciebie błagałem o 
pomoc. Bez echa [...] Stałeś się dla mnie okrutny. Uderzasz potężną 
prawicą” (Hi 30, 20-21). „Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij 
występki i winy! Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie 
poczytujesz za wroga?” (Hi 13, 23-24). 

 
Narzucona nam śmierć zostaje przez Pawła opisana jako „ostatni 

wróg”(por. l Kor 15,26), który dopiero przy ostatecznym 
zmartwychwstaniu zostanie całkowicie obezwładniony. Tak właśnie w 
„pobożnych” chrześcijanach istnieje tendencja, aby także w Bogu 
widzieć wroga. 

 
W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera prorockie 

napomnienie: „Pojednajcie się z Bogiem!” (por. 2 Kor 5,20). 
Miłosierdzie Boże jest dla nas tak wielkie, że pozwala nam w 

mocy Ducha Świętego pojednać się także z Bogiem, Jemu tak samo 
wybaczyć, że dozwolił na tak wiele tajemnic, których nie rozumiemy i 
nie zrozumiemy. Jeśli możemy mówić do Boga „Abba”, jak dzieci do 

„Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z 
waszych żądz, które walczą w członkach waszych"  (Jk 4,1). 
 
Przenosimy nieświadomie nasze ciemne strony na innych, aby w ten 

sposób z nimi walczyć. Nie tylko mamy wrogów,  
lecz także ich sobie wymyślamy. 
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swoich cielesnych ojców (por. Rz 8,15; Gal 4, 6), możemy także 
przebaczyć Mu to, że panują nad nami niezawinione cierpienia i śmierć 
(por. Rz 5,14.17). Nie będzie to przeciwstawieniem się Jego 
nieskończonej świętości, ponieważ On sam zwraca nasze serca ku sobie 
ponad wszystkim co niezrozumiałe. Tylko Duch Święty może 
przezwyciężyć naszą „wrogość wobec Boga”, tylko On uzdalnia nas do 
radykalnego życia w przebaczeniu. 
 

 

3. Co powinienem czynić? 

1. Pojednaj się z samym sobą! Słowa Jezusa: Kochajcie waszych 
nieprzyjaciół, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, dotyczą 
także wewnętrznych wrogów w nas samych! Proś zaufanych Ci ludzi, 
aby zwracali Ci uwagę na Twoje słabe strony. Bądź mocą Ducha Bożego 
miłosierny wobec siebie samego: przebacz sobie, że jesteś na przykład: 
- Żądny władzy i wyniosły, albo służalczy i niesamodzielny. 
- Żądny wpływów i próżny lub niegotowy do wysiłku i ociężały. 
- Lekkomyślny lub melancholijny. 

 
Proś Ducha Bożego, aby połączył i pojednał w Tobie to, co 

negatywne, z tym, co odpowiednio pozytywne. Wtedy będzie dojrzewał 
w Tobie owoc łagodności, gdyż będziesz w stanie pokoju z sobą i z 
innymi. To jest istotny wkład do pokoju w świecie, który potrafisz dać 
bezpośrednio sam sobie! 

 
2. Przebacz swoim wrogom! Wyobraź sobie teraz ludzi, którzy są 

dla Ciebie niesympatyczni, których nie akceptujesz, przez których 
czujesz się zraniony, których uważasz za swoich konkurentów i 
wrogów. Pozwól, by ujawniły się przed Bogiem wszystkie negatywne 
uczucia, które rodzą się w Tobie: gniew, złość, zawiść, oburzenie, 
pogarda, nienawiść, aby Duch Święty mógł je przeniknąć, oczyścić i 
uzdrowić. Spróbuj uzmysłowić sobie i uobecnić dobre strony i cechy 
tych ludzi oraz dziękować Bogu, że ich stworzył. Może powiedziałeś 
komuś kiedyś: „Tego ci nigdy nie przebaczę!” Pozwól teraz, by Duch 
Święty włożył w Twoje serce te trzy słowa: „Ja Ci przebaczam!” Spróbuj 
te słowa wypowiedzieć głośno! Uczyń to swoim przyzwyczajeniem, 
żeby modlić się natychmiast: „Wybaw mnie od złego!”, gdy tylko 

Jeśli nie traktujesz już Boga jako swego „wroga", to możesz także 
mocą Jego Ducha przebaczyć swoim wrogom! 
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uczucia wrogości zaczynają powstawać i rosnąć w Tobie. Próbuj 
codziennie żyć w mocy tego przebaczenia! 

 
3. Pojednaj się z Bogiem. Jeszcze raz uświadom sobie to wszystko, 

co jest negatywne w Tobie i wokół Ciebie: 
- Zranienia i urazy, które zadali Ci inni. 
- Niezawinione cierpienia i negatywne doświadczenia życiowe, które 
uczyniły Cię nieufnym wobec Boga. 
- Zranienia, które wyrządziłeś sobie przez Twoje osobiste grzechy. 
- Ciemne strony Twojego charakteru. 

 
Sprawdź, czy to wszystko nie służy Ci jako rodzaj zabezpieczania 

się, alibi przed Bogiem, aby utrzymać dystans wobec Niego. Pozwól 
zapaść głęboko w serce słowom Pawła: 
 

 
Notatki osobiste 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? […] Ale we 
wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” 
(Rz 8, 35-37). 
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Z nauczania Jana Pawła II 
„Pojednanie z Bogiem zakłada i obejmuje wyraźne i zdecydowane 

oderwanie się od grzechu, w który się popadło. Zakłada i obejmuje 
zatem czynienie pokuty w najpełniejszym tego słowa znaczeniu: żal, 
okazanie skruchy, przyjęcie postawy skruszonej, czyli wkroczenie na 
drogę powrotu do Ojca” (Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, 13). 

 
 

Dodatek 
Rachunek sumienia 

 
Niżej zamieszczone są pytania w oparciu o Dekalog, które mogą ci 

pomóc w uczynieniu rachunku sumienia1. 
 
– Czy byłem wierny Panu? Czy był On zawsze na pierwszym 

miejscu w moim życiu? Czy byłem przesądny? Czy czytałem horoskopy 
albo wróżyłem z kart? Czy chodziłem do różnego rodzaju 
„uzdrowicieli”, wróżbiarzy w celu poszukiwania rozwiązań, które tylko 
Pan może mi dać poprzez modlitwę i oficjalną pomoc medyczną? 

 
– Czy bluźniłem, przeklinałem i źle mówiłem o innych oraz z 

innymi? Czy wyrażałem Bogu dziękczynienie, jakie jest Mu należne? 
 
– Czy należycie przeżywałem uroczystości i święta? Czy w 

niedzielę brałem udział we Mszy Świętej? Czy właściwie odpoczywałem 
i traktowałem niedzielę jako czas święty, poświęcony Panu, aby więcej 
się modlić, być w rodzinie oraz we wspólnocie wierzących? 

 
– Czy szanowałem moich rodziców? Czy kochałem ich, starałem 

się ich zrozumieć, wybaczałem im? 
 
– Czy otaczałem szacunkiem życie? Czy nie przyczyniłem się do 

popełnienia aborcji bezpośrednio lub pośrednio poprzez doradzanie? 
Czy starałem się odwieść od tego czynu osoby, które chciały go 
dokonać? Czy nienawidziłem? Czy nie traktowałem źle innych? 

 

 
1 Rachunek sumienia na podstawie książki S. Tumino. Jezus uzdrawia twoje serce. 
Kraków 2009 s.136-139. 
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– Czy przeżywałem moją seksualność w świetle Pana? Czy nie 
popełniałem czynów nieczystych (masturbacja, współżycie 
przedmałżeńskie)? Czy nie zdradziłem współmałżonka? Czy nie 
postępowałem wbrew nauce Kościoła o naturalnym planowaniu 
poczęcia? 

 
– Czy nie kradłem? Czy nie byłem przywiązany do pieniądza? 

Czy pomagałem biednym? Czy dzieliłem się moim zyskiem z biednymi? 
Żyję w luksusie czy staram się żyć skromnie i pomagać tym wszystkim, 
którzy znajdują się w potrzebie? Czy jestem uczciwy w pracy? Czy płacę 
podatki? 

 
– Czy nie kłamię? Czy nie mówię źle o innych? Czy nie narzekam, 

oczerniam, obrażam innych moimi słowami? 
 
– Czy nie pożądałem drugiej osoby? Czy nie oglądałem 

niemoralnych programów? Czy nie brałem udziału w wulgarnych 
rozmowach? Czy nie przyczyniłem się do zgorszenia innych moim 
postępowaniem? 

 
– Czy jestem zachłanny na rzeczy materialne? Czy staram się 

zawsze posiadać coraz więcej? Czy nie osądzałem i potępiałem innych? 
 
– Czy ewangelizowałem i dzieliłem się moją wiarą z innymi? – 

Czy żyłem w pokorze, czy pyszniłem się darami, jakimi obdarzył mnie 
Pan? 

 
– Czy oddaję na służbę braciom to wszystko, co Bóg mi dał jako 

prostemu administratorowi nie moich dóbr? 
 
– Kto kieruje moim życiem – ja, czy jest to Bóg? Kto jest 

przewodnikiem w moim życiu – moja inteligencja czy prawda 
Ewangelii? 

 
– Ile czasu poświęcam na modlitwę? Ile czasu marnuję przed 

telewizorem albo na niepotrzebnych lub szkodliwych rozmowach? 
 
– Czy nie zataiłem jakichś ciężkich grzechów w czasie spowiedzi? 
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