
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 2 

 

 

ks. Janusz Tomczak 
 

 

 

 

 

JESTEŚ  

NOWYM CZŁOWIEKIEM 

DZIĘKI JEZUSOWI 

KERYGMAT U PODSTAW 

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM 
 

 

 

 

 

 
„Duch Pański spoczywa na Mnie,  

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,  

abym ubogim niósł dobrą nowinę,  

więźniom głosił wolność,  

a niewidomym przejrzenie;  

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  

abym obwoływał rok łaski od Pana.” 

Łk 4,18-19
* 

 

 

Druk do użytku wewnętrznego 
Wydawca: Parafia pw. św. Jana w Bydgoszczy 

Bydgoszcz 2020 
 

 

 
* Teksty Pisma Świętego zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia Wydanie IV 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 3 

 

CO CIĘ CZEKA? 

1. WCHODZISZ.  
Szukaj, pytaj, działaj, a raczej pozwól Panu działać? 4 

2. BÓG KOCHA CIEBIE.  
Czy to możliwe, że właśnie Ciebie? 9 

3. ODRZUCASZ GO - GRZECH.  
Jak to się dzieje, że niszczysz Plan Miłości? 17 

4. ZBAWIA CIEBIE.  
Co to znaczy, że Jezus jest Twoim jedynym Ratownikiem? 26 

5. WIERZYSZ I NAWRACASZ SIĘ.  
Do czego jest konieczna Twoja decyzja? 31 

6. JEZUS JEST TWOIM PANEM.  
Jakie są skutki królowania Jezusa w Twoim życiu? 38 

7. TWÓJ DUCH ŚWIĘTY.  
Co wnosi On w Twoje życie? 48 

8. TWOJE UZDROWIENIE.  
Jakiego uzdrowienia On chce dla Ciebie? 56 

9. TWOJE ODNOWIENIE DARÓW.  
Co Może Duch Święty ruszyć w Tobie dla dobra innych? 67 

10. ZAPROSZENIE CIĘ DO WSPÓLNOTY.  
Dlaczego łatwiej wierzyć z innymi niż w pojedynkę? 74 

11. TWOJA MATKA – MARYJA.  
Dlaczego nie możesz milczeć, o tym, co Cię spotkało? 81 

12. WYCHODZISZ.  
Co będzie z Tobą dalej? 

87 

ANEKS.  
Twój Rachunek Sumienia 

 

92 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 4 

 

1. WCHODZISZ. SZUKAJ, PYTAJ, DZIAŁAJ,  

A RACZEJ POZWÓL PANU DZIAŁAĆ? 

 

Witaj na najpiękniejszych stronach, które Bóg właśnie Tobie 

przygotował. Są one takie nie ze względu na język, nie ze względu na 

barwność opisów – są one cudowne, bo Cudowny jest Pan, który 

przygotował swoje Słowo i posyła Ducha Świętego, byś mógł/mogła je 

odczytać, zrozumieć i przyjąć. Nie są to myśli naukowe, nie jest to 

mydlany serial w tysiącach odcinków. Nie ma tu rewelacji – to proste 

myśli, ale wołaj o Ducha Świętego, bo Pan Bóg może sprawić, że 

zwykłe, nieudolne słowa komentarza do Bożej, Dobrej Nowiny pobudzą 

Twoje serce do większej miłości ku Panu Bogu. Ukochaj Go wraz  

z Maryją, Aniołami i Świętymi, którzy wstawiają się za Tobą, aby te 

treści z łaską Bożą spowodowały przewrót w Twoim sercu, czyli 

nawrócenie. Kerygmat opisany na tych stronach przynosi fundament dla 

Twojego życia wiarą i nowego patrzenia na świat, ludzi i samego siebie. 

Niech będzie to czas Twojego odrodzenia w Duchu Świętym, czyli 

ewangelizowania siebie, swoistego seminarium odnowy w Duchu 

Świętym… Pozostało sporo miejsca na Twoje notatki, zrób z nich 

użytek, a te strony ożyją i staną się Twoimi. Po każdym rozdziale daj 

sobie czas, może nawet kilku dni, na czytanie i rozważanie Słowa 

Bożego – znajdziesz tutaj dużo tekstów. One, jak zobaczysz po czasie, 

będą ważniejsze niż treści poszczególnych rozdziałów. Warto je nie 

tylko przeczytać, ale przede wszystkim je rozważyć. 

1a. CZEGO I JAK BARDZO PRAGNIESZ? 

Dlaczego potrzebujesz wody żywej? Wiesz 

doskonale, że świat bez wody umiera. Walka  

o wodę rozgrywa się na naszej planecie  

i w całym wszechświecie – jest woda, jest życie, 

nie ma wody, nie ma życia. W życiu duchowym 

jest dokładnie tak samo, z tą jednak różnicą,  

że chodzi o wodę żywą, o której Jezus 

mówi do Samarytanki „O, gdybyś znała 

dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci 

mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go 

wówczas, a dałby ci wody żywej. […] Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 
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nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się  

w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.” (J 4,10b.14)  

Twoje wnętrze potrzebuje wody żywej nie tylko do właściwego 

funkcjonowania, ale wręcz do przetrwania w nieprzyjaznym świecie. 

Stajesz się błyskawicznie wewnętrzną pustynią bez wody ofiarowanej 

przez Jezusa. Psalmista składa przed Bogiem takie wyznanie płynące  

z głębi serca „Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, jak 

spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.” (Ps 63,2) Może 

dziś to jest i Twoja wewnętrzna potrzeba. Może krzyczysz całym/całą 

sobą jak bardzo pragniesz… Wody… Daj mi Panie żywej wody, abym 

już nie pragnął/-ęła?  

Co jest, zatem, tą wodą? Gdzie jej szukać? W jaki sposób możesz 

ją zdobyć? Ile ona kosztuje? Gdzie jest jej źródło? Poszukaj  

w proponowanym Słowie Bożym, w modlitwie płynącej z serca  

i w głosie Wspólnoty Kościoła odpowiedzi na najgłębsze pytania 

Twojego życia…  

Podejmij trud, bo tylko to docenisz, co zrodzi się w bólu. To,  

co przychodzi Ci zbyt łatwo, zbyt szybko odchodzi do duchowego 

lamusa. Gdzieś w głębi serca czujesz, że potrzebujesz w Twoim 

codziennym życiu umocnienia w Twoim zmęczeniu i utrudzeniu, 

dlatego szukasz Mistrza, który Cię zrozumie, przygarnie oraz pokrzepi. 

On wychodzi naprzeciw Twoim najgłębszym pragnieniom ze swoją 

miłością (por. Mt 11,28). Stać Cię na odpowiedź przez otwarcie serca?  

Podczas rekolekcji wyjazdowych z osobami z niepełno-

sprawnością intelektualną i ich bliskimi bardzo dokuczyła mi choroba. 

Cierpienie i świadomość tego, że nie ma nadziei na wyleczenie 

spowodowały to, że zamknąłem się w pokoju. Nie dane mi było 

posiedzieć w ciszy. Po chwili przyszedł do mnie Tomasz, który ma 

Zespół Downa. Widząc w jakim jestem stanie, zapytał: Janusz,  

co ci jest? Odpowiedziałem niezbyt uprzejmie: Tomku, zostaw mnie!  

On nie ustawał i zapytał ponownie: Janusz, co Ci jest? Tomku idź sobie, 

zostaw mnie, jestem chory!!! Tomasz odwrócił się w stronę wiszącego 

na ścianie krzyża, uklęknął, przeżegnał się, po czym ze spokojem 

wypowiedział proste słowa: Panie Jezu, Janusz nie może umrzeć! 

Ponownie przeżegnał się i w ciszy wyszedł z pokoju zostawiając mnie 

osłupiałego. Prosta, cudowna modlitwa Tomka wlała w moje serce 

otuchę, poczułem się przygarnięty i utulony w swoim cierpieniu…  

To tak jakby Bóg posłał swojego anioła z nadzieją… 
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1b. KOGO SŁUCHASZ? 

To Jezus jest Panem czasu, także Twojego czasu, ale to Ty 

dokonujesz wyboru, na co chcesz go przeznaczyć. Pan daje dziś Tobie 

wybór „Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleń-

stwo. Wybierajcie, więc życie, abyście żyli.” (Pwt 30,19b) Skąd 

czerpiesz wiadomości o otaczającym Cię świecie i o prawach, które nim 

żądzą? Jak często przekonujesz się, że wiele spraw jest otoczonych 

komentarzem, który zupełnie zmienia znaczenie faktów? Przychodzi  

w Twoim życiu czas na to, aby poddać weryfikacji jedne z naj-

ważniejszych Twoich przemyśleń. Pomimo bombardowania obrazem, 

słowem, wiadomościami stać Cię na to, aby przez pewien czas wyjść  

z tego, co Cię tak zniewala. Alkoholik nie potrzebuje informacji  

o szkodliwości alkoholu dla jego zdrowia, jedności rodziny, wydajności 

pracy... Nie poszukuje dobrych rad jak sobie poradzić, jak wzmocnić 

swoją wolę. On to wszystko wie. On zna zasady, skutki i cierpi 

najbardziej, gdy trzeźwieje i uświadamia sobie swoją sytuację. On prag-

nie, by ktoś dał mu siłę, motywację i głód życia, aby przyniósł Mu 

Dobrą Nowinę. Dlaczego złodziej przestaje kraść? Czyżby, dlatego,  

że boi się nieuchronnej kary albo dlatego, że ktoś wygłosił kazanie,  

a może ze względu na to, że ma już wszystko i nic więcej nie 

potrzebuje? Jeżeli zmienia się to w związku z tym, że odnajduje siłę, 

więź z kimś, kto daje mu życie i odwagę, pokój i miłość, kto prowadzi 

do Bożej nadziei… Pewnie nie jesteś alkoholikiem ani złodziejem,  

a jednak potrzeba Ci czegoś podobnego. Poczucia, że ktoś właśnie 

Tobie ufa, potrzebuje, wybiera i posyła. „Przeto przypatrzcie się, 

bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny 

ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
 

Bóg 

wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, 

wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.” (1 Kor 1,26-27)  

To właśnie Bóg posyła Ci słabych ludzi, którzy usłyszeli „Wy jesteście 

solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”  

(Mt 5,13) Sól jest krystaliczna, ale nie do końca pozbawiona zanie-

czyszczeń i słona, aby mogła spełnić swoje role, do których została 

przeznaczona. Sól, bowiem kruszy, rozpuszcza lód, leczy, konserwuje  

i nadaje smak. Posłany przez Pana Boga Głosiciel Słowa nie jest 

kryształem bez zanieczyszczeń, a mimo to mocą Bożą może w Tobie 

powodować to, że czujesz, iż topnieją w Tobie największe lodowce, 

które trzymały możliwości zamrożone w Tobie przez całe lata.  
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1c. CZEGO SŁUCHASZ? 

Pan Bóg swoją mocą za pośrednictwem uczniów może leczyć 

historię Twojego życia, powodując, że głęboka radość wypiera smutek, 

konserwując Cię przed atakami złego ducha. Odkrywasz, że Twoje 

życie nabiera nowego smaku, dzięki któremu patrzysz na wszystko po 

nowemu. Dokonuje się to ku zaskoczeniu, nie przez jakieś nowinki 

życia duchowego, czy religijnego ani nie przez to, by „błyszcząc 

słowem i mądrością, głosić Wam świadectwo Boże.” (1 Kor 2,1). Pan 

Bóg przychodzi w prostocie Słowa wypowiadanego w mocy Jego 

Ducha. Słowo dociera nie tylko do Twoich uszu, ale także do Twojego 

serca. To tak jakby mówca odpowiadał na Twoje najgłębsze pytania,  

a Bóg mówił przez niego wprost do Twojego skołatanego serca.  

Czy przyjmiesz to, co On chce właśnie Tobie powiedzieć i to w tej 

sytuacji, w jakiej jesteś? Bo to Jezusowi zależy na Tobie. On nigdy nie 

zrywa swego przymierza z Tobą zawartego na chrzcie świętym, który 

zapoczątkował to najważniejsze w Twoim życiu – rzeczywiste bycie 

UKOCHANYM DZIECKIEM BOŻYM!!! Zapytaj siebie, czy rzeczy-

wiście jest to możliwe, aby nieskończony Stwórca mógł pochylić się 

nad małym prochem, który wierzga przeciw Niemu i obdarzyć go 

miłością? Czy to możliwe, że to dotyczy właśnie Ciebie dziś? Dlatego 

daje Ci swoją wodę żywą przez usta Głosiciela Słowa Bożego, a Ty po 

czasie odkryjesz, że tą wodą chcesz obdarowywać innych, stając się 

Głosicielem. Możesz nim być pomimo grzechu i słabości, ale w mocy 

Żywego Pana posyłającego Ducha Świętego właśnie Tobie. 

1d. WYBIERZ TEKSTY 

Wchodź w Słowo Boże i szukaj w nim odpowiedzi na pytanie  

o miłość Bożą do Ciebie. Pytania pod tekstami mają być pomocą – 

podpowiedzią, w jakim kierunku może wędrować Twoje refleksja. 

Możesz jednak najpierw rozważyć tekst bez pomocy pytań, a co 

najwyżej wtedy, gdy go nie zrozumiesz, posłużyć się sugestiami. 

Najistotniejsze, aby codziennie rozważać proponowane Słowo Boże. 

Słowo Boże ma kapać na Twoje serce jak kropla na kamień. Do 

każdego tekstu, który rozważysz sporządź notatki. Będzie Ci łatwiej 

wracać do przemyśleń z nimi związanych. Czy posiadasz własne Pismo 

Święte i z niego, jako Księgi Życia odczytujesz teksty, a na marginesie 

nanosisz małe uwagi? Staje się ono osobistą księgą Słowa Bożego, jeśli 

jest Twoja. Korzystanie z pełnej wersji pozwala doczytać szerszy 
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fragment. Mogą też być Tobie pomocne komentarze zamieszczone 

bezpośrednio przy tekście przez tłumaczy Pisma Świętego. Masz też 

wtedy szansę, że Biblia stanie się Twoją codzienną lekturą, która będzie 

Ci bliska, bo Bóg mówi i czeka na konkretną odpowiedź i to nie tylko 

od święta. Rozpocznij lekturę od Ewangelii według św. Marka 

przeczytaj powoli i rozważ przypowieści z czwartego rozdziału. Zobacz 

jak Pan Bóg chce poruszyć Twoje serce przez swoje Słowo.  

1. Przypowieść o siewcy i jej wyjaśnienie Mk 4,1-8.14-20 
„Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. 

Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej [pozostając] na jeziorze, a cały lud stał na brzegu 

jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie: Oto 

siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały 

je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie 

było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, 

uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie 

wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: 

trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. […] Siewca sieje słowo. A oto są 

ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan 

i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, 

gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia  

i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się 

załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie 

słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają 

słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy 

słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny 

i stokrotny.” 

2. Przypowieść o lampie Mk 4,21-22 
„Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod 

łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, 

co by nie miało wyjść na jaw.” 

3. Przypowieść o mierze. Mk 4,24-25 
„I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, 

odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, 

pozbawią go i tego, co ma.” 

4. Przypowieść o zasiewie Mk 4,26-29 
„Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił  

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie 

wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już 

na żniwo.” 

5. Przypowieść o ziarnku gorczycy Mk 4,30-32 
„Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od 

jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.” 
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2. BÓG KOCHA CIEBIE. CZY TO MOŻLIWE,  

ŻE WŁAŚNIE CIEBIE? 

 

Można się do wszystkiego przyzwyczaić. Może i Tobie tak 

bardzo spowszedniały słowa związane z miłością, że już powoli nie 

wiesz, co one tak naprawdę znaczą? Tak często słyszysz o miłości i to w 

różnych kontekstach, aż w końcu pytasz, czym ona faktycznie jest, 

gdzie jest jej źródło i jaki jest jej cel? Zastanawiasz się tym bardziej, 

gdy widzisz podwójny przekaz wielu ludzi dookoła Ciebie, którzy co 

innego mówią i co innego czynią. Składają wyznania i deklaracje,  

a całymi sobą manifestują tylko swoje pragnienia i emocje nazywając je 

miłością, zapominając o tym, do czego ona prowadzi i skąd pochodzi. 

Bóg zaplanował człowieka, jako szczyt swojego dzieła stwór-

czego. Wszystko najpierw przygotował w świecie widzialnym i nie-

widzialnym, abyś mógł doświadczyć Jego miłości i przynosić owoc 

poprzez obdarowywanie nią innych ludzi nie zapominając o wodza-

jemnieniu jej Bogu samemu. Adam i Ewa, Twoi pradziadowie, mogli 

robić, co chcieli, a ich życie przebiegało w najpiękniejszej harmonii. 

Otaczający świat był im posłuszny i przygotowany do tego, by im 

pomagać we wszelkim rozwoju. Przyroda przynosiła wszystko, czego 

potrzebowali, a oni mogli nad nią panować. Współdziałali ze sobą we 

wszystkim, rozumieli się doskonale, nie próbowali dominować między 

sobą; praca była przyjemnością, nie chorowali i nie umierali, a rodzenie 

dzieci miało być pozbawione bólu. Kontakt z Bogiem odbywał się  

w sposób bezpośredni, czyli spotykali się z Nim i rozmawiali. Jak 

powiedział Stefan Kardynał Wyszyński „Raz tylko Bóg stworzył 

człowieka, resztę zostawił kobiecie.” Podzielił się z ludźmi darem 

stwarzania. Bóg obdarował ich także wolnością pozostawiając 

możliwość odwrócenia się od Niego przez grzech. Nie mógł zmusić ich 

do miłości. Gdyby nie pozostawił im wyboru byliby niewolnikami. 

Drzewo poznania dobra i zła, znajdujące się w środku ogrodu, z którego 

Adam i Ewa nie mogli zrywać owoców, było znakiem gwarancji 

wolności wyboru.  
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Zostałeś/łaś przygotowany/a do życia  

w pełnej miłości przez Pana Boga już przed 

wiekami. Znakiem tego był boski pierwiastek 

w Twoim wnętrzu zainicjowany przez 

tchnienie Pana Boga w momencie stwarzania  

i potwierdzony przez Jego Słowo. „Myśmy 

poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku 

nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, 

trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1 J 4,16) 

Miłość, którą Bóg Cię obdarował ma cechy, 

które pozwalają stanąć przed Nim w osłupie-

niu i zachwycie. 

2a. KOCHA CIĘ NIEZMIENNIE? 

Świat dookoła Ciebie pędzi z olbrzymią prędkością i subie-

ktywnie w miarę upływu Twojego życia, przyspiesza powodując 

refleksję: jak to możliwe?… Ponad czasem króluje Bóg wieczny i nie-

zmienny. Najbardziej zaskakujące jest to, że Jego miłość wobec Ciebie 

jest ciągle na tym samym poziomie. Dlatego z czułością zwraca się do 

Ciebie, „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja 

nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi 

Pan, który ma litość nad Tobą.” (Iz 54,10) Może już się zdarzyło  

w Twoim życiu tak, że wszystko zaczęło się walić. Ludzie odwrócili się 

od Ciebie, bliscy zignorowali Twoje ważne potrzeby, a świat natury 

wydawało się, że sprzysiągł się z nimi w jakimś obłędnym schemacie 

przypadków i zrządzeń losu. Bóg jednak niezmiennie trwa na 

stanowisku, chociaż nie narzuca Ci swojej woli i nie naprzykrza się 

swoją pomocą, powtarza niezmiennie kocham Cię. Czasami dopiero z 

wielkiej perspektywy czasu powoli zaczynasz rozumieć, dlaczego tak 

musiało być w Twoim życiu. Odkrywasz plątaninę ludzkich, grzesznych 

wyborów, posplatanych z Bożym, spokojnym Planem Miłości. Dopiero 

odsunięcie się na odległość pomaga odkryć wszystkie zależności. 

2b. KOCHA CIĘ CZULE? 

Wielokrotnie podczas Twojego życia szukasz miłości. Tak dzieje 

się od momentu Twoich narodzin. Dziewięć miesięcy pod sercem 

Twojej mamy zakończyło się brutalnym wejściem w ten świat. Twoje 

niezadowolenie usłyszał świat, a zostało ono wyrażone krzykiem 
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noworodka. Jeżeli w miarę szybko położono Cię na sercu mamy, na 

jakiś czas złagodzono ból rozstania. Twoje wołanie o miłość przez całe 

Twoje życie będzie jednak powracało w różnych formach. Szukanie jej 

na siłę niestety okaże się, że i tak prowadzi do odkrycia głębokiej rany 

serca. Pewna opowieść mówi tak: 

Spotykały się dwa koty. Jeden był sędziwy, a drugi bardzo młody. 

Ten starszy widząc biegającego w kółko kota pyta – Hej, młody, co tak 

biegasz? Co Ci się stało? Czy zgubiłeś coś? – W odpowiedzi słyszy – Oj 

staruszku nie jesteś w stanie tego pojąć. Bo ja jestem po wyższej szkole 

filozofii kotów i tam dowiedziałem się, że w życiu kota najważniejsze jest 

szczęście i jest ono dodatkowo u kota ukryte w ogonie. Dlatego biegam 

za moim szczęściem – na co wiekowy kot odpowiada – oj młody jesteś  

i nie do końca rozgarnięty. Bo ja, choć nie jestem po wyższej szkole 

filozofii kotów, to jednak w moim życiu spostrzegłem, że faktycznie  

w życiu kota najważniejsze jest szczęście i jest ono ukryte w ogonie. 

Jednak dostrzegłem, też, że gdy idę do przodu ono samo podąża za mną 

i nie muszę go gonić… 

Bóg rozlewa swoją miłość i nie musisz gonić za swoim ogonem, 

aby znaleźć swoje szczęście. Jego miłość, bowiem przekracza wszystko 

i nie zawodzi. Pomimo Twojego doświadczenia, które czasami 

pokazuje, że tak łatwo można zawieźć się na ludzkiej miłości. Bóg 

zapewnia Cię jednak „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) Ta Boża obietnica 

pomaga zapomnieć również o tym, co być może ktoś w dzieciństwie 

mówił do Ciebie: Bóg nie będzie Cię kochał, jeżeli nie będziesz 

grzeczny/a. Tak jakby Boża miłość była dla Ciebie osiągalna pod 

warunkiem dobrego sprawowania. Tymczasem Boża miłość jest 

bezwarunkowa. Nawet, jeżeli coś złego dzieje się w Twoim życiu,  

a może nawet przekroczyło ono wszelkie granice – Bóg nie może 

przestać Cię kochać! Możliwe, że wszyscy Twoi bliscy odwrócili się od 

Ciebie, a jednak On pozostaje przy Tobie. Nie zawsze Go jednak 

dostrzegasz i to nie tylko ze  

względu na Twoje zabieganie 

i chroniczny brak czasu na to,  

co ważne. Wtedy, gdy pytasz, 

gdzie się przed Tobą schował, 

On niesie Cię na swoich rękach 

jak małe ukochane dziecko. 
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2c. KOCHA CIĘ „POMIMO”? 

Najbardziej jednak może Cię zaskakiwać to, że Boga stać na 

miłość „pomimo”. Gdy przekroczysz granice i znajdziesz się z kimś na 

drodze konfliktu, gdy nadepniesz mu na odcisk – wszystko wraca do 

normy, jeśli wejdziesz na drogę pojednania i podejmiesz działania 

naprawcze. Jeżeli jednak, to nie jest pierwszy raz, lecz kolejny i kolejny, 

to ile razy ktoś jest w stanie Ci wybaczyć, czy „aż siedemdziesiąt 

siedem razy” (Mt 18,22), czyli zawsze? Bóg przekracza Twoje 

myślenie, bo kocha Cię nie za coś, ale pomimo tego, że od Niego się 

odwracasz, a nawet wtedy, gdy wie, że znowu odejdziesz od Niego i to 

noże nawet za chwilę. Trudno Ci to zrozumieć, bo wychowani jesteśmy 

do zdobywania „nagród” za coś. Na przykład dobrych ocen za 

osiągnięcia w nauce, premii za dobre wyniki w pracy, pochwał za bycie 

bezinteresownym. Bóg przekracza Twoje myślenie – Jego miłość jest 

nie tylko za darmo, ale pomimo… pomimo… pomimo… Bóg nie 

przestaje Cię kochać, bo jesteś Jego ukochanym dzieckiem. „W tym 

przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 

umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy.” (1 J 4,10) Jose Prado Flores, założyciel szkół 

ewangelizacyjnych św. Andrzeja, świecki ewangelizator z Meksyku, 

opowiedział kiedyś następującą historię. 

Pewnego razu musiał przygotować ważny dokument, a do jego 

gabinetu ciągle ktoś przychodził lub dzwonił. Poirytowany wyłączył 

telefon, poprosił w sekretariacie, aby nikogo do niego nie wpuszczano,  

a na drzwiach umieścił napis „Zakaz wstępu. Wejście grozi…”. Przez 

dłuższy czas delektował się absolutną ciszą, w której powstawał jego 

ważny dokument. Aż tu nagle kątem oka zauważył delikatnie 

poruszającą się klamkę do drzwi jego gabinetu. Wcale nie patrzył  

w tamtą stronę, bo bał się, że eksploduje ze złości. Ktoś cichutko wszedł 

do gabinetu i gdy sięgał ręką do szuflady biurka Jose złapał rękę i 

krzyknął „mam Cię złodziejaszku”. Jakież było jego zaskoczenie, że była 

to ręka jego sześcioletniego synka… „Ale dlaczego tu wszedł?” 

zastanawiał się Jose przecież umieściłem napis. No tak, ale on nie umie 

jeszcze czytać! To dlaczego kobiety w sekretariacie go wpuściły? Nie 

śmiały go zatrzymać, bo jest jego synem – ma do tego prawo, by przyjść 

do taty… 

Jesteś dzieckiem Bożym – z chrztu wynika Twoje prawo do tego, 

by czuć się kochanym, umiłowanym dzieckiem. Masz do tego prawo, 
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którego udzielił Ci Twój Bóg poprzez uznanie Cię za Syna – Córkę  

w dniu Twojego chrztu świętego. Dlatego możesz przychodzić do Niego 

zawsze, zwłaszcza wtedy, gdy Twoje życie zmierza w złym kierunku… 

2d. WARTO CIĘ KOCHAĆ? 

Czasami Twoje życie nie było łatwe, zwłaszcza w przypadku 

doświadczania braku miłości. Traumatyczny wręcz jego brak mógł 

doprowadzić do tego, iż pojawiło się w Twojej głowie myślenie – nie 

można mnie kochać, bo nie zasługuję na to. Destrukcyjny sposób 

takiego rozumowania mógł spowodować nie tylko liczne kompleksy, 

ale także poczucie winy, że w ogóle istniejesz na tym świecie. W takiej 

sytuacji ucieczka w swój świat staje się czasami jedynym sposobem na 

przetrwanie. Zagmatwane życie, które z zewnątrz niektórzy oceniają 

jako bardzo nieudane, zniszczone czy wręcz złe, może korzeniami 

sięgać tego, że nie jesteś w stanie uwierzyć, że można właśnie Ciebie 

kochać.  

To właśnie dziś Bóg pragnie przerwać tę zmowę braku miłości  

w Twoim życiu i oznajmia „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego 

też zachowałem dla ciebie łaskawość.” (Jer 31,3) Zatem warto było Cię 

zaplanować i już wtedy obdarzyć Cię nieskończoną miłością. 

Zasługujesz, na nią z woli Pana Boga, a nie ze względu na Twoje 

zasługi!!! „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas 

umiłował.” (1 J 4,19) Poczuj, jak właśnie dziś, Twój Pan, pragnie Cię 

zanurzyć w morzu miłości i poruszyć w tym celu nie tylko Twój rozum, 

intelekt, wspomnienia, wyobraźnię, ale przede wszystkim 

doświadczalne przebywanie z Nim. Pełnię tego zbliżenia z Bogiem 

osiągniesz oczywiście dopiero w niebie,  

ale już tutaj pozwala On kosztować  

z kielicha swojej oblubieńczej miłości. 

Podąża na spotkanie z Tobą: „kochany 

mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie 

przez góry, skacze po pagórkach.”  

(Pnp 2,8) Odkrywaj w sobie to tajem-

nicze pragnienie spotkania tego 

Oblubieńca, poszukującego Ciebie dzień 

po dniu… 
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Odkryj, że możliwe jest kochać właśnie Ciebie – nawet wtedy, 

gdy w to wątpisz, pomimo tego, że nie kochasz siebie. On, Bóg 

Niepojęty, nigdy nie rezygnuje z Ciebie… Zapatrz się w Jezusa na 

krzyżu, aby wejść na drogę poznawania Jego miłości absolutnej. 

Przypomnij sobie działanie Bożego palca w Twoim życiu. Może to było 

wtedy, gdy się samochód zatrzymał tuż obok Ciebie na przejściu dla 

pieszych, a Ty pamiętasz, że po ludzku to nie było możliwe? A może to 

było w momencie, gdy Twój samochód uległ wypadkowi, a Tobie nic 

się nie stało, a wszyscy patrząc na wrak zastanawiali się gdzie jest ofiara 

wypadku? Pamiętasz, że kiedyś o Twoim znajomym lekarze mówili, że 

to już koniec, bo jest już za późno na pomoc, a on wyszedł z tego jak 

gdyby nigdy nic? Podziękuj za Bożą interwencję w Twoim życiu lub 

Twoich znajomych i podziękuj Panu Bogu, że daje znać o swojej trosce 

i przechodzi tuż obok Ciebie oraz obok nich. Przeproś Pana Boga też za 

te chwile, kiedy nie rozumiejąc Jego decyzji, osądzasz Go za nie-

szczęścia i kataklizmy Twojego życia oraz za to, że nie widzisz Jego 

działania, nazywając coś przypadkiem lub szczęśliwym trafem. Nie 

zapomnij także prosić Jezusa o wybaczenie, że tak szybko zapominasz 

w Twoim życiu o Jego działaniu pełnym miłości… Tak chętnie 

przypisujesz zasługi sobie, zamiast oddać chwałę Bogu! 

Wchodzę do izolatki na jednym z oddziałów szpitala 

onkologicznego. Po przyjęciu Komunii chory stwierdza: „Ja Panu Boga 

dziękuję za raka”. Wydaje mnie się, że źle słyszę. „Za co pan dziękuje 

Bogu?” – pytam go, nie ukrywając zaskoczenia. „Dziękuję Panu Bogu 

za mój nowotwór. Bo wszystko zaczęło się trzy lata temu. Wtedy on 

powalił mnie do łóżka. Tak naprawdę jednak dopiero od tego momentu 

zacząłem tak naprawdę żyć i odkryłem Bożą miłość. Teraz są przerzuty  

i nie wiem, co będzie. Ale te trzy lata były najpiękniejsze jak dotychczas 

w moim życiu, bo liczył się każdy dzień i tylko to, co najważniejsze”. 

Jaką drogą Bóg ma Ciebie poprowadzić, abyś rozpoznał/a Jego 

miłość właśnie względem Ciebie? Jakiego oczyszczenia potrzebujesz, 

by otworzyć oczy i rozpoznać Jego działanie w Twoim życiu? 
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2e. WYBIERZ TEKSTY.  

1. Iz 54,4a.8b.10 „Mówi Pan Bóg: Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź 

się, bo już nie doznasz pohańbienia. […] W miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, 

mówi Pan, Twój Odkupiciel. […]. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale 

miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi 

Pan, który ma litość nad Tobą.” 

 Kogo dotyczy Boża miłość?  

 Jaka jest miłość Pana Boga do Ciebie?  

 Jak bardzo cieszysz się z tego, że Bóg Ciebie kocha? 

2. Iz 43,1b-4a „Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu; Tyś moim! 

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z Tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy 

pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi Cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, 

twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, Kusz i Sabę  

w zamian za Ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja 

Cię miłuję.” 

 Co jest najważniejsze dla Ciebie?  

 Co Bóg szczególnie chce Ci powiedzieć?  

 Które z obietnic Pana Boga są dla Ciebie osobiście najważniejsze? 

3. Oz 11,3-4 „Ja uczyłem chodzić Efraima, 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.” 

 Jakie wydarzenia pokazują na Bożą troskę o Twoich Bliskich?  

 Po czym poznajesz, że Bóg troszczy się właśnie o Ciebie?  

 Które okoliczności pokazują na Twoje dziecięctwo Boże? 

4. 1 J 3,1-3 „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie 

poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy 

Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie 

jak On jest święty.” 

 Które modlitwy poprzedzasz aktem wdzięczności do Pana Boga?  

 W jakim sensie stajesz się podobny/a do Pana Boga?  

 Po czym można poznać, że się uświęcasz dzięki Bogu? 

5. Rz 5,5-8 „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest  

w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus, bowiem 

umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli 

bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko  

z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 

ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to,  

że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” 
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 Na czym polega według Ciebie dotyk Bożej miłości, a na czym 

rozlanie się Bożej miłości? 

 Które momenty Twojego życia wskazują na to, że Bóg Cię kocha? 

 Jaka jest różnica w poświęceniu się Twoim dla innych, a poświęceniu 

się Jezusa? 

6. Mdr 1,13-16 „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. 

Stworzył, bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma  

w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie 

podlega śmierci. Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, 

uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują, bowiem na to,  

aby być jej działem.” 

 Jak ludzie tłumaczą sobie sens cierpienia i jego pochodzenie? 

 Co było pierwotnym zamysłem Boga względem każdego człowieka?  

 A co jest zamysłem Pana Boga względem Ciebie? 

7. Ef 1,3-6 „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich -  

w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci  

i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale 

majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.” 

 Co jest Twoim największym szczęściem duchowym? 

 Jakie jest Twoje najważniejsze powołanie? 

 Z czego wypływa Twoja wartość? 

8. Łk 6,35-36 „Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i poży-

czajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka, i będziecie 

synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie 

miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny.” 

 Dla kogo Bóg jest dobry, czyli kogo kocha? 

 Co powiesz temu, kto mówi dziecku, że Bóg nie będzie go kochać? 

 Jak daleko ma sięgać Twoja miłość wzorowana na Bożej miłości? 

9. Iz 49,15 „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 

swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie.” 

 Jak długo Bóg kocha człowieka? 

 Jak długo będzie kochać Ciebie? 

 Kto zapomniał o miłości do Ciebie i czeka na Twoje przebaczenie? 

10. 1 J 4,19 „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.” 

 Co masz robić, aby Bóg Cię pokochał? 

 Jak Bóg ma Ci udowodnić, że Cię kocha? 

 Jak odpowiadasz na Bożą miłość? 
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3. ODRZUCASZ GO - GRZECH. JAK TO SIĘ DZIEJE,  

ŻE NISZCZYSZ PLAN MIŁOŚCI? 

 

Czasami rodzą się w Tobie różne pytania. Zastanawiasz się skąd 

ten świat się wziął i dokąd zmierza? Rozważasz sensowność 

wszechświata i w pewnym momencie odkrywasz coś niesamowitego – 

jak to wszystko wzajemnie od siebie zależy. Jak bardzo funkcjonowanie 

wszechświata zostało zaplanowane w szczegółach. Wnioskujesz, że to 

niemożliwe, abyś Ty sam/a i to wszystko wokół Ciebie, powstało przez 

przypadek. Jak to ktoś powiedział, że: 

Przypadkowość powstania człowieka na świecie można 

porównać do szansy na to, że w starej drukarni ktoś podrzucił do góry 

karton z luźnymi czcionkami, które wysypując się spadły na kartki 

papieru dokładnie tak, że powstał tekst dramatu Makbet William’a 

Shakespeare. 

Gdy podejmiesz się trudu zgłębienia sensowności wszechświata 

spostrzeżesz celowość wszystkiego i zdolność przewidywania Stwórcy 

połączone z maksymalnym obdarowaniem miłością dzieł stworzonych, 

a zwłaszcza szczytu stworzenia – człowieka. Odkryjesz też siebie w tym 

Bożym planie miłości. 

3a. ZNISZCZYŁEŚ BOŻY PLAN? 

Wszechmogący Bóg dzieli się swoją miłością z człowiekiem. 

Dzieli się nią właśnie z Tobą. Jak odpowiadasz na tę miłość? Bóg 

zaplanował dla Ciebie najprostszą drogę do szczęścia, ale Ty masz 

dokonać wyboru, bo pozostajesz wolnym człowiekiem. Możesz za 

każdym razem wybrać dobro i życie wieczne… Dlaczego dzieje się 

inaczej? Wybór grzechu wydaje się być tak bardzo nielogiczny  

i krótkowzroczny, a jednak wolisz szukać szczęścia po swojemu. 

Tajemnica niegodziwości ukryta jest na dnie Twojego serca. Od grzechu 

pierworodnego Prarodziców Adama i Ewy, przez pośrednictwo Twoich 

Przodków, została zasiana w Twoim wnętrzu skłonność, która powoduje 

to, że wolisz bardziej ciemność, aniżeli światło. Jest to paradoks, bo gdy  
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siadasz i myślisz logicznie, to taki 

wybór jest bezsensowny. Jednak 

wolisz tkwić w swoim bagienku – 

szambie zła… Według praw fizyki 

ten, kto wpada do szamba lub bagna, 

nigdy nie zostanie wyniesiony na 

powierzchnię, jak to jest w przypadku 

zwykłej wody. Inna gęstość tych 

cieczy powoduje, że jesteś coraz 

bardziej wciągany, aż na samo dno. 

Twoja ciemność wciąga Cię coraz  

bardziej. Demon nie odpuszcza Ci, jeśli nie podejmujesz decyzji zwrotu 

w Bożym kierunku. Zły w założeniu ciągnie Cię aż na samo dno, 

duchowego życia. Pragnie Twojego zejścia z drogi światła i pogrążenia 

w czeluści piekielnego nieszczęścia na zawsze bez szansy odwrotu. 

3b. ZRYWASZ TWOJĄ ŻYCIOWĄ PRZYJAŹŃ? 

Twoja przyjaźń z Bogiem zostaje przez Ciebie zerwana przez 

grzech ciężki (nazywany zrywającym lub śmiertelnym). Jest on 

śmiertelny, bo powoduje zburzenie jedności z Bogiem – sprawia,  

że żyjesz w stanie śmierci duchowej – jak gałązka (latorośl) odcięta od 

krzewu, która nie przynosi owocu. „Podobnie jak latorośl nie może 

przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i Wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.” (J 15,4b) Taki grzech 

popełniasz, gdy zło dokonuje się w Tobie w sposób świadomy, 

dobrowolny i dotyczy ważnej materii (może to być np. zaparcie się 

wiary, nieobecność z własnej winy na Mszy Św. niedzielnej lub 

świątecznej, zabójstwo, sfera szóstego przykazania – popełniane myślą, 

mową, uczynkiem lub zaniedbaniem – por. Aneks Rachunek Sumienia). 

Skutkiem grzechu śmier-

telnego jest Twoje wejście na 

drogę śmierci wiecznej, przez 

zerwanie przyjaźni z Bogiem. 

Ten grzech powoduje w Tobie 

zanik łaski uświęcającej – czyli 

odcinasz się od Bożej pomocy 

do tego, by stać się świętym/ą, 

czyli wejść do nieba.  
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Zrywasz tym samym wspólnotę z Bogiem i wyrządzasz krzywdę 

Kościołowi, osłabiasz jego wiarygodność. Powoduje to Twoje 

potępienie na zawsze. 

Niebezpieczny jest także grzech lekki (zwany powszednim lub 

raniącym), który rani Boga, choć nie powoduje zerwania z Nim więzi. 

Pamiętaj jednak, że wielokrotnie popełniany, prowadzi do martwicy 

ducha i w przypadku drastyczności okoliczności lub skutków, może stać 

się grzechem śmiertelnym (jak na przykład zgorszenie dziecka 

przekleństwami lub awantura, która powoduje rozpad rodziny lub 

smutek i przejmujący płacz drugiego człowieka). Grzech jest raniący, 

gdy popełniasz go w małej rzeczy lub bez całkowitej świadomości albo 

bez całkowitej dobrowolności. Skutkiem grzechu raniącego 

(powszedniego, czyli lekkiego) jest osłabienie Twojej łączności  

z Bogiem i pomniejszenie świętości Kościoła, ale nie pozbawia Cię on 

stanu łaski. 

Ból zdeptanej miłości trudno wyrazić słowami. Zadajesz ból 

Przeczystej Miłości – Bogu, wręcz niemożliwe jest byś to pojął  

i pozostał przy życiu. Jeżeli myślisz, że przesadzam medytuj i patrz na 

Całun Turyński, oglądaj i módl się śledząc biczowanie w filmie Pasja. 

Zbliżysz się wtedy odrobinę do rozumienia bólu fizycznego Jezusa 

przyjmującego Twój grzech na siebie… Dopiero wtedy zacznij 

wchodzić w doświadczenie bólu niesprawiedliwości, odrzucenia  

i wykorzystania przez tych, których Jezus umiłował bezgranicznie,  

co słychać najbardziej w Ogrodzie Oliwnym, gdy Jezus „upadł na 

kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie 

ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”  

(Łk 22,41b-42) 

3c. ZAPRZECZASZ ISTNIENIU ZŁA? 

Współczesne trędy myślowe zmierzają do tego, aby wmówić Ci, 

że jesteś dobry i możesz osiągnąć wszystko, jeśli tylko zechcesz. 

Umyka gdzieś to, że jednak potrafisz świadomie czynić zło, które nie 

jest tylko brakiem dobra. Dzieje się tak w związku z istnieniem 

inteligentnego przeciwnika, który prowadzi Cię do skrajności – albo 

masz wierzyć, że on panuje nad światem i nie dasz rady uniknąć 

grzechu i zła albo – co częstsze – że zło, szatan, piekło nie istnieją. 

Pokazuje się Tobie diabła jako bajkę dla dzieci. Masz potraktować go 
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jako mit, a skoro tak, to konsekwencja jest prosta – możesz czynić 

dosłownie wszystko, bo przecież jesteś wolnym człowiekiem. W rezul-

tacie wszelkie normy są umowne i wszystko polega na tym, abyś nie 

dał/a się złapać. Czyli to tylko kwestia manipulacji, aby obejść 

istniejące prawo w jakiejkolwiek dziedzinie. Zagłuszone w takiej 

sytuacji sumienie, prowadzi Cię do wniosku, że skoro nie robię nikomu 

nic złego, to jestem dobry. Pozorny spokój w Twoim wnętrzu tylko po 

to, abyś w końcu odkrył swoją tragiczną sytuację. Idea diabelska jest 

porażająca, bo ma doprowadzić Cię do totalnego smutku, strachu, pustki 

i bezsensu, bo takim niewolnikiem łatwo sterować. Może kreować 

Twoje różne pożądania, które mają polepszyć Ci humor lub zagłuszyć 

myślenie o tym, kim naprawdę jesteś. Celem diabła jest Twoja śmierć 

wieczna.  

Wchodząc na jedną z sal szpitala słyszę „Po co przyszedłeś 

klecho (po czym następuje zestaw słów uważanych powszechnie za 

wysoce obraźliwe i wulgarne). Jestem mordercą… Wynoś się.” Mijają 

dni, codziennie podobna scena, ale natężenie wykrzykników maleje. 

Cierpliwość, jako dar Boży, jest fantastyczna, dobrze, że jeszcze inni się 

modlą o nią i o skuteczność służby Bożej dla posługujących w trudnych 

miejscach. W końcu możemy spokojnie porozmawiać, a ostatecznie 

poprosić Pana Boga o przebaczenie. To oficer, zabił dwóch rosyjskich 

żołnierzy w jednym ze wschodnich krajów, bo nie mógł ich powstrzymać 

w momencie, gdy gwałcili miejscowe kobiety. Zabił, a cierpienie nosił  

w sobie przez wiele lat. Bóg jednak w miłosierdziu ogarnął go łaską 

pojednania. Mógł ze spokojem przygotować się do trudnej operacji.  

3d. TWÓJ EFEKT DOMINO? 

Poruszona jedna płytka 

domino pociąga w konsekwencji 

przewrócenie następnych i następ-

nych elementów. Zaczyna się to od 

jednego delikatnego ruchu. Twój 

grzech, pociąga za sobą kolejne 

grzechy. Grzech króla Dawida z Batszebą był konsekwencją innych 

grzechów i zapoczątkował kolejne (2 Sm 11,2-18). Przyjrzyj się tej jego 

historii. Do najważniejszych zadań Dawida, jako króla należało 

udawanie się na wyprawy wojenne na czele wojska izraelskiego (por.  

1 Sm 8,19-20). Jednak Dawid podczas wojny z Ammonitami pozostał  
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w domu i wylegiwał się na swoim łożu – to jego pierwszy grzech, 

lenistwo, który pociągnie za sobą następne: 

1. lenistwo, prowadzące do 

2. nieskromnego spojrzenia na kąpiącą się kobietę i pożądanie jej; 

3. sprowadzenie jej do domu w celu współżycia, choć była żoną 

innego – grzech nadużycia władzy; 

4. cudzołóstwo Dawida z Batszebą; 

5. próba ukrycia swego grzechu, czyli oszustwo – sprowadzenie  

z pola walki jej męża Uriasza, aby przypisać mu ojcostwo; 

6. niepowodzenie planu, dlatego grzech pijaństwa z Uriaszem,  

by w stanie nietrzeźwym dotarł do domu i współżył z Batszebą, 

7. kolejna niespełniona intryga – wyrok śmierci na Uriasza  

i wciągnięcie jego dowódcy w zabójstwo rękoma Ammonitów. 

To cała lista grzechów Dawida, która zaczęła się od niewinnego, 

na pozór, lenistwa. Grzech pociąga za sobą nie tylko konsekwencje,  

ale często kolejne grzechy. Zło rodzi zło, jak płytka domina przewraca 

kolejne płytki… 

Wsłuchaj się w Boży głos, czy to On nie woła do Ciebie: „Znam 

Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo 

gorący!
 
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię 

wyrzucić z mych ust. […] Bądź więc gorliwy i nawróć się!
 
Oto stoję  

u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
 
Zwycięzcy dam zasiąść ze 

Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na 

Jego tronie.” (Ap 3,15-16.19a-21) 

3e. CO JEST W CENTRUM TWOJEGO ŻYCIA? 

Mówisz, że jesteś człowiekiem 

wierzącym. Wokół czego koncentruje się 

Twoje życie? Może być tak, że najwięcej 

energii w życiu poświęcasz na to, aby mieć 

pieniądze, dom, dobry samochód, rodzinę  

i wspaniałych przyjaciół, sławę, władzę, 

zdrowie, urodę, dobrą pracę, szczęście, czas 

na sport i odpoczynek, odpowiednie wykształcenie i odnoszenie  

w różnych dziedzinach sukcesów itd. Może też towarzyszyć Ci, niestety 

grzech w różnych postaciach.  
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Każda z tych spraw niesie zagroże-

nie takiego zawładnięcia Tobą,  

że stanie się centrum Twojego życia. 

Może wśród tych spraw zabraknąć 

miejsca dla Pana Boga, a tron  

w centralnym miejscu przypadnie 

Tobie lub grzechowi. W takiej 

sytuacji powinieneś/powinnaś stwie-

rdzić, że jesteś człowiekiem niewie-

rzącym, a nawet kłaniającym się 

różnym bóstwom materialnym. 

Druga możliwość to ta, kiedy te 

wszystkie sprawy są wokół Ciebie, 

Ty zasiadasz na tronie i rządzisz 

wszystkim w Twoim życiu. 

Wprawdzie znalazło się miejsce 

dla Pana Jezusa, ale najwyżej jest 

On równoważny innym sprawom 

Twojego życia, czyli znajduje się 

wśród Twoich wielu spraw. Pan 

Jezus w takim układzie nie ma 

decydującego wpływu na Twoje 

życie codzienne oraz Twoje 

życiowe wybory. 

Wreszcie, gdy jesteś człowiekiem wierzącym, na tronie swojego 

życia sadzasz Jezusa. To On jest w centrum Twojego życia, On ma de- 

cydujący wpływ na to, co dzieje się 

w Twoim życiu. Niczego nie 

stawiasz przed Nim, chociaż wiele 

spraw może Cię absorbować.  

Czy tak jest u Ciebie? Czy tydzień 

rozpoczyna się od pytania, gdzie 

będzie czas na modlitwę i Eucha-

rystię, czy odpowiedzi na pytania  

o Twoją pracę, wypoczynek, 

zakupy, relacje z innymi oparte są 

na pytaniu jak patrzy na to Jezus? 
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Jeżeli podejmujesz wal-

kę o to, by Bóg był w centrum 

Twojego życia, wchodzisz na 

drogę przemiany. Owocem spo-

tkania Boga staną się Twoje 

decyzje. Wtedy centrum życia 

przeznaczone będzie dla Jezusa, 

Ty u Jego stóp, a wszystko inne 

traktowane przez Ciebie z dys-

tansem. 

Każdy Twój wybór sprawia, że któryś z tych kręgów jest Ci 

bliższy. Czasami jednak może następować w Twoim życiu przemiana. 

Czy jednak zawsze na lepsze? 

Leonardo da Vinci szukał modeli do swego obrazu „Ostatnia 

wieczerza”. Długo szukał kandydata, którego twarz byłaby szczególnie 

uduchowiona, pełna miłości i zatroskania losem innych – twarz 

Jezusa. Po długich poszukiwaniach znalazł kandydata, którym był 

kleryk w Seminarium. Posadził go na krzesełku w swojej pracowni  

i uwiecznił jego twarz na swoim obrazie. Przez blisko dwadzieścia lat 

trwały prace nad obrazem. Na samym końcu pozostała mu bardzo 

trudna do oddania twarz człowieka przebiegłego, skoncentrowanego 

na sobie, twarz złodzieja – Judasza. Długo trwały poszukiwania  

w najbardziej odrażających miejscach. Po długim czasie już niemalże 

zniechęcony znalazł takiego człowieka w nadbrzeżnym barze. Zaprosił 

do swojej pracowni, posadził na krzesełku i gdy miał już rozpocząć 

malowanie jego twarzy na obrazie mężczyzna rozpłakał się. Gdy nieco 

się uspokoił powiedział: „Mistrzu ja znam to miejsce i Ciebie. 

Siedziałem tu dwadzieścia lat temu i pozowałem do postaci Jezusa. 

Zobacz, co się ze mną stało. Popatrz jak bardzo zmieniłem swoje życie. 

Jak bardzo zaniedbałem to, co dał mi Bóg”. (por. Trzaskowski, Zdać 

się na Boga, s.69) 
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3f. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Rz 7,14-15 „Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, 

zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię 

tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię.” 

 Dlaczego przychodzi Ci łatwiej czynić zło niż dobro? 

 Dlaczego pozwalasz mieszkać w sobie grzechowi?  

 Dlaczego patrzysz na grzech tylko jako przekroczenie przykazania,  

a nie jak na przyczynę Twoich zranień, osób Ci bliskich i Boga? 

2. J 3,19b-21 „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 

aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 

nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto 

spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są 

dokonane w Bogu.” 

 Czym są, Twoim zdaniem, złe uczynki? 

 Dlaczego wycofujesz się z aktywności w Kościele? 

 Co pomaga Ci zbliżać się do Pana Boga? 

3. 1 J 3,4.7-8a „Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest 

bezprawiem. […] Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, 

jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, 

ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku”. 

 Jakie skutki grzechu dostrzegasz w życiu? 

 Po czym rozpoznajesz dobre owoce w Twoim życiu? 

 W jakich sytuacjach swojego życia widzisz, że zły Cię zwiódł? 

4. 1 Kor 6,9-10 „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? 

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani 

mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani 

zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” 

 Jak rozumiesz określenie człowiek niesprawiedliwy? 

 Które z powyższych grzechów z katalogu św. Pawła przytrafiły się 

Tobie? 

 Jakie są skutki dziedziczenia Królestwa Bożego, a jakie gdy go nie 

osiągniesz? 

5. 1 P 5,8-10 „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik Wasz, diabeł, jak lew ryczący 

krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te 

same cierpienia ponoszą Wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który Was 

powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam Was 

udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.” 

 Na czym polega Twoja czujność i czuwanie? 

 Kogo ze stada atakuje lew? 

 Skąd pochodzi Twoja moc do przeciwstawiania się złemu? 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 25 

6. Rz 5,12 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,  

a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ 

wszyscy zgrzeszyli...” 

 Co utraciłeś na skutek grzechu pierworodnego? 

 Jakie skutki grzechów codziennych rozpoznajesz w sobie? 

 W czym upatrujesz Twoje podobieństwo do Adama lub Ewy? 

7. Ef 5,6 „Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] 

nadchodzi gniew Boży na buntowników.” 

 W jakich okolicznościach czujesz, że ktoś Cię zwiódł? 

 Jak zachowuje się buntownik, którego nosisz w sobie? 

 Jak reagujesz, kiedy ktoś gniewa się na Ciebie? 

8. Rz 6,15-16 „Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy 

już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą! Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych 

siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie 

posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa,  

[co wiedzie] do sprawiedliwości?” 

 W czym przejawia się Twoja wolność? 

 Na czym polega różnica między samowolą a wolnością? 

 Komu oddajesz panowanie nad swoim życiem? 

9. Jer 5,25 „Wasze grzechy to zniweczyły, a wasze występki pozbawiły was 

dobrobytu.” 

 Jakie wydarzenia świadczą o Twoim życiowym niepowodzeniu? 

 Co jest przyczyną Twoich niepowodzeń? 

 Co powoduje, że nie czujesz się człowiekiem szczęśliwym? 

10. Jer 30,15 „Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się 

uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem.”  

 W jakich okolicznościach podnosisz głos? 

 Co jest powodem Twojego poranienia? 

 Jakie są skutki grzechów w Twoim życiu? 
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4. ZBAWIA CIEBIE. CO TO ZNACZY, ŻE JEZUS JEST 

TWOIM JEDYNYM RATOWNIKIEM? 

 

W swoim życiu dotkliwie doświadczasz skutków grzechu. 

Pewnie domyślasz się jednak, że największym z nich wcale nie są 

choroby, ciężar pracy, brak jedności z najbliższymi osobami i ból 

rodzenia dzieci. Najbardziej porażającym następstwem świadomego  

i dobrowolnego odejścia od Pana Boga jest ŚMIERĆ, która trwa na 

zawsze. Przepaść, którą wykopałeś/łaś między sobą a Panem Bogiem 

jest jak otchłań nie do pokonania i to na zawsze. Twoja sytuacja po 

grzechu jest stała i nie ma dla Ciebie nadziei, jeżeli Bóg sam nie 

zainterweniuje w Twoje życie. Na całe szczęście Jego miłość nie 

odwróciła się od Ciebie nawet po grzechu. Pan Bóg pozostał wierny,  

bo nie może sam zaprzeczyć sobie – kocha Cię niezmiennie.  

4a. KTÓRE TWOJE DŁUGI CZEKAJĄ NA ODKUPIENIE? 

Dlatego Bóg sam wychodzi pierwszy w Twoim kierunku. To On 

daje swojego Syna – Jezusa, by na ołtarzu krzyża złożył ofiarę za 

Ciebie. Dlatego, że „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23),  

ktoś musiał umrzeć, dlatego On umarł za Ciebie. Zrobił to po to,  

abyś nie musiał/a umrzeć na wieki, czyli trafić do piekła i pozostać tam 

na zawsze. 

Wyobraź sobie, że masz kredyt i w pewnym momencie trudno Ci 

go spłacić. Nie pomagają różne pożyczki od znajomych, zaciągasz 

kolejną pożyczkę bankową i kolejną, a potem jeszcze trafiasz do różnych 

chwilówek, a i tak na końcu odkrywasz, że Twój dług jest tak wielki  

i Twoje możliwości finansowe tak małe, że nie dasz rady spłacić tego 

wszystkiego do śmierci. Gdy w takim momencie pojawi się elegancko 

ubrany człowiek z teczuszką pod pachą i powie, że bierze wszystkie 

Twoje długi na siebie i nic w zamian nie oczekuje, co wtedy pomyślisz? 

Pewnie westchniesz w sercu, że coś ma zapisane w umowie drobnym 

druczkiem, coś ukrytego, o czym nie mówi albo drugą możliwością jest 

to, że ma objawy choroby psychicznej. Nikt o zdrowych zmysłach nie 

bierze przecież na siebie zobowiązań drugiego człowieka, jeśli nie ma  

w tym interesu.  
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Każdy Twój grzech to dług wobec Boga, który można spłacić 

tylko w jeden sposób – umierając! Odkrycie tej prawdy jest 

druzgoczące. W tym momencie, gdy stwierdzasz, że długów 

zaciągniętych wobec Boga przez każdy grzech nie jesteś w stanie 

spłacić, On daje swojego Syna, aby odkupił Twoje zobowiązania, aby 

odkupił Ciebie i mnie oraz „darował nam wszystkie występki,
 
skreślił 

zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym 

przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.” (Kol 2,13b-

14) Zrobił to za darmo i to pomimo to, że w tym momencie nie byliśmy 

Jego przyjaciółmi lecz „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani  

z Bogiem przez śmierć Jego Syna.” (Rz 5,10b) 
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4b. TWÓJ RATOWNIK NIE ZAPOMNIAŁ O TOBIE? 

W chwilach trudnych pytasz Boga: dlaczego? Dlaczego mnie to 

spotkało? Dlaczego tak musiało być? Dlaczego teraz? Dlaczego Boże  

o mnie zapomniałeś? Pytania trudne, które pokazują Twój sposób 

myślenia. Łatwo wierzyć, gdy wszystko układa się po Twojej myśli. Jak 

trudno zawołać Jezu ufam Tobie, gdy doświadczenie spotyka właśnie 

Ciebie lub Twoich bliskich.  

Gdy się posuniesz w latach być może nagle będziesz, powtarzać 

wraz z wieloma osobami: Panu Bogu starość się nie udała! Czy Ten, 

który oddał swojego Syna za Ciebie na wyszydzenie, umęczenie  

i bolesną, haniebną śmierć nie dał dowodu jak bardzo Cię kochał, kocha 

i będzie kochać? Gdy zadajesz takie pytania, czy nie sadzasz Boga na 

ławce oskarżonych za Twoje niepowodzenia życiowe wywołane przez 

Twój grzech albo Twoich Bliskich a może nawet innych ludzi na końcu 

świata? Czy nie jest tak, że starość człowieka, jego choroby i śmierć są 

owocem grzechu Adama, Ewy i Twoich osobistych, złych wyborów. 

Jakże możesz, zatem, mówić, że Bogu starość się nie udała, skoro On 

nie zaplanował nikomu starości, bo wszyscy mieli żyć wiecznie i wcale 

się nie starzeć? 

Bóg jednak posyła swojego Syna, aby Cię uratował. Czyni tak 

dlatego, bo dzieci potrzebują miłości szczególnie wtedy, gdy na nią nie 

zasługują (por. Henry David Thoreau). Nie tylko odkupuje Twoje 

grzechy, wymazuje dłużny zapis Twoich win, ale przywraca Ci 

dziecięctwo Boże. Sprawia, że na nowo stajesz się Jego dzieckiem, 

które może wołać Abba – TATO do Boga. (por. Ga 4,6-7) To oznacza 

zaproszenie Ciebie także do dziedziczenia. Co zapisał Ci w spadku? 

Królestwo Niebieskie, Raj na zawsze i przebywanie w Jego bliskości, 

czyli szczęście bez miary i bez końca. To Twój spadek! Wierzysz w to? 

Jezus uratował Ciebie i mnie, „Wydobył mnie z dołu zagłady  

i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.” 

(Ps 40,3) Św. Matka Teresa z Kalkuty podsumowuje: „Ewangelia 

streszcza się wpięciu słowach: ON ZROBIŁ TO DLA MNIE.” Jezus 

widząc Twoje pogmatwane życie, proponuje, aby „ci, którzy 

przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je 

wybielili” (Ap 7,14b) mieli radość przebywania w bliskości z Nim. 
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4c. WYBIERZ SŁOWO BOŻE  

1. Rz 7,18-19.24 „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie 

mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.  

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. […]. 

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? 

Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” 

 Na jakie grzechy Ciebie jeszcze stać – do czego jesteś zdolny/a ? 

 Kto może wyzwolić Cię z grzechu? 

 Na czym polega Twoja wdzięczność Bogu za ratunek w Jezusie? 

2. J 3,14-16 „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” 

 Od czego zbawiał izraelitów wąż miedziany na pustyni? 

 Od czego zależy Twoje ocalenie? 

 Co możesz poświęcić Bogu, aby zostać ocalonym/ą ? 

3. Iz 1,18 „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były 

jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.” 

 O co najczęściej spierasz się z Bogiem? 

 Co udowadniasz Bogu po grzechu, dlaczego wiedziesz z Nim spór? 

 Co jest dla Ciebie Dobrą Nowiną Ewangelii? 

4. Rz 5,1-2.9-10 „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój 

z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez 

wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. […] 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 

przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, 

zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już 

pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.” 

 Na czym polega łaskawość Boga? 

 Co przynosi Tobie Jezus? 

 Dlaczego jest ważne, że On umarł za Ciebie jako swojego 

nieprzyjaciela? 

5. Ps 103,8-10 „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. 

Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami 

według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca.” 

 Co staje przed Twymi oczyma, gdy słyszysz, że Bóg jest miłosierny? 

 Co powinno Cię spotkać za każdy z Twoich grzechów? 

 Jak Bóg odpłaca za zło, które popełniasz? 
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6. Rz 6,17-18.21-22.23b „Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście 

niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano  

a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. […] Jakiż jednak 

pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież 

końcem ich jest śmierć Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę 

Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne, […] a łaska 

przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” 

 Za co najczęściej dziękujesz Bogu? 

 Co spowodował grzech w Twoim życiu? 

 Dlaczego tak ważne jest Twoje uświęcenie? 

7. 1 J 3,5-6.8b „Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie 

ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą,  

nie widział Go ani Go nie poznał. […] Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć 

dzieła diabła.” 

 W jakim celu Syn Boży objawił się w Twoim życiu? 

 Dlaczego szatan i jego dzieła mają zostać pokonane nie Twoją mocą? 

 O czym mogą świadczyć Twoje grzechy? 

8. Iz 53,5 „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.  

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” 

 Do jakiego stopnia cierpiał Jezus za Ciebie? 

 Kogo dotykają Twoje grzechy, nawet te popełnione w tajemnicy? 

 Co przynosi Ci zdrowie duszy i ciała? 

9. Iz 43,25 „Ja, właśnie Ja przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych 

grzechów.” 

 W jaki sposób Bóg uprzedza Twoje dobre czyny? 

 Do jakiego stopnia zostaje oczyszczone Twoje wnętrze przez Jezusa? 

 Kiedy zostaną wypomniane Twoje grzechy? 

10. Jer 31,34 „I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 

jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy 

bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie 

- wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki,  

a o grzechach ich nie będę już wspominał.” 

 Co to tak naprawdę oznacza dla 

Ciebie poznać Pana? 

 Kogo dotyczy przebaczenie? 

 Jak świadomość Bożego 

miłosierdzia wpływa na Twój 

relacje we wspólnocie? 
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5. WIERZYSZ I NAWRACASZ SIĘ.  

DO CZEGO JEST KONIECZNA TWOJA DECYZJA? 

 

Twoje serce odkrywa, co się stało, po Twoim odejściu od Boga. 

Nosisz, jak wielu ludzi, świadomość ludzkiej tragedii, bo „Wasze winy 

wykopały przepaść między Wami a Waszym Bogiem; Wasze grzechy 

zasłoniły Mu oblicze przed Wami tak, iż Was nie słucha.” (Iz 59,2)  

To bolesne doświadczenie sprawia, że nie wiesz jak do Boga powrócić.  

5a. W JAKIM CELU COŚ MASZ ZMIENIAĆ? 

Szatan trzyma kurczowo swoje ofiary. Widać to jak miesza  

w głowach biblijnym postaciom:  

 Adama i Ewy, nakłaniając do nieposłuszeństwa,  

 Kaina, budząc zazdrość,  

 budowniczych wieży Babel, podsycając w nich pragnienie,  

by o własnych siłach sięgnęli nieba i poczuli niezależność od Boga,  

 ludzi przed potopem, zachęcając do bierności, bo kataklizm 

zapowiadany przez Noego, to tylko czcze gadanie.  

Smutek i niepokój stają się Twoim udziałem, chociaż zły duch  

w tym momencie przychodzi ze swoją wyjątkową łagodnością  

i podpowiedziami, że tak wszyscy mają i nie masz się czym przejmować, 

bo „Twoje zachowanie jest psychologicznie uwarunkowane”, albo 

„inaczej nie można iść przez życie” oraz „taki świat” itp. Anioł światła 

przeciwnie skłania Cię do zmiany życia, kiedy widzi, że zmierzasz ku 

przepaści śmierci wiecznej. Anioł reaguje czasami stanowczo w takich 

okolicznościach. Dzięki temu masz szansę ogarnąć wszystko jeszcze raz 

i zobaczyć, wydarzenia, myśli, słowa i zaniedbania w bożym świetle. 

Demonowi zależy, aby Twoje działania pozbawione były refleksji  

i wszystko działo się szybko, bezrefleksyjnie, pod wpływem, co 

najwyżej wyobrażeń podsycanych przez niego skąpanych w użalaniu się 

nad sobą. Zrobi wszystko widząc Twoje życie zmierzające do przepaści, 

aby nic się nie zmieniło, abyś spadł w otchłań. Bóg zaprasza Cię do 

wiary, której konsekwencją jest zwrot w Twoim życiu ku dobremu. 

Nawrócenie z drogi prowadzącej ku przepaści. 
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5b. MASZ JESZCZE CZAS? 

Zły duch stara się wykorzystać Twoje myślenie, że masz jeszcze 

czas, że „jeszcze się kiedyś rozsmucisz, że jeszcze się kiedyś nawrócisz, 

że jeszcze do Chrystusa powrócisz…” (por. wiersz Juliana Tuwima – 

który nie zdążył do Boga powrócić).  

Czy nie jest tak, że czasami bez zastanowienia powtarzasz, że nie 

chcesz, aby Twoje decyzje były płytkie, według przysłowia jak trwoga 

to do Boga. Czy lepsza jest płytka motywacja, za którą idzie, chociaż 

słaba, zmiana życia, czy z powodu braku głębokich przemyśleń zupełny 

brak aktywności? Gdyby w Twoim życiu pojawiła się ciężka choroba 

np. nowotwór i czas byłby krótki, czy nie lepiej, aby Twoje życie 

duchowe, moralne zostało zweryfikowane niezależnie od jakości Twojej 

motywacji i od tego, co ludzie powiedzą oraz czy czasami nie pomyślą, 

że to robisz ze strachu? Ważne, aby zacząć proces odwrotu od złego  

i nie zatrzymać się. Nie spocząć na laurach. Być może przyjdzie czas na 

dokonanie dogłębnych cięć, które sprawią prawdziwą przemianę. Może 

będzie Ci też dana głęboka motywacja. 

Nad brzegiem jeziora dwaj mężczyźni ciężko i długo pracowali. Było 

już bardzo późno, gdy zakończyli pracę. Usłyszeli, że po drugiej stronie 

jeziora w nadbrzeżnym barze, pomimo tego, że było blisko do północy, 

tętniło jeszcze życie. Przeprawili się, zatem łódką na drugą stronę. Dość 

długo trwały ich rozmowy i świętowanie. Po kilku godzinach w świetnych 

nastrojach wrócili do łódki, mówiąc sobie, że za niecałe pół godzinki będą 

już spać w domu. Noc była smolista, pozbawiona gwiazd i księżyca, 

dosłownie nie było nic widać. Mężczyźni zabrali się za wiosła. Po mniej 

więcej godzinie wiosłowania doszli do wniosku, iż pomimo tego, że dawno 

już powinni znaleźć się na przeciwległym brzegu, tak się nie stało. Wniosek 

wyciągnęli prosty – za słaby włożyli wysiłek. Niestety po kolejnej godzinie 

wzmożonej pracy nie dotarli do brzegu. Kolejny raz stwierdzili, że muszą 

wiosłować mocniej. I tak zastał ich mglisty poranek. Rozglądając się wokół 

siebie w pierwszych promieniach słońca zauważyli, że wcale nie odbili od 

brzegu… bo… nie odwiązali łodzi… Łódź tkwiła przy starym brzegu… 

Twój wysiłek może być olbrzymi,  

ale tak długo, jak długo coś Cię trzyma przy 

starym brzegu, nie masz szansy postąpić do 

przodu. Sam wysiłek bez Twojej konkretnej 

decyzji i dokonania cięcia, aby nie mieć nic 
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wspólnego z grzechem, czy słabością, nie wystarczy. Nawet, jeżeli 

odcinanie będzie się dokonywało powoli i etapami, to jednak 

poprowadzi Cię do definitywnego odcięcia od starego życia. 

5c. POTRZEBUJESZ BOŻEJ INTERWENCJI? 

Bóg interweniuje niejednokrotnie, by Cię poprowadzić dobrą 

drogą, ale ostateczny wybór pozostawia Tobie. Czasami wydaje Ci się, 

że lepiej, gdyby On zrobił to za Ciebie. Czy byłby to Twój wolny 

wybór i dojrzała decyzja? Przecież chcesz mówić o sobie, że jesteś 

dojrzałym człowiekiem. Twoi rodzice zaprosili Cię na drogę 

dojrzałości, gdy zauważyli, że mogą Tobie coraz bardziej ufać.  

W końcu spostrzegli, że pora, aby Ci zupełnie oddać stery nad Twoim 

życiem, bo Ty wiesz ile Ci wolno i jakie masz granice. Tylko dlatego 

możesz być wolnym człowiekiem, bo cieszysz się wolnością 

ofiarowaną przez Boga i ciągłym Jego zaufaniem pomimo tego, że tak 

często nadużywasz Bożej wolności i Go zawodzisz. 

Bóg jednak za darmo daje Ci to, czego w głębi serca od dawna 

poszukujesz. Przynosi zbawienie, ale czy Ty to przyjmujesz? Czy stać 

Cię na to by uwierzyć, że Bóg może dać Ci coś i to bezinteresownie? 

Jak trudno Ci uwierzyć, że On kocha Cię, dlatego obdarowuje i pragnie 

Twojego szczęścia. Jaka jest Twoja wiara? Może jest tak słaba jak ojca 

opętanego syna, który po upomnieniu Jezusa woła „wierzę, zaradź 

memu niedowiarstwu” Mk 9,24b. Może te słowa warto by były Twoją 

modlitwą potrzebną do głębokiej przemiany? Tyle razy Pan 

interweniuje, aby oczyścić Twoją wiarę jak złoto w tyglu  

(por. Mdr 3,6), bo „sercem przyjęta wiara prowadzi do 

sprawiedliwości” (Rz 10,10), a Ty jak na to odpowiadasz? 

5d. POZOSTANIESZ NADAL UTRACJUSZEM?  

Realizacja Twojego pragnienia pozostawienia zła za sobą  

i powędrowania dobrą drogą, staje się możliwa dzięki sakramentowi 

pokuty i pojednania. To miłosierny Jezus przez swój krzyż 

przeprowadza Cię nad czeluścią zła. Dzięki Jezusowi masz możliwość 

przedostania się na drugi brzeg w ramiona czekającego na Ciebie, 

kochającego Ojca. Tak, jak syn marnotrawny znalazł to, czego szukał  

w spotkaniu z miłosiernym ojcem, a nawet więcej, bo on przywrócił mu 

to, co młodzieniec utracił przez swoją nieroztropność i świadomie 
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popełnione zło. Otrzymał na nowo dziecięctwo – miłosierny ojciec 

przywrócił mu godność jego dziecka i możliwość ponownego 

dziedziczenia. (por. Łk 15,11-32) Pomimo, że był utracjuszem, przez 

miłosierdzie Ojca i swoją decyzję, mógł poczuć się znowu synem. 

Bóg wychodzi na drogę i szuka Cię. Nie wypomina, nie stwierdza 

a nie mówiłem? Nie podkreśla od teraz musisz, powinieneś! Daje Ci  

z hojnego serca przebaczenie i wejście na drogę do wieczności  

w szczęściu z Nim. Każdy Twój grzech, nawet ten najbardziej skryty, 

uderza w całą wspólnotę Kościoła, osłabiając go, powodując ranę, 

czasami na bardzo długo. Dlatego odkrywasz, że trzeba prosić  

o przebaczenie całej wspólnoty Kościoła. Fizycznie przekracza to 

Twoje możliwości, aby biegać po całym świecie i każdego 

chrześcijanina przepraszać za każdy Twój grzech. Dzieje się to podczas 

spowiedzi, która daje Ci oprócz pojednania z Bogiem, szansę 

pojednania ze wszystkimi wierzącymi. Dlatego czynisz to w kon-

fesjonale przepraszając przedstawiciela całego Kościoła – spowiednika. 

Czyli kapłan nie tylko rozgrzesza Cię z Twoich grzechów, ale 

dodatkowo jedna z całym Kościołem. W tym sakramencie otrzymujesz 

łaskę uświęcającą, czyli moc Bożą potrzebną do tego, aby unikać 

grzechów w przyszłości i zmierzać do tego, by być świętym 

człowiekiem. Czasami bywa tak, że w ważnych momentach pragniesz 

podsumować odcinek lub całość swojego życia. Prosisz wtedy o spo-

wiedź generalną, która ma za zadanie pomóc Ci odkryć wszechmoc 

Miłosierdzia Bożego. Taki sakrament powinien być, jak każdy 

sakrament pokuty i pojednania, związany z wypełnieniem pięciu 

warunków dobrej spowiedzi. Oto one: 

1. Rachunek sumienia – Porządek wprowadzasz do swojego wnętrza 

najpierw nazywając zło po imieniu. Przystąp do rachunku sumienia 

przypominając sobie podstawowe rozróżnienie grzechów. 

Przypomnij sobie grzechy i ich ważne okoliczności: 

a. grzechy ciężkie od momentu używania rozumu (wiek około 

siedem lat) lub od ostatniej spowiedzi generalnej do dnia 

dzisiejszego; 

b. grzechy nigdy nieuświadomione, niewyznane lub zatajone; 

c. takie grzechy powszednie, które spowodowały znaczące zmiany 

w Twoim życiu. 

2. Żal za grzechy – jakbyś się zachował/a, gdyby można cofnąć czas? 
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3. Mocne postanowienie poprawy – co byś zrobił/a, gdyby jeszcze 

raz pojawiła się taka sytuacja? 

4. Szczera spowiedź 
a. poszukaj spowiednika, który będzie miał dla Ciebie czas; 

b. ustal termin i miejsce spowiedzi; 

c. jeżeli spowiednik Cię nie zna, określ, kim jesteś: stan cywilny, 

wiek, praca itp. 

d. wyznaj grzechy bez przekłamań i usprawiedliwiania siebie, 

unikając dużej ilości detali, możesz grzechy pogrupować, wolno 

Ci korzystać z Twoich notatek. 

5. Zadośćuczynienie – to co innego niż nadana przez spowiednika 

pokuta. Wynagrodzisz zło popełnione myślą, mową, uczynkiem  

i zaniedbaniem (np. oddasz ukradzioną rzecz, odwołasz 

oszczerstwa, cofniesz złorzeczenie itd.).  

Pomódl się o głęboki rachunek sumienia. Proś o łaskę żalu za grzechy  

i postanowienia poprawy. Wołaj do Pana o dobrą spowiedź i światło 

Ducha Świętego na czas spowiedzi dla spowiednika i za Ciebie. Po 

spowiedzi podziękuj Panu Bogu i oddaj Mu chwałę, bo sprawia, że na 

nowo dziedziczysz Królestwo Niebieskie, jako ukochane, Jego dziecko. 

5e. WYBIERZ SŁOWO BOŻE 

1. Ez 18,30-32 „Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego 

postępowania - wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich 

waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie 

od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie 

nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam 

żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć 

będziecie.” 

 Dlaczego masz się nawrócić? 

 Co jest warunkiem otrzymania nowego serca i nowego ducha? 

 Co oznacza dla Ciebie, że Bóg nie ma upodobania w śmierci? 

2. Pwt 4,29-31 „Będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli 

będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. W swym utrapieniu, gdy 

wszystko to Was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego,  

i będziecie słuchać Jego głosu. Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie 

opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym 

przodkom.” 

 Na czym polega Twoje szukanie Pana Boga? 

 Co jest dla Ciebie warunkiem znalezienia Go? 

 W jaki sposób słuchasz Jego głosu? 
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3. Flp 2,12-16 „A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie 

o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze 

bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia,  

i działania zgodnie z [Jego] wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, 

abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu 

zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. 

Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie 

na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.” 

 Czym dla Ciebie jest zabieganie o własne zbawienie? 

 Jak Bóg Cię ratuje? 

 Dlaczego tak ważne ma być dla Ciebie trzymanie się Słowa Bożego? 

4. Dz 8,13.18-24 „Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył 

wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. 

[…] Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha 

Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na 

kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze Twoje przepadną razem  

z Tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 

Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce Twoje nie jest prawe wobec Boga. 

Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój zamiar. Bo 

widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie 

się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.” 

 Dlaczego samo uwierzenie to dla Ciebie za mało? 

 Co znaczy, że Twoje serce ma być prawe wobec Boga? 

 Dlaczego tak ważna jest Twoja szczera motywacja w dążeniu do 

Boga? 

5. Jk 2,19-23 „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy 

wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków 

jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został 

usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara 

współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się 

Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawie-

dliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.” 

 Czym różni się Twoja wiara od wiary złego ducha? 

 Jakie są owoce Twojej wiary? 

 Dlaczego mówią Tobie niektórzy, że wiara i uczynki to jak dwa wiosła 

w łodzi życia? 

6. J 4,39-42 „Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 

kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie 

przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni.  

I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już 

nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 

przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.” 

 Od czego zaczęła się wiara Samarytan, a od czego Twoja wiara? 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 37 

 Co leży u podstaw zmiany Twojego myślenia o Jezusie? 

 Co jest fundamentem Twojej wiary? 

7. J 4,46b-51 „W Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn 

chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, 

aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: 

Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik 

królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn 

twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł  

z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc,  

że syn jego żyje.” 

 Jakich cudów już doświadczyłeś od Pana Boga i co one spowodowały 

w Twoim życiu? 

 Jakiego działania Jezusa oczekujesz w Twoim życiu? 

 Jak działa Słowo Boże w Twoim życiu? 

8. J 20,23 „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,  

są im zatrzymane.”  

 Co daje Tobie sakrament pokuty i pojednania? 

 Dlaczego potrzebujesz sakramentu pokuty i pojednania? 

 Na ile spowiadasz się ze strachu, z poczucia obowiązku, a na ile,  

by spotkać Miłość Miłosierną? 

9. Ez 3,18-19 „Jeśli powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, 

aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze  

z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego 

krew. Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności 

i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak 

ocalisz samego siebie.”  

 W czym najbardziej dostrzegasz zło u drugiego? 

 Na czym polega Twoje zadanie, by pomóc drugiemu wrócić do Boga? 

 Dlaczego w imię tolerancji usprawiedliwiasz grzesznika? 

10. Ps 130,1-8 „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! 

Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć  

o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię 

otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na 

Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż 

strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana, bowiem jest łaskawość i obfite  

u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.” 

 O co modlisz się najczęściej? 

 W czym się wyraża Twoja pokora wobec Stwórcy? 

 Na co oczekuje tak naprawdę Twoja dusza? 
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6. JEZUS JEST TWOIM PANEM. JAKIE SĄ SKUTKI 

KRÓLOWANIA JEZUSA W TWOIM ŻYCIU? 

 

Twoje serce nie znosi pustki. Przejąłeś/ęłaś naukę o Chrystusie 

Jezusie jako Panu i jesteś zachęcany/a, aby w Nim postępować, 

zapuszczając w Niego korzenie i na Nim dalej budować swoją 

przyszłość (por. Kol2,6-7a). Zły jednak nie przestaje Cię atakować. 

Może nawet czyni to intensywniej niż dotychczas, bo nie chce stracić 

swojej ofiary. Twoje serce zawsze szuka kogoś, kto w nim zajmie 

ważne miejsce i niekoniecznie wybiera właściwy kierunek. Oddajesz to 

miejsce, albo Panu Bogu, albo zły duch sam je bierze w posiadanie, jeśli 

definitywnie nie mówisz mu „nie”.  

6a. DLA CIEBIE ZŁY DUCH PRZYBIERA MASKI? 

Dla niepoznaki, specjalnie dla Ciebie, diabeł przybiera różnego 

rodzaju maski – jest mistrzem kamuflażu. Gdybyś potrafił/a go 

zdemaskować w Twoim życiu, byłoby Ci łatwiej dokonywać małych  

i wielkich wyborów. Często podszywa się pod siły świata przyrody,  

aby zagarnąć Cię „w niewolę przez tę filozofię będącą czczym 

oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata,  

a nie na Chrystusie.” (Kol 2,8) 

Maska zdrowia. Często wokół Ciebie ludzie powtarzają,  

że zdrowie w życiu jest najważniejsze. Ludzie na Tytanicu mieli 

zdrowie, a niektórzy sporo pieniędzy i ukochane osoby obok siebie, 

jednak to nie wystarczyło… Niektórzy mówią, że większość z nich nie 

miała szczęścia... Niestety wielu dla zdrowia jest w stanie poświęcić 

wszystko, wręcz gotowi są diabłu oddać skórę, byle tylko zachować 

zdrowie do końca. Diabeł często przychodzi do Ciebie w owczej skórze 

nakłaniając Cię do walki o zdrowie, korzystając z alternatywnej 

medycyny. Proponuje Ci w poważnej chorobie medycynę holistyczną, 

sięgnięcie do jogi, reiki, bioenergoterapii, akupunktury, akupresury, 

homeopatii, szamanizmu. Mami Cię czasami określeniami brzmiącymi 

naukowo lub tajemniczo, a prowadzącymi do otwartości na przepływ 

energii, siłę kosmiczną, a ostatecznie dosłownie na wszystko. Masz 
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stworzyć jedność z otaczającym światem i żyć z nim w harmonii. Być 

może pozostaniesz w zdrowiu fizycznym, ale cóż „za korzyść odniesie 

człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” 

(Mt 16,26a) Ile warte jest Twoje zdrowie, czy oddasz za nie życie 

wieczne? Złemu, bowiem chodzi o Twoją otwartość na niego samego, 

na jego przesłanie, na jego natchnienia, na jego drogę ku piekłu. 

Maska nadzwyczajnej mocy. Dlaczego czasami chciałbyś użyć 

jakiejś nadnaturalnej siły po to, aby Ci w czymś pomogła, przed czymś 

obroniła, a może nawet zaszkodziła Twojemu wrogowi? Diabeł kusi Cię 

pozyskaniem mocy jakiej zwykły człowiek nie ma i nie może po ludzku 

osiągnąć. Na przykład mocy szkodzenia drugiemu człowiekowi – 

czarna magia (m.in. rzucanie uroków, laleczki woodoo, złorzeczenie – 

przywoływanie złego, by komuś zaszkodził), mocy zniewolenia kogoś 

pożądaniem seksualnym nie do opanowania (magia czerwona) lub mocy 

potrzebnej do niesienia komuś pomocy (np. uzdrowienia, wzbogacenia 

się, otrzymania sławy i władzy). Demon podpowiada Tobie, że ta moc 

jest w nim ukryta i możesz po nią sięgnąć – wystarczy ją wyzwolić 

przez zaklęcia, korzystanie z magicznych przedmiotów (różdżka, 

łapacze snów, kadzidełka), amuletów (pierścień atlantów) i tajemnych 

gestów. 

Maska samoobrony. Od wieków ludzie bronili się przed różnie 

pojmowanymi nieszczęściami. Bronili się także przed złem związanym 

z ludzką zazdrością, wydarzeniami, urokami, złorzeczeniem. Niestety 

zamiast uciekać się do Stwórcy uciekali się do sił magicznych 

związanych z różnymi przesądami (zabobonami). Może ktoś 

podpowiedział Ci: spluwanie, gdy czarny kot przechodzi drogę, 

trzymanie kciuków dla powodzenia, czy pukanie w niemalowane, aby 

powstrzymać zło… Wszystko po to, abyś oszukał/a złą siłę lub 

odsunął/ęła od siebie. Zły ukrywa przed Tobą swoją prawdziwą twarz – 

przybiera maskę konieczności obrony. Uciekasz się wtedy do złych sił, 

aby odsunąć od siebie złe siły. Jezus przypomina Ci bezsens takiego 

działania. Zły nie może występować przeciw sobie, bo „jeśli więc 

szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może 

się ostać, lecz koniec z nim.” (Mk 3,26) Złemu nie chodzi o pokonanie 

siły jakąś obojętną siłą, lecz o Twoje otwarcie na Jego panowanie nad 

Twoim życiem. Bo jeżeli korzystasz z jego pomocy, czynisz go swoim 

przyjacielem. Skutki takiej przyjaźni możesz sobie wyobrazić. 
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Maska tajemniczości. Bardzo niebezpieczna maska prowadząca 

Ciebie do iluzorycznego wrażenia panowania nad światem duchów, 

zaprzyjaźnienia się z nimi i korzystania z ich mocy, wiedzy i zdolności. 

Zły proponuje pod pozorem ciekawości przywoływanie duchów 

zmarłych (nekromancja) lub złych duchów (spirytyzm), aż po składanie 

im czci i oddanie swojego życia w postaci różnych form paktów (także 

w wersjach internetowych, czy w formach zabawowych podczas gier 

komputerowych, komórkowych itp.). To nasi dziadowie już powtarzali, 

że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

Maska poznawania tego, co zakryte. Poznawanie przeszłości  

i przyszłości dzięki różnym formom wróżenia (z ręki, kart tarota, 

pasjansa, różdżkarstwa, wahadełka, odwiedzin u wróżki) i astrologii 

(horoskopy). Pragnienie panowania nad czasem może stać się tak 

nieokiełznane w Tobie, że sięgniesz do wszelkich metod, aby nasycić 

swoją ciekawość. Niestety, jeśli Twoja chęć zdobywania wiedzy podąży 

tą drogą, to otwarte drzwi Twojego serca szybko wykorzysta demon, 

aby zaprzyjaźnić się bardziej z Tobą, prowadząc Cię do Twojej zguby. 

Maska przyjemności. Płaszczyk Twoich przyjemności 

prowadzących, aż do ich uwielbienia – do hedonizmu. Nakręcany jesteś 

coraz bardziej, by Ci było dobrze, byś skupiał się tylko na pozytywnych 

doznaniach – na przyjemnościach. Bardzo szybko stajesz się niewol-

nikiem, który musi dostarczać sobie określonej przyjemności (słodycze, 

papieros, alkohol, hazard, smartfon, lajki – polubienia na FB, 

pornografia, masturbacja). Paradoksalnie nawet wtedy, gdy wiesz, że 

ona szkodzi, albo szuka w Tobie coraz to nowych doświadczeń i doznań 

(np. narkotyki stopniowo coraz to mocniejsze, aż do przedawkowania). 

Maska medytacji wschodniej. Wejście w świat duchowy 

wschodu prowadzący aż do zjednoczenia z czymś, co nie jest Bogiem. 

Ma być nicością lub wszechświatem (ewentualnie kosmiczną energią),  

a jest osobowym złem, inteligentną siłą pragnącą zniewolenia i unie-

szczęśliwienia Ciebie na zawsze. 

Wszystkie te maski mają tylko złagodzić Twoje 

pierwsze wrażenie i oswoić Cię z przebywaniem  

w ramionach Bestii (Ap 13). Po oswojeniu spokojnie może 

przystąpić do powolnego krępowania Ciebie. Stajesz się 

niewolnikiem, a bardziej jeszcze ofiarą w sieci pajęczej… 
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6b. CZY TO WSZYSTKIE FORMY ZŁA? 

Poniżej znajdziesz schemat różnych form zła, w które próbuje Cię 

wciągnąć kusiciel. Ten zestaw nie wyczerpuje jednak wszystkich 

kierunków działania złego. Wykres pokazuje kilka tylko najbardziej 

popularnych. Szatan co chwilę podsuwa nowe pomysły człowiekowi,  

a czyni to w bardzo inteligentny sposób. Po to, aby Bóg miał w Twoim 

życiu 100% władzy nie możesz służyć Bogu, a równocześnie jakimś 

bóstwom, a tym bardziej demonom. 
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6c. WYZNASZ, ŻE JEZUS JEST TWOIM PANEM? 

Potrzeba nie lada odwagi, a raczej przemożnej pomocy Ducha 

Świętego, aby uznać, że wszystkim w Twoim życiu ma kierować Pan 

Jezus. Odcięcie się od różnych pułapek przygotowanych przez diabła  

i pozamykanie mu wszelkich dróg dostępu do Twojego serca to jedno, 

ale potrzebujesz zaproszenia Jezusa do Twojego serca. Ma to się 

dokonać nie na zasadzie przyjęcia Go w gościnę, ale ma stać się domo-

wnikiem. Wynika z tego, że chodzi o zaproponowanie Mu stałego 

zamieszkania w Twoim sercu i to w centralnym miejscu.  

Święty Paweł przewidując pod Bożym natchnieniem, że nie 

będziesz wiedział/a jak tego dokonać daje cenne i proste wskazówki. 

Mówi wprost, że „jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST 

PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - 

osiągniesz zbawienie.” (Rz 10,9) Czyli dla osiągnięcia zbawienia 

konieczne jest: 

1. wypowiedzenie słów ustami (czyli głośno) „Jezus jest 

Panem” oraz 

2. uznanie, że Jezus zmartwychwstał, czyli że jest żywy. 

Te dwa elementy wystarczają, abyś był zbawiony. Jednak oczywiście 

Twoją odpowiedzią na to zbawienie jest całe Twoje życie, bo „Tak jak 

ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” 

(Jk 2,26).  

Twoja codzienność pokazuje na ile przekonanie o Twoim ratunku 

dotarło do Ciebie. To tak jakby uzdrowiony pod Jerychem Bartymeusz, 

pomimo tego, że odzyskał wzrok żebrałby dalej pod murami miasta 

nawet nie dlatego, że chciałby kogoś oszukać, ale dlatego, że nie 

potrafiłby żyć jako człowiek ze zdrowymi oczami (por. Mk 10,46-52). 

Skoro zmieniło się całe jego życie i został uratowany ze swojej 

niesprawności wzroku, to tym bardziej Ty, gdy uznajesz Jezusa, jako 

Pana i wierzysz, że Jezus żyje, przestajesz być niewidomy duchowo. 

Twoje życie zmienia się nie dlatego, że ubywa Ci problemów. 

Bartymeuszowi nie ubyło zmartwień, po uzdrowieniu nie mógł żyć na 

koszt innych, musiał zatroszczyć się o to, by miał, co jeść i gdzie spać, 

czyli nauczyć się pracować i zarabiać na życie. Jak Bartymeusz możesz 
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mieć nawet więcej problemów, ale masz siłę do ich dźwigania, płynącą 

nie z Ciebie, ale z Jezusa. Wiesz i czujesz, że jesteś uratowany spośród 

tego przewrotnego pokolenia (por. Dz 2,40).  

To jest ten moment, by powiedzieć „tak” na Jego zbawienie,  

by przyjąć Jego koło ratunkowe. Czy tonący może nie skorzystać z pro-

pozycji ratunku i koła ratunkowego? Może! Czy jednak byłoby 

roztropnym liczyć na środku oceanu na własne siły i zrezygnować  

z pomocy ratownika? Czy w Twoim życiu możesz powiedzieć Bogu 

„nie”? Możesz! Pozostajesz istotą wolną możesz odrzucić Boga i Jego 

ratunek. Jednak każdy z Twoich poważnych wyborów pociąga za sobą 

konsekwencje. Nie dziw się, że gdy nie skorzystasz z pomocy 

ratownika, nie utrzymasz się sam zbyt długo na falach oceanu świata  

i zaczniesz tonąć. Twój wybór będzie opłakany w skutkach…  

Gdy chwycisz się Jezusowego, jedynego koła ratunkowego zostaniesz 

uratowany. Wtedy naturalnie, że zaczniesz o tym mówić znajomym i nie 

tylko: „To On mnie uratował, to On i tylko On – jest niesamowity,  

bo nic nie chciał za to. Zależało Mu tylko na tym, abym żył, abym 

zechciał Go kochać.” Czy mógłbyś o tym nie mówić, że jest ratownik, 

tym bardziej, gdy widzisz tonącego, tak jak Ty wcześniej? Czy wolno 

Ci powtarzać, że trzeba być tolerancyjnym i on tak wybrał oraz czy 

będzie Ci wolno tłumaczyć się wstydem, bo co sobie o mnie pomyśli? 
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6d. STAĆ CIĘ NA DEKLARACJĘ? 
 

MOJA DEKLARACJA UZNANIA, ŻE 

JEZUS JEST PANEM MOJEGO ŻYCIA! 

Dziś, to jest ……… wyznaję, że Ty Jezu jesteś moim Panem! 

JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, 

napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad 

wszelkim imieniem. 

Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię PANEM, MOIM 

PANEM, PANEM całego mojego życia i poddaję się całkowicie 

Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz. 

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, Panie. Ty przejmij 

kierowanie. Pragnę robić to, co Ty chcesz. Powierzam Ci historię 

mojego życia, moje relacje, zranienia, kompleksy, braki, jak 

również najmocniejsze strony, całe moje ciało, wygląd, intelekt, 

wykształcenie, pochodzenie, zawód, pracę, seksualność, rodzinę, 

moje zdrowie i moich najbliższych, zakupy, zainteresowania –

odpoczynek (w tym telewizję, komórkę, gry i cały Internet)... 

Chcę być Twój/Twoja, należeć do Ciebie i oddaję się na 

wyłączność w Twoje ręce. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, 

moim jedynym Panem i Zbawicielem. Nie chcę być 

niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady 

lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Nie chcę, aby jakikolwiek 

człowiek stał w moim życiu wyżej od Ciebie. Daję Ci całe moje 

życie, na zawsze.  

Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa tak, jak ja 

potraktowałem/am poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci 

całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną 

na zawsze. AMEN. 
 

                 ……………              ……………………………………… 
                      Data      Twój podpis 

Panie Jezu uznaję i ogłaszam Cię Panem mojej rodziny, a jeżeli 

jestem w katolickim związku małżeńskim, Panem naszego 

małżeństwa. Ogłaszam Cię Panem mojego miasta i państwa. 

Amen. 
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6e. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Dz 16,16-20 „Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś 

niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym 

panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga 

Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł 

mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa 

Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, 

że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed 

władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie sieją niepokój w naszym 

mieście.” 

 Patrząc na niewolnicę, która zabiega drogę idącym na modlitwie, 

domyślasz się, w którym momencie najbardziej niepokoi Cię zły 

duch? 

 Dlaczego nie wolno Ci wykorzystywać czegoś złego, aby było 

potwierdzeniem Słowa Bożego? 

 Które Twoje zdolności nie są Boże? 

2. Dz 19,13-16 „Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia 

Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, 

którego głosi Paweł - mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, 

arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle,  

a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił 

wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu.” 

 Co daje Ci silna wiara? 

 Jakie znasz sytuacje uzdrowienia mocą Bożą? 

 Jakie mogłyby być w Twoim życiu skutki prób egzorcyzmowania? 

3. J 20,25-29 „Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do 

nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy 

uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 

drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: 

Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku,  

i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg 

mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” 

 Co możesz stracić, gdy nie ma Cię na modlitwie wspólnotowej? 

 Do czego prowadzi Cię spotkanie żywego Pana? 

 Na czym polega Twoje podobieństwo do Tomasza? 

4. Flp 2,8-11 „[Jezus], uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko 

wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde 

kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że 

Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.”  
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 Dlaczego masz wywyższać Pana Jezusa? 

 W jaki sposób zginasz kolana przed Panem? 

 Po czym inni mogą poznać, że Jezus jest Twoim Panem? 

5. Rz 10,8b-11 „Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. Ale jest 

to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST 

PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz 

zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 

ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 

zawstydzony.” 

 Co jest barierą, hamującą Twoje wyznanie „Jezus jest Panem? 

 Dlaczego tak ważne jest w Twoim życiu właśnie to wyznanie? 

 Co daje wiara, że Jezus jest żyjący – zmartwychwstały? 

6. 1 Kor 12,2-6 „Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło Was nieodparcie ku 

niemym bożkom. Otóż zapewniam Was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha 

Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty!. Nikt też nie może powiedzieć 

bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam 

Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 

ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.” 

 Dlaczego odczuwasz pokój, gdy ktoś mówi pod natchnieniem Ducha 

Świętego? 

 Dlaczego tak ważne jest, aby wszystkie Twoje deklaracje zanurzone 

były w Duchu Świętym? 

 Do czego uzdalnia Cię Duch Święty? 

7. Iz 43,1-3a.7 „Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój,  

o Izraelu: Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu; Tyś moim! 

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z Tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy 

pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi Cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, 

Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca […] Wszystkich, którzy noszą me imię  

i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem.”  

 Czym Cię wykupił Pan Jezus? 

 Wybrałeś Jezusa za Pana, a On zna Twoje imię, a to powoduje, że…? 

 Jakie obietnice daje Ci Pan? 

8. Iz 43,10-13a „Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, 

których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja 

istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko 

Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem  

i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród Was. Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia 

Pana - że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem.” 

 Co jest treścią Twojego świadectwa? 

 Dlaczego masz usunąć wszelkie bożki z Twojego domu? 

 Co jest centrum Twojego świadectwa? 
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9. Łk 19,1-9 „Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on 

koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 

wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 

bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 

niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. 

Zszedł, więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 

Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 

gdyż i on jest synem Abrahama.” 

 Co powodują w Twoim życiu spotkania z Jezusem? 

 Kiedy w Twoim sercu rodzi się hojność na wzór Zacheusza? 

 Po czym poznajesz, że jesteś udziałowcem obiecanego zbawienia? 

10. Mt 13,44-46.53-57a „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. 

Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, 

co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, 

poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją. […] Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się 

stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że 

byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem 

cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef,  

Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to 

wszystko? I powątpiewali o Nim.”  

 Odpowiedz szczerze, co jest Twoim skarbem i Twoją perłą? 

 Dlaczego warto, abyś zaryzykował dla Jezusa? 

 Co Ci przeszkadza w uznaniu pełnego panowania Jezusa nad Tobą? 
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7. TWÓJ DUCH ŚWIĘTY. CO WNOSI ON W TWOJE 

ŻYCIE? 

 

Czasami Pan Bóg przychodzi do Twojego życia w sposób bardzo 

delikatny, jak muśnięcie wiatru. Porusza subtelne elementy Twojego 

wnętrza. Nie jest jak porywający wiatr, trzęsienie ziemi, niszczący 

pożar. Dokonuje zmian ewolucyjnie, zapraszając Cię do współpracy.  

Czasami jednak to nie wystarcza. Na skutek długotrwałego 

zabrudzenia, zagracenia, zachwaszczenia Twojego serca potrzeba dużo 

bardziej radykalnego działania Ducha Świętego. Wtedy może się 

okazać, że przychodzi On z siłą wiatru poruszającego elementy 

Twojego wnętrza, po to, byś poukładał/a je na nowo. Może one 

powypadały ze swoich miejsc jak dyski w kręgosłupie powodując ból,  

a może nawet brak ruchomości wszystkiego. Wiatr niczym ręka 

chirurga sprawia powrót wszystkiego na swoje miejsce. Jeżeli to za 

mało, potrząsa fundamentami Twojego życia. Jak defibrylator 

elektrowstrząsem przywraca aktywność serca, Duch Święty potrząsa 

wszystkim, aby spowodować powrót czynności życiowych. Może dzięki 

temu odsłania też prawdę o tym, że Twoje duchowe żyły nie są drożne. 

Spowodowały to lata niezdrowego życia wewnętrznego oraz przez 

różne życiowe śmieci? Boży chirurg dokonuje zabiegu udrożnienia 

Twoich duchowych żył i przywraca Cię do pełni życia. Nie jest to 

delikatny zabieg, ale jeżeli masz przeżyć – konieczny. W końcu, jeżeli 

inne działania zawiodły w leczeniu Twojego duchowego raka, wpuszcza 

ogień w Twoje duchowe żyły, jak onkolog chemię po to, aby Jego 

miłość wypaliła wszystko, co nie jest drogocennym kruszcem, a tylko 

imitacją. Sprawia, że duchowy nowotwór nie wytrzymuje płomienia 

Bożej próby. To wszystko i tak w tym celu, aby Twój kręgosłup, Twoje 

serce i całe ciało były gotowe na spotkanie Pana, czyli byś był/a 

zdrowy/a duchowo. 

Jesteś zbyt słaby/ba, aby wytrwać w wierze i w postanowieniach 

przemiany swojego codziennego funkcjonowania. Bez Bożej pomocy 

do wydobycia się z dna zagłady, a następnie do tego, aby ponownie tam 

nie trafić, nie wystarczą Twoje, choćby najlepsze, chęci. Do Twojej 
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dobrej woli i wysiłku potrzeba, aby dodać Bożej łaski, czyli Bożej siły, 

po to, abyś pozostał/a przy Panu Bogu na zawsze.  

Duch Święty przychodzi do Ciebie, 

aby wypełnić Twoje serce. Ono oczywiście 

różni się od wnętrza ludzi dookoła Ciebie. 

Ma przede wszystkim inną pojemność  

i można powiedzieć inny kształt.  

Każdy człowiek rozwijał się inaczej z racji środowiska wzrostu, 

łask otrzymywanych od Pana Boga i wkładu własnej, wewnętrznej 

pracy. Każdy jest zupełnie inny nie tylko fizycznie, psychicznie,  

ale także duchowo. Powyższe trzy naczynia, aby dobrze to zobrazować, 

powinny być o bardzo skomplikowanych kształtach, a czasami nawet  

o wielu różnych zakamarkach. Niezależnie od tego, jakie one są, Pan 

Bóg chce po brzegi wypełnić je swoim Duchem Świętym. W jakim 

jednak stopniu zostanie wypełnione Twoje serce, zależy z jednej strony 

od Bożego daru, który jest przeobfity, bo Pan wypełnia człowieka miarą 

opływającą, po brzegi. Z drugiej strony to także kwestia Twojej 

otwartości i gotowości na przyjęcie Ducha Świętego. Czy Twoje serce 

jest opróżnione z tego, co wzbrania się przed przyjęciem dostojnego 

Gościa, czy też ma On dzielić zamieszkanie w Tobie z innymi sprawami 

Twojego życia? Czy Twoje serce jest zupełnie puste i może przyjąć 

maksymalną ilość Bożej łaski, tak jak naczynie poniżej z prawej strony? 

Może masz niestety serce częściowo już 

czymś wypełnione lub całkowicie zajęte, 

mogące przyjąć tylko część Bożego daru, 

albo zupełnie niezdolne do tego, jak 

naczynia obok w środku i z lewej…  

7a. DZIĘKI CZEMU POZNAJESZ DUCHA ŚWIĘTEGO? 

„Pojęcie Duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, 

które przede wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus 

posługuje się obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi 

transcendentną nowość Tego, który jest w sposób osobowy Tchnieniem 

Boga, Duchem Bożym.” (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 691) 

Symbolika Ducha Świętego, Ducha Pana, zawarta jest w wielu różnych 

obrazach. Przede wszystkim dzięki nim możesz zbliżyć się do prawdy, 

kim On jest i jak działa: 
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 „wiatr” Rdz 8,1; 2 Krl 2,1;  

 „woda” J 7,37-39; 1 Kor 12,13;  

 „grzmot” Wj 19,16;  

 „ogień” Wj 3,2-6;19,18; Łk 12,49; Dz 2,3; 1 Tes 5,19; 

 „słup obłoku i ognia” Wj 13,21-22;  

 „obłok i światło” Łk 1,35;9,34-35; Dz 1,9; Łk 21,27 

 „gołębica” Rdz 8,8.10.12; Mt 3,16 

 „skrzydła orła” Wj 19,4;  

 „lśnienie ciała” Wj 34,29.35.  

 „tchnienie życia” Rdz 2,7;7,15; Wj 15,8.10. 

 „namaszczenie” Łk 4,18; Dz 10,38; 1 J 2,20.27;  

 „palec” Łk 11,20; 2 Kor 3,3;  

 „ręka” Mk 6,5;8,23;10,16;16,18; Hbr 6,2;  

 „pieczęć” J 6,27; 2 Kor 1,22; Ef 1,13;4,30. 

7b. DUCH ŚWIĘTY POUCZA CIĘ O GRZECHU?  

Skąd zaczerpnąć wiedzę o tym jaki/jaka jesteś? Na początku 

czynił to otaczający Cię świat. Mówili Tobie o tym Twoi bliscy, 

sąsiedzi, rówieśnicy, a sam/a porównując siebie z innymi, na podstawie 

własnych obserwacji, wytworzyłeś/łaś w sobie obraz Twoich cech: 

wyglądu i pochodzenia oraz wartości osobowych, psychicznych, 

intelektualnych, a nawet moralnych. Powoli świat uczył Ciebie norm  

w nim obowiązujących, wychowując do życia w społeczeństwie i wśród 

bliskich. Normy rodzinne, społeczne, kulturowe, prawne, religijne stały 

się mniej lub bardziej Twoimi. Jednak w pewnym momencie 

odkryłeś/łaś, że coraz trudniej o obiektywną prawdę o Tobie, która nie 

byłaby skażona interesownością lub różnymi lękami wobec Ciebie. 

Dlatego tak trudno poznać prawdę o sobie. Stąd szukasz obiektywnego 

oka zewnętrznego. Szczególnym pomocnikiem  

na tej drodze okazuje się Duch 

Święty, który pozwala Ci stanąć  

w prawdzie o sobie. Odkrywasz to, 

co jest Twoim światłem, ale także 

wskazuje na Twój grzech. Jego 

pouczenia o grzechu (por. J 16,8) 

mają szansę skierować Twoje życie 

w stronę jedynego Pana i Twojego 

Zbawiciela. 
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7c. DUCH ŚWIĘTY POCIESZA CIĘ?  

Duch Święty Pocieszyciel kojarzy Ci się zwykle z kimś,  

kto widząc Twój smutek, zatroskanie staje jako ten, kto szuka słów 

pociechy, słów nadziei. Często przyjmujesz Jego słowa, jako wsparcie 

przyjaciela, który stara się pokazać wyjście z trudnej sytuacji. Prawda 

 o Duchu Pocieszycielu przekracza ludzkie rozumienie. W starożytności 

mianem PARAKLET określano człowieka o najwyższym autorytecie, 

nieposzlakowanej przeszłości, cieszącego się zaufaniem ogółu. Gdy taki 

człowiek pojawiał się w sądzie wystarczyło, że stanął obok oskar-

żonego, a w tym momencie zarzuty zostawały wycofane, a oskarżony 

cieszył się z odzyskanej wolności. Gdy Duch Święty Paraklet staje obok 

Ciebie, Twój oskarżyciel – demon, jest bezsilny, a Ty zostajesz 

oczyszczony z zarzutów. Ranga takiego pocieszenia sprawia,  

że wszystko staje się zupełnie inne niż dotychczas. Nie kończą się 

zwykłe problemy, ale zostaje zdjęte z Ciebie najwyższe oskarżenie, 

które miało doprowadzić Cię do wyroku skazującego – a karą miał być 

wyrok śmierci i to wiecznej. Stąd to nie zwykła pociecha,  

ale bezwarunkowe ułaskawienie i to w sytuacji, gdy czekasz na 

wykonanie prawomocnego wyroku kary śmierci. 

7d. DUCH ŚWIĘTY ODNAWIA CIĘ?  

Dzięki Duchowi Świętemu 

w Twoim sercu pojawia się no-

wość, którą przepowiadał św. Jan 

Paweł II. Mówił on o nadcho-

dzącej wiośnie Ducha Świętego. 

To dokonuje się w Tobie, jeśli 

Duch Święty może z mocą 

działać w Tobie i przez Ciebie. 

To oznacza, że Odnowa w Duchu 

Świętym to nie tyle organizacja, 

wspólnota, co raczej stan wewnę-

trzny człowieka, który szuka 

jemu podobnych… 
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Od dłuższego czasu pragnieniem mojego serca było to, aby  

w Gnieźnie mogła powstać Odnowa w Duchu Świętym, w której 

moglibyśmy razem chwalić Pana i wołać o Ducha Świętego dla tego 

miasta. Zadawałem sobie pytanie: W jaki sposób jednak założyć 

wspólnotę, jeżeli nie ma dookoła żadnej osoby świeckiej, żadnego 

animatora, z którym można by było rozpocząć to dzieło? Pan Bóg 

widział pragnienie mojego serca i odpowiedział na nie. W pewien 

zwykły, choć słoneczny dzień zacząłem rozmawiać o tym w środku 

miasta, od tak, na ulicy z napotkanym przypadkowo człowiekiem, 

którego wcześniej widziałem tylko raz w życiu. Nie wiadomo dlaczego 

zacząłem rozmawiać akurat z Franciszkiem w środku miasta, na ulicy  

i z jakiego powodu właśnie podjęliśmy temat Ducha Świętego oraz Jego 

działania w Kościele. Okazało się, że Franciszek jest animatorem 

Odnowy w Duchu Świętym i od dłuższego czasu szuka kapłana, który 

chciałby taką wspólnotę zainicjować w Gnieźnie. Jakie było jego 

zdziwienie, że ja szukam animatora w tym samym celu. Tak w zwykły – 

niezwykły sposób, powstała pierwsza wspólnota Odnowy poza 

Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Pan Bóg ma swoje drogi  

i zaskakuje nas swoim działaniem. Swoją drogą wspólnota Effatha 

istnieje nadal i zbliża się do trzydziestej rocznicy powstania. 

7e. DUCH ŚWIĘTY ŁĄCZY CIĘ Z INNYMI?  

Pod Wieżą Babel nastąpił trudny moment, który był brzemienny 

w skutkach dla całej ludzkości. Pomieszane zostały, w znaczeniu 

dosłownym i w przenośni języki, którymi posługiwali się 

budowniczowie (por. Rdz 11,1-9). Nie tylko oni, ale także Ty sam nie 

potrafisz porozumieć się z ludźmi różnych narodowości, ale nawet  

z najbliższymi. Czy nie wydaje Ci się czasami, że mówicie różnymi 

językami? Nastąpiło totalne zburzenie jedności. Pragnienie sięgnięcia 

nieba własną siłą okazało się zgubne. Na całe szczęście jest to proces 

odwracalny. Przekonali się o tym apostołowie w Wieczerniku w Dniu 

Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2,1-11). Zstępujący Duch Święty sprawił,  

że apostołowie mówili językami, tak że inni mogli ich zrozumieć. Ty 

także prosząc o Ducha Świętego, jak oni, masz szansę doświadczyć 

jedności w Duchu Świętym. Masz możliwość mówienia wspólnym 

językiem dosłownie i w znaczeniu budowania jedności międzyludzkiej. 
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7f. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Ef 6,10-18 „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną 

zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy 

bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, 

przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na 

wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły 

zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] 

przepasawszy biodra Wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  

a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu 

bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski 

Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród 

wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad 

tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych.” 

 Przeciw komu toczysz małe i wielkie walki duchowe? 

 Jakie masz braki w Bożej zbroi? 

 Dlaczego potrzebujesz Słowa Bożego i specjalnej modlitwy? 

2. 1 Krl 19,9b-13a [Prześladowany Eliasz] „wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. 

Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on 

odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici 

opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. 

Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: Wyjdź, 

aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura 

rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze.  

A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi 

powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. 

Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy 

wejściu do groty.” 

 Jakie kryzysy wiary dostrzegasz wokół siebie, a jakie w sobie? 

 Co poprzedza Twoje spotkanie z Panem Bogiem? 

 Jakie zjawiska przypominają Tobie o przyjściu Pana? 

3. Ez 36,25-29.31 „Pokropię Was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę 

Was od wszelkiej zmazy i od wszystkich Waszych bożków. 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. Wtedy będziecie 

mieszkać w kraju, który dałem Waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę 

Waszym Bogiem. Uwolnię Was od wszelkiej nieczystości Waszej i przywołam 

[urodzaj] zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na Was nie ześlę. […] Wtedy 

wspominać będziecie Wasz sposób życia i Wasze złe czyny. Będziecie czuli 

obrzydzenie do siebie samych z powodu Waszych grzechów i Waszych obrzydliwości.” 

 W jakim celu Pan chce Cię pokropić czystą wodą (Duchem Świętym)? 

 Jakie życie przynosi tchnienie Ducha Świętego? 

 Jak Duch Święty zmienia Twoje spojrzenie na grzech? 
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4. J 16,7-13 „Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo 

jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. 

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.  

O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie 

nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele 

mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, 

ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.” 

 Do jakiego grzechu przekonuje Cię Ducha Świętego? 

 Co Duch Święty może znieczulić w Twoim sercu, a czego bez Niego 

nie możesz przyjąć? 

 Jaką prawdę ma Ci pokazać Duch Święty? 

5. J 7,37-39 „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał 

donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do 

Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.  

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem 

jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.” 

 O czym Jezus krzyczy do Twojego serca? 

 Jakie masz pragnienia związane z Duchem Świętym? 

 Dlaczego możesz otrzymać dar Ducha Świętego? 

6. Ef 4,26-32 „Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie 

zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie 

kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać 

potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 

budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie 

Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech 

zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - 

wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie 

sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.” 

 Jakie zmiany powoduje Duch Święty w Twoim życiu? 

 Na jakie wydarzenie Twojego życia jesteś opieczętowany/a? 

 Co Duch Święty zmienia w Twojej codzienności? 

7. J 20,19-23 „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: Pokój Wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój 

Wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich  

i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!  Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” 

 Przed czym, przed kim są zamknięte drzwi Twego serca? 

 Co zapowiada Tobie żywy Jezus po zmartwychwstaniu? 

 Do czego Cię posyła? 
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8. Dz 1,1-5 „Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 

nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej 

męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił  

o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić  

z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan 

chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.” 

 Dlaczego Jezus pokazuje Ci przykład apostołów oczekujących Ducha 

Świętego? 

 Dlaczego silna wiara w to, że Jezus żyje jest koniecznym 

przygotowaniem na zstąpienie na Ciebie Ducha Świętego? 

 Jaką obietnicę kieruje Jezus także do Ciebie? 

9. Dz 1,15-17 „Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu 

osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty 

zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali 

Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.” 

 Czy widzisz komu oprócz świętych zostaje udzielony Duch Święty? 

 Przed czym nie chroni Cię dar Ducha Świętego? 

 Do czego może Cię doprowadzić działanie na własną rękę? 

10. Dz 10,34-38.43-46 „Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuję się, 

że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 

kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.  Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im 

pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo  

w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa  

z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był  

z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 

diabła. […] Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego 

imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 

zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia 

żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także 

na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.” 

 Dlaczego wstępem do zesłania Ducha Świętego i Jego darów dla 

Ciebie jest uznanie, że Jezus jest Panem? 

 Komu oddajesz się we władanie, gdy zapraszasz do wnętrza Pana 

Jezusa? 

 Nad kim trudno byłoby Ci się pomodlić, aby otrzymał Ducha 

Świętego? 
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8. UZDRAWIA CIEBIE. JAKIEGO UZDROWIENIA  

PAN CHCE DLA CIEBIE? 

 

Twoja historia życia jest bardzo bogata w różne wydarzenia.  

Od momentu poczęcia, aż po dzień dzisiejszy uzbierało się w Twoim 

wewnętrznym bagażu sporo doświadczeń. Niestety nie wszystkie były 

piękne, wzniosłe, pozytywne… Nie do wszystkich przyznajesz się 

wobec innych. Czasami nie masz odwagi wobec samego/samej siebie 

stanąć w prawdzie. Czy to tylko wstyd, czy też coś dużo głębszego? 

Może Twoja ropiejąca rana, która pozostaje ciągle otwarta przy różnych 

okazjach powoduje ból, a czasami nawet łzy? Czy nie prowadzi do 

martwicy, a w końcu do gangreny? Czasami mówisz, że ktoś nadepnął 

Ci na odcisk – skąd się biorą odciski na Twoim sercu? Dlaczego pewne 

historie wracają przypominając się, jak coś, co spowodowało 

niestrawność? 

8A. JAK BARDZO BOLĄ GRZECHY? 

Tak daleko jak sięgniesz pamięcią, przy pogłębionej refleksji, 

mogą pojawiać się historie z Twojego życia, które dotykają Cię do 

żywego, aż do tej pory. Bywa i tak, że dźwigasz ciężar grzechów, które 

nie były Twoimi grzechami, lecz innych osób, czasami nawet 

najbliższych. To grzechy dzieciństwa, wieku młodzieńczego, albo 

jeszcze późniejszego okresu życia, popełnione przez innych na Tobie 

lub przy Tobie. Może jednak to sprawy, za które oskarżasz siebie,  

a grzech wcale nie leży po Twojej stronie, a ktoś Ci wmówił, że to 

Twoja wina, albo na bazie własnych przemyśleń pojawiły się w Tobie 

takie wnioski, które niszczą Ciebie? Może to rana Twojego serca,  

ze względu na czyjeś molestowanie Ciebie w dzieciństwie, za które 

niepotrzebnie czujesz się osobą współwinną? Może to kary 

niewspółmierne do Twoich czynów, albo zupełnie niezrozumiałe bez 

poczucia Twojej jakiejkolwiek winy? Może to wykorzystanie Twojej 

łatwowierności, naiwności? Przed Twoimi oczyma mogą stawać historie 

związane z dużą agresją wobec Ciebie, albo Twoich Bliskich. Może to 

grzechy alkoholika, z Twojego bliskiego otoczenia, może do dziś śnią 
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się po nocach, albo przypominają o sobie w bardzo dziwnych 

sytuacjach, a Ty powtarzasz nie mogę tego sobie przebaczyć…  

Może w Twoi sercu pielęgnowałeś/aś złość do siebie, lub drugiego 

człowieka? Może w Twoim życiu były takie wydarzenia, które widzisz 

dziś jako Twoje świadome i dobrowolne zło? Jednakże z różnych 

względów pozostały w Twojej pamięci i mówisz o nich w sercu nie 

mogę o tym zapomnieć, albo nie mogę sobie tego podarować?  

Skutkiem takich grzechów jest ciężar, który 

w sobie nosisz, z którym nie możesz sobie 

poradzić. Pytasz, dlaczego tak trudno 

otworzyć Ci się na ludzi, dlaczego tak trudno 

zaufać dobremu Bogu? A może odpowiedź 

leży w historii Twoich trudnych doświad-

czeń życiowych! Nadchodzi czas, by oddać 

całą historię Twojego życia kochającemu 

Bogu – dobremu Tacie, który rozumie, nie 

potępia i przytula… 

8b. CZY MASZ KOMPLEKSY? 

Pewnie nie masz kompleksów, ale na wszelki wypadek 

przyjrzyjmy się temu, co mogłoby się dziać w Twoim sercu, gdyby dane 

Ci było dźwigać ciężar zakompleksienia. Kompleks może dotyczyć 

najróżniejszych sfer Twojego życia. Powoduje Twoje nielogiczne, 

wyolbrzymione reakcje na niewielkie wydarzenia i to zwykle  

w momentach, które zaskakują innych, a może nawet Ciebie.  

Jeżeli kompleksem będzie na przykład Twój nos, to ktokolwiek 

odezwie się na jego temat, choćby pozytywnie, będzie powodował 

podwyższenie Twojej czujności, może smutku, a nawet agresji. Jeżeli 

nos nie będzie Twoim kompleksem, to chociażby ktoś powiedział coś  

o nim krytycznego, zostanie to zignorowane, spłynie po Tobie jak po 

przysłowiowej kaczce. Kompleksy w Twoim życiu mogą dotyczyć: 

 Twojego pochodzenia, środowiska, domowników, rodziny, 

znajomości; 

 nałogów Twoich lub Twoich bliskich; 

 Twojej kultury bycia, relacji z innymi i sposobu zachowania; 

 Twoich przekonań religijnych, moralnych, politycznych; 
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 Twojej inteligencji, sposobu wypowiadania się, zawodu, 

wykształcenia, aktualnej pracy; 

 Twojego wieku, wyglądu, sposobu ubierania się i noszonych 

ozdób oraz nowoczesności sprzętu; 

 Twojego stanu majątkowego, posiadanego domu lub mieszka-

nia, jego wyposażenia; 

 Twojej historii życia; 

 Twojego zdrowia, chorób, niepełnosprawności, ograniczeń. 

Noszenie bólu związanego z kompleksami w Twoim wnętrzu, 

powoduje wiele napięć, których do końca możesz nie rozumieć. Stąd 

wołaj do Pana Boga o uzdrowienie wewnętrzne. Bo tylko On może coś 

zmienić w Twoim sercu. Pan Jezus, jako prawdziwy Zbawca i Lekarz 

może wyprostować dosłownie wszystkie zakręty Twojego 

zagmatwanego życia. 

8c. JAK WPŁYWA NA CIEBIE BRAK ZASPOKOJENIA 

PODSTAWOWYCH POTRZEB? 

Jedną z najbardziej podstawowych Twoich potrzeb jest 

pragnienie szczęścia. Niestety od Adama i Ewy „w życiu piękne są 

tylko chwile” (napisał i zaśpiewał ponad 30 lat temu Ryszard Riedel  

z zespołu Dżem). Brak zaspokojenia potrzeby szczęścia i czasami 

szukanie go na siłę powoduje wiele Twoich frustracji. Może tak być,  

że ciągle biegasz za szczęściem i nie możesz go dogonić. Nosisz  

w sercu żal do ludzi i do Boga o brak szczęścia, a zapominasz,  

że na stałe może ono być Twoim udziałem dopiero w niebie. 

Miłość znajduje się w centrum Twojego życia? Czy jednak 

zawsze Twoje wspomnienia z nią związane dotyczą miłych emocji? 

Pragnienie bycia kochanym bywa niezaspokojone nawet już od 

samego poczęcia i poczucie zagrożenia Twojego życia może ciągnąć się 

z tego powodu po dziś dzień. Twoje zaistnienie na tym świecie mogło 

nie być zaplanowane i wyczekiwane z miłością, a może nawet ktoś 

upierał się, aby Ciebie nie było? Może ktoś bliski powiedział Ci kiedyś, 

że żałuje, iż jesteś na tym świecie? Czasami bywa, że osoba, która 

została przez Ciebie wybrana, odeszła zostawiając Cię z raną w sercu? 

Może po prostu ktoś wykorzystał Twoją miłość i nie odwzajemnił jej? 

Tutaj wkraczasz na teren kolejnego pragnienia, skrywanego w sercu 

potrzeby kochania przez Ciebie innych. Może nie udało się w Twoim 
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życiu, aby okazać komuś miłość, albo została ona źle zrozumiana, 

odrzucona, wykorzystana? Może to miłość wobec Twoich dzieci, może 

wobec Twoich rodziców… Twoja miłość pozostała nieodwzajemniona? 

Od dzieciństwa starasz się udowodnić swoją wartość i pokazać, 

że masz prawo do życia na tym świecie, w tym środowisku. Potrzeba 

akceptacji, jeżeli pozostaje niezaspokojona, urasta do rangi zranienia. 

Trudniej Ci się porozumieć z innymi lub na siłę walczysz, by udowo-

dnić światu swoje prawo do istnienia. Czasami może być i tak, że po 

trupach idziesz do tego, by Cię inni lubili i zauważali. Do tego duch złej 

rywalizacji może niszczyć życie Twoje i innych. 

Potrzeba religijności występuje w każdym człowieku. Możesz 

różnie ją interpretować i realizować. Nie ma jednak nikogo, kto z natury 

byłby areligijny. Wierzy w pracę, przyjaciół, alkohol a nawet w swoją 

niewiarę. Jednak, gdy ta potrzeba nie zostanie zrealizowana w sercu 

pozostaje rana, z którą nie możesz sobie poradzić. 

8d. JAKIE ŻYCIOWE WYDARZENIA, KTÓRE NIE SĄ 

GRZECHAMI, BOLĄ CIĘ NAJBARDZIEJ? 

Czasami pojawia się w Tobie, żal o to, co Ci się przytrafiło. 

Zdarza się, że to przysłowiowa spadająca cegła w drewnianym kościele, 

czyli wydarzenie, które nie powinno się stać, spotyka akurat Ciebie. 

Może to choroba niezawiniona przez nikogo, czy śmierć kogoś bliskie-

go, albo przewracające się drzewo z niewiadomych przyczyn akurat na 

Twój samochód. Czyż winą nie obarczasz świata przyrody, złośliwy los, 

którego nazywasz Stwórcą? 

8e. CZY TWOIM UDZIAŁEM STAŁY SIĘ JUŻ 

PRZEBACZENIE I POJEDNANIE? 

Po to, aby Pan Bóg mógł mocą Ducha Świętego dotknąć Twojego 

ciała, umysłu, emocji i historii Twojego życia, potrzeba, aby najpierw 

dokonało się w Tobie przebaczenie i pojednanie.  

Brak przebaczenia stawia tamę łasce Bożej gotowej dotknąć 

najciemniejszego zakątka Twojego serca i jego historii. Poczuj, że Pan 

Bóg zaprasza Cię na jazdę bez trzymanki, po to, aby w Twoim życiu 

dokonało się uzdrowienie. Przebaczenie jest procesem, który 
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rozpoczyna się od Twojej decyzji, w której nie chodzi o to, by się 

momentalnie dobrze poczuć, ale pozwolić, by Jezus uzdrowił dogłębnie 

Twoje życie. Twoja wola pokonuje drogę między zdarzeniem  

z przeszłości, a dzisiejszą Twoją refleksją, po drodze czerpiąc ze 

skarbca Bożego miłosierdzia i szkoły przebaczenia. Jezus przypomina 

Ci jak wszystkim wierzącym ludziom „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 

Wasz jest miłosierny.” (Łk 6,36). Po decyzji woli, być może za jakiś 

czas pojawią się też dobre emocje, ale one są premią do pracy woli  

i rozumu. Weź pod uwagę, że jak to z premią bywa czasami jest dość 

szybko, ale czasami trzeba na nią długo poczekać! Przebaczenie dotyczy 

trzech sfer: 

1. przebaczenie drugiemu człowiekowi (Twoim wrogom, czasami 

nawet tym, którzy śpią obok Ciebie); 

2. przebaczenie światu przyrody (związane z tym wszystkim,  

co wydarzyło się, jako zrządzenie losu); 

3. przebaczenie samemu sobie (chyba najtrudniejsze, aby wybaczyć 

sobie to wszystko, co powraca z przeszłości: a mogłem/mogłam 

powiedzieć, zrobić – nie mogę sobie tego darować; dlaczego nie 

było mnie przy śmierci itd…) 

Jeżeli podejmujesz trud przebaczenia, nie zapomnij o pojednaniu 

z Panem Bogiem. Czasami nosisz w sercu żal do Pana Boga o czyjąś 

śmierć, chorobę Twoją i innych, taką a nie inną sytuację, wydarzenia, 

rodzinę – sadzając na ławie oskarżonych Pana Boga za Twoje 

niepowodzenia). Pojednanie z Bogiem i przebaczenie człowiekowi, 

przyrodzie i samemu/samej sobie, otwierają drogę do głębokiego 

uzdrowienia.  

8f. CO MOŻE JEZUS UZDROWIĆ W TOBIE? 

Pewnego razu przed Jezusa opuszczono na linach paralityka (por. 

Mk 2,1-11). Zwróć uwagę, że bardzo istotna była wiara czterech 

mężczyzn, którzy tego sparaliżowanego człowieka wnieśli na dach, 

rozmontowali jego część i spuścili chorego na środek przed Jezusa. 

Chory znalazł się w centrum uwagi Jezusa, który zauważył, że bardziej 

niż ciało paralityka, przez grzech, sparaliżowana była jego dusza. 

Dlatego pierwszym, co czyni Jezus, to uzdrawia go z grzechów – 

udziela mu rozgrzeszenia. Dopiero potem zajmuje się jego ciałem, 

chociaż dla obserwatorów łatwiej jest oświadczyć: odpuszczają Ci się 
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grzechy, czego nikt z zebranych nie może zweryfikować lub temu 

zaprzeczyć, niż powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. 

Łatwiej przekonać się, że dokonało się uzdrowienie fizyczne, gdyż 

chory albo wstanie i pójdzie do domu, albo pozostanie sparaliżowany. 

Gdy Jezus spogląda na Ciebie widzi, że potrzebujesz wolności od 

grzechu (stąd zachęta do spowiedzi, najlepiej generalnej, przed 

modlitwą uzdrowienia). Dopiero po niej Jezus pochyla się nad Twoim 

ciałem, psychiką i emocjonalnością. Pan Bóg nie zapomniał o Tobie  

i pragnie dotknąć Cię całego/całą.  

Mnie Pan Bóg pozwolił doś-

wiadczyć łaski uzdrowienia kilka-

krotnie, a Tobie? Może dotychczas 

mówisz o dziwnym trafie, o cudzie, 

bo tak powiedzieli lekarze, nie 

mówiąc jednak, kto tak naprawdę jest 

CUDOTWÓRCĄ. Może to przypadek  

i zbieg okoliczności, że tak to się 

potoczyło u Ciebie i Twoich bliskich? 

A może już powoli czas, by zobaczyć, 

ile razy w Waszym życiu zaingerował 

Pan Bóg? Jezus jest: c u d o w n y,  

ale by to zobaczyć otwórz oczy! 

8g. JAK MOŻESZ MODLIĆ SIĘ O UZDROWIENIE?  

Czasami może rodzić się w Tobie pokusa, by uzależnić owocność 

modlitwy od modlącej się osoby, ilości jej modlitwy, jakości gestów, 

formuł, czy też stosowanej techniki. Wrażenie mogą robić na Tobie 

wielkie spotkania modlitewne i osławieni charyzmatycy. Gdyby mógł 

się nad Tobą pomodlić taki wielki człowiek indywidualnie i podczas 

takiego spotkania modlitewnego, czy miałby szansę więcej zdziałać niż 

zwykła Twoja Babcia przesuwająca z wiarą i miłością paciorki 

wytartego różańca? Kto Cię uzdrawia? Przecież to Jezus uzdrawia! 

Nad Tobą pochyla się sam Jezus, gdy z wiarą i w pokorze stajesz 

przed Nim i wołasz jak niewidomy pod Jerychem „Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47b) Dobrze jest, aby do tego 

Bożego działania w Twoim życiu przygotować się przez modlitwę,  

a nawet post. Czyż to Twoje wołanie, jeżeli jest poparte modlitwą 
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innych, zwłaszcza wstawienników, może pozostać bez Bożej odpowie-

dzi? Bóg, który woła Cię po imieniu jest jak ojciec stojący na szczycie 

schodów, proszący o wspięcie się do Niego raczkującego bobaska 

pomimo iż wie o tym, że maluch nie ma szansy nawet wejść na 

pierwszy stopień. Czy nie zbiegnie i nie chwyci w ramiona malucha, 

gdy zobaczy ruch wykonany w Jego stronę? Tak Dobry Twój Ojciec  

w niebie zatroskany o Ciebie odpowiada na każdy Twój ruch wykonany 

w Jego stronę, bo kocha Cię do szaleństwa krzyża swojego Syna.  

Co spełni? Czego dotknie, co uzdrowi? Z całą pewnością to, co jest dla 

Ciebie w Jego planie miłości najlepsze, bo nie może uczynić inaczej 

ktoś, kto tak Cię kocha. Bądź cierpliwy, bo czasami, to nie chwila,  

lecz proces zdrowienia, który się zaczyna. Zawsze dotyka tego 

najważniejszego, co nie oznacza, że Ty to tak rozumiesz… 

Zanurz się we współczującą Miłość – w Niego samego. W tego, 

który chodził po tym świecie i dotykał ludzkich grzechów, ciał i serc. 

Nie mógł obojętnie przejść wobec cierpienia kiedyś i nie może tego 

zrobić dziś. Nie szukaj cudu, nadzwyczajności, wspaniałości – szukaj 

CUDOTWÓRCY, żywego Jezusa, ze względu na Niego samego, a On 

uczyni to, co trzeba, kiedy zechce i w jaki sposób zechce. Daj się 

prowadzić Duchowi Świętemu i patrz, słuchaj oraz ufaj… Największe 

rzeczy Pan czyni podczas modlitwy uwielbienia. Jezus jest obecny tu  

i teraz, „bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 

pośród nich” (Mt 18,20). Czasami Pan dokonuje wielkich dzieł w Tobie 

nawet zanim Go zaczniesz prosić. Jest to możliwe wtedy, gdy trwasz  

w podziwie, uwielbieniu i dziękczynieniu Panu Bogu za to, że prze-

chodzi tuż obok i pochyla się nad Tobą.  

Gdy Jezus przechodzi przez Twoje życie nie proś Go tylko  

o uzdrowienie fizyczne, duchowe, psychiczne i emocjonalne. Zawsze 

proś o uzdrowienie korzeni tego, co jest Twoim problemem, pozwól Mu 

sięgnąć, nawet do bardzo odległego w czasie, fundamentu Twojego 

cierpienia. Proś także o siłę do zmiany stylu Twojego życia, który 

czasami też jest przyczyną Twoich problemów (np. zbyt mało ruchu,  

złe odżywianie, zbyt długi czas przed ekranem telewizora, czy 

komputera). Pozwól, aby inni modlili się nie tylko za Ciebie, ale nad 

Tobą, z gestem nałożenia rąk, który sięga czasów Jezusa i Apostołów 

(por. Mk 7,32; Dz 9,12). Jest to również bardzo ludzki gest zatroskania 

innych o Ciebie. Podczas modlitwy nad Tobą modlący mogą skorzystać 

z różnych darów, które otrzymali od Ducha Świętego (np. daru 
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języków, proroctwa, poznania, rozeznawania) oraz odwołać się do 

wskazania tekstów Pisma Świętego. Słowo Boże głośno czytane także 

ma moc dotknięcia Twojego serca i ciała. 

Natomiast, jeżeli ktoś prosi Ciebie o modlitwę z nałożeniem rąk, 

nie podejmuj tej posługi bez zgody i wiedzy wspólnoty. Działanie  

w pojedynkę może narazić Ciebie lub omadlaną osobę na ataki złego. 

8h. JAK MASZ UWIELBIAĆ BOGA W MODLITWIE? 

Chwal Pana Boga najlepiej jak potrafisz, tak jak to czynił król 

Dawid: spontanicznie (por. 2 Sm 6,16) i bezinteresownie. Nie patrz na 

to, co powiedzą inni, chociaż pamiętaj, że Twoja modlitwa, jeżeli 

odbywa się w obecności innych nie powinna być powodem zamieszania 

i niepokoju, ale powinna tworzyć harmonię z innymi. 

Czasami możesz mieć wątpliwości jak ma wyglądać modlitwa 

uwielbienia, a jak dziękczynienia. Dziękujesz za różne rzeczy Panu 

Bogu. Nie uwielbiaj Pana Boga nigdy za coś lub kogoś. Za coś lub 

kogoś dziękuj, a uwielbiaj w czymś – np. w czynach Pana Boga, w Jego 

łaskach, w Jego darach, w Jego działaniu, w Jego cechach, ale przede 

wszystkim, że Jest, Który Jest (por. Wj 3,14). Skupiaj uwagę na Nim 

samym. Uwielbienie to nie prośba o pomoc i rozwiązanie Twojego 

problemu, ani podziękowanie za jego rozwiązanie. A zatem: 

 Uwielbiaj – Boga w Trójcy Świętej Jedynego – całą Trójcę Świętą, 

ale także – Ojca, Syna i Ducha Świętego – każdą z osób; 

 Uwielbiaj Boga w Jego przymiotach (Ps 145); 

 Uwielbiaj Boga w życiu, słowach, dziełach Jezusa; 

 Uwielbiaj Boga – z Maryją, aniołami, świętymi, duszami w czyś-

ćcu, wszystkimi modlącymi się na ziemi; 

 Uwielbiaj Boga w Jego działaniu (Ps 103;146,6-10;136); 

 Uwielbiaj Boga w Jego dziełach, które ukazują Jego wszechmoc  

i wspaniałość jako Pana i Stwórcy (Dn 3,51-91; Ps 148); ze wszys-

tkimi stworzeniami (Ps 150,6); 

 Uwielbiaj Boga w Jego Słowie, które ma moc przemieniać Twoje 

życie; 

 Uwielbiaj Boga w historii narodu wybranego; 

 Uwielbiaj Boga w Jego szczególnym dziele – człowieku i jego 

darach pochodzących od Stwórcy (Ps 8;139). 
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8i. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Oz 6,1-3.6 „Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas 

pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas 

dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego 

przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak 

deszcz późny, co nasyca ziemię. […] Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga 

bardziej niż całopaleń.” 

 Jakie sfery Twojego ciała może uleczyć Jezus? 

 Które momenty Twojego życia wymagały Bożego skarcenia 

(„pobicia”, „zranienia”)? 

 Czego najbardziej Jezus oczekuje właśnie od Ciebie? 

2. Mt 14,26-31 „Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, 

że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, 

nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 

po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł 

do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, 

ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, 

małej wiary?” 

 Czego się boisz? 

 Dlaczego toniesz w wątpliwościach? 

 Dlaczego umiejąc pływać jak rybak, możesz zacząć tonąć? 

3. Mk 1,40-44 „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: 

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł 

do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie 

mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 

Mojżesz, na świadectwo dla nich.” 

 W jakiej postawie stajesz przed Bogiem? 

 Czego może chcieć dla Ciebie Jezus? 

 Jakie wydarzenie z Twojego życia potrzebuje Bożego dotyku? 

4. J 5,2-9a „W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku 

Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: 

niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. 

Anioł, bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy 

wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką 

cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu 

ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już 

długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: 

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie 

wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: 

Wstań, weź swoje łoże i chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje 

łoże i chodził.” 
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 Jak długo cierpisz? 

 Co Jezus widzi, gdy patrzy na Ciebie? 

 Co mówi Ci Jezus? 

5. Łk 18,35-43 „Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze  

i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli 

mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj 

się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 

głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał 

przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię 

uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który  

to widział, oddał chwałę Bogu.” 

 Czy na pewno prosisz o to, co jest najważniejsze? 

 Jak bardzo jesteś zdesperowany/ana w wołaniu do Jezusa? 

 O jakie przejrzenie poprosisz Jezusa? 

6. Łk 16,19-26 „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  

i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 

przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono 

Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony  

w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.  

I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 

palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. 

Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 

przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego 

między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 

przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.” 

 Co Jezus chce jeszcze uzdrowić? 

 Co jest Twoim ostatecznym lekarstwem? 

 Co może być gorsze w Twoim życiu od cierpienia fizycznego? 

7. Łk 13,10-17 „[Jezus] Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, 

która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie 

mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, 

jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się  

i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, 

rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie  

i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy  

z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?  

A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało 

uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego 

przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych 

przez Niego.” 

 Które Twoje cierpienia przyginają Cię do ziemi? 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 66 

 Na jakie formy uzdrawiającego działania Pana Jezusa wyrażasz zgodę, 

a jakie budzą Twój sprzeciw? 

 Co może być przyczyną Twojej choroby i niesprawności? 

8. Łk 11,9-13 „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,  

a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 

szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi  

o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też 

gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego 

tym, którzy Go proszą.” 

 Jak czujesz, czy bardziej chodzi Jezusowi o ilość słów, czy też inten-

sywność modlitwy i dlaczego? 

 Pod jakim warunkiem Bóg Cię wysłucha? 

 Dlaczego Bóg ma wysłuchać właśnie Twojej modlitwy? 

9. Łk 10,17-20 „Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez 

wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają.  Wtedy rzekł do nich: 

Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się,  

że wasze imiona zapisane są w niebie.” 

 Kim w Twoim życiu posługuje się Bóg, aby Cię uzdrowić? 

 Czego dotyczy, Twoim zdaniem, posługa uzdrawiania? 

 Co jest ważniejsze od zdrowia, a nawet od niesienia pomocy 

potrzebującym? 

10. Syr 38,1-4 „Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego 

stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar się otrzymuje. 

Wiedza lekarza podnosi mu głowę, nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać. 

Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.” 

 Na czym polega różnica między Twoim a niebieskim lekarzem? 

 W jaki sposób Bóg zajmuje się Tobą? 

 Na ile prawdziwą mądrość lekarza upatrujesz w Bogu? 
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9. ODNAWIA TWOJE DARY. CO MOŻE DUCH ŚWIĘTY 

PORUSZYĆ W TOBIE DLA DOBRA INNYCH? 

 

Panu Bogu, jak już wiesz, podoba się postawa pełna otwartości na 

Jego obdarowanie. Zauważ, że pierwszym darem dla wierzących jest 

sam Duch Święty, który przychodzi, aby uczynić z Ciebie swoją 

Świątynię. W tym szczególnym sanktuarium Duch Święty zamieszkuje 

z wielką miłością, obdarowuje i udziela swoich zwyczajnych oraz 

nadzwyczajnych darów. Widzi nie tylko Twoją dyspozycję i możliwości 

do ich przyjęcia, ale także potrzeby grupy ludzi, w której jesteś. 

9a. CZY DUCH ŚWIĘTY NAPEŁNIA CIEBIE  

I OBDAROWUJE?  

Doświadczenie apostołów z Wieczernika (por. Dz 2) to porywa-

jący wicher z ogromnym szumem i żar ognia, który nie spala, ale 

świadczy o obecności Bożej jak w spotkaniu Mojżesza z Bogiem  

w krzaku płonącym na pustyni, który płonął, a się nie spalał  

(por. Wj 3,1-22). Bóg realizuje swoje zapowiedzi i nie zostawia Ciebie 

samego/samej. Daje Ci swoją moc w postaci charyzmatów (por. 1 Kor 

12,1-13). Po św. Pawle naukę o charyzmatyczności Kościoła 

podtrzymywali Ojcowie Kościoła: Tertulian, Orygenes, św. Hilary,  

św. Cyryl Aleksandryjski i św. Ireneusz. Św. Paweł wylicza je, nato-

miast niespełna półtora wieku później Ireneusz stwierdza, że są one tak 

liczne, że trudno je policzyć i wymienić. Tertulian pokazuje w swoim 

opisie chrztu świętego moment modlitwy o charyzmaty, który miał 

miejsce bezpośrednio po samym chrzcie. Zachęcano ochrzczonego, aby 

prosił o posługiwanie charyzmatyczne, aby wołał o charyzmaty z wiarą 

w to, że ten kto prosi, otrzymuje.  

9b. WIDZISZ DZISIAJ CHARYZMATY W KOŚCIELE? 

Charyzmaty są także obecne we współczesnym świecie. Mówi  

o tym List Stolicy Apostolskiej Iuvenescit Ecclesia do Biskupów 

Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi  

a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła z 2016 roku:  
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„Charyzmat jest transkrypcją greckiego słowa chárisma, którym 

często liście świętego Piotra. Ma ono ogólne znaczenie „hojnego daru”, 

a w Nowym Testamencie używane jest wyłącznie w odniesieniu do 

posługuje się w swych listach święty Paweł, a które pojawia się także w 

pierwszym darów pochodzących od Boga. W niektórych fragmentach 

kontekst nadaje mu bardziej precyzyjne znaczenie (por. Rz 12,6; 1 Kor 

12,4.31; 1 P 4,10), którego główną cechą jest to, że dary nie są 

udzielane wszystkim jednakowo. Taki jest również główny sens słów 

występujących w językach nowożytnych, a wywodzących się od tego 

greckiego terminu. Żaden, bowiem z poszczególnych charyzmatów nie 

jest darem danym wszystkim (por. 1 Kor 12,30), w odróżnieniu od łask 

podstawowych, jak łaska uświęcająca, lub darów wiary, nadziei  

i miłości, które są wręcz nieodzowne każdemu chrześcijaninowi. 

Charyzmaty to dary szczególne, których Duch udziela „tak, jak chce”  

(1 Kor 12,11). Aby wytłumaczyć niezbędną obecność różnych 

charyzmatów w Kościele, dwa najbardziej stanowcze teksty (Rz 12,4-8; 

1 Kor 12,12-30) posługują się porównaniem do ciała ludzkiego:  

„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie 

członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy 

jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla 

siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary” 

(Rz 12,4-6). Różnice między członkami ciała nie stanowią anomalii, 

których należy się wystrzegać, lecz — przeciwnie — dobroczynną 

konieczność, dzięki której możliwe jest wykonywanie rozmaitych funkcji 

życiowych. „Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 

Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało” (1 Kor 

12,19-20). […] W 1 Kor 12,7 święty Paweł stwierdza, że «wszystkim zaś 

objawia się Duch dla dobra». Wielu tłumaczy dodaje: «dla [wspólnego] 

dobra», […] Tak, więc w życiu wspólnym moc Ducha Świętego 

udzielona jednemu, siłą rzeczy przechodzi równocześnie na wszystkich. 

[…] Święty Paweł nie wyklucza jednak, że charyzmat może być 

użyteczny tylko dla tego, kto go otrzymał. Tak dzieje się w przypadku 

daru mówienia językami, który pod tym względem różni się od daru 

proroctwa. Charyzmaty, służące wspólnemu pożytkowi – czy to charyz-

maty słowa (mądrości, wiedzy, proroctwa, zachęcania), czy działania 

(mocy, posługiwania, rządzenia) – niosą ze sobą także pożytek osobisty, 

ponieważ ich wykonywanie dla dobra wspólnego sprzyja postępowaniu 

tych, którzy są nimi obdarzeni, na drodze miłości. Paweł zauważa w tym 

kontekście, że – jeżeli zabraknie miłości – nawet najwspanialsze 

charyzmaty nie przynoszą korzyści temu, kto je otrzymał (por. 1 Kor 

13,1-3). W podobnym tonie wypowiada się surowy fragment Ewangelii 

wg św. Mateusza (por. Mt 7,22-23) — wypełnianie najbardziej 

rzucających się w oczy charyzmatów (proroctwa, egzorcyzmy, cuda) nie 

zawsze, niestety musi iść w parze z istnieniem autentycznej relacji ze 
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Zbawicielem. W związku z tym, zarówno Piotr, jak i Paweł, podkreślają 

konieczność ukierunkowania wszystkich charyzmatów na miłość. Święty 

Piotr podaje ogólną regułę: «Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski 

Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał» (1 P 

4,10). Święty Paweł zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie 

charyzmatów na zgromadzeniach wspólnoty chrześcijańskiej i poucza: 

«wszystko niech służy zbudowaniu» (1 Kor 14,26). W niektórych 

tekstach odnajdujemy – czasem skrótowy (por. 1 P 4,10), czasem 

bardziej rozbudowany (por. 1 Kor 12,8-10.28-30; Rz 12,6-8) – wykaz 

charyzmatów. Są wśród nich dary wyjątkowe (uzdrawiania, dzieł mocy, 

mnogości języków) oraz dary zwyczajne (nauczania, służby, 

dobroczynności), dary prowadzenia wspólnot (por. Ef 4,11), a także 

dary udzielane przez włożenie rąk (por. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6). […] 

Żaden z tych wykazów nie jest kompletny. […] Przykłady, zatem, które 

podaje, uzależnione są od stopnia rozwoju ówczesnego Kościoła,  

a wobec tego podlegają kolejnym uzupełnieniom. Kościół, bowiem stale 

wzrasta w czasie, dzięki ożywiającemu działaniu Ducha. […] Sam 

święty Paweł opisuje swoją posługę apostolską, jako posługiwanie 

Ducha (2 Kor 3,8). […] Zarówno on, jak i święty Piotr, udzielają 

charyzmatykom instrukcji, co do tego, w jaki sposób korzystać  

z charyzmatów. Ich postawa polega w pierwszym rzędzie na życzliwym 

przyjęciu – ukazują się jako ci, którzy są przekonani o boskim 

pochodzeniu charyzmatów. Nie traktują ich jednak, jako darów, które 

upoważniałyby do uchylenia się od posłuszeństwa wobec hierarchii 

kościelnej, bądź też dawały prawo do samodzielnego posługiwania. 

Święty Paweł jest świadomy kłopotów, jakie może wywoływać 

nieuporządkowane korzystanie z charyzmatów we wspólnocie 

chrześcijańskiej. Apostoł wykorzystuje, zatem swoją władzę, by ustalić 

precyzyjne zasady korzystania z charyzmatów w Kościele (1 Kor 

14,19.28), a więc na zgromadzeniach wspólnoty (por. 1 Kor 14,23.26). 

Ogranicza, na przykład, możliwość korzystania z daru języków. 

Podobne zasady ustala też dla daru proroctwa (por. 1 Kor 14,29-31)” 

(IE 4-7) 

9c. O JAKIE CHARYZMATY CHCESZ PROSIĆ PANA? 

Zwróć szczególną uwagę na kilka przykładów darów 

charyzmatycznych: 

 dar języków – posługiwanie się słownictwem języków słuchaczy lub 

glosolalia (modlitwa w języku, bez znajomości jego treści, z chęci 

wielbienia Boga, z pragnienia niesienia posługi modlitewnej i braku 

jasności o co należy prosić); 
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 dar proroctwa – udzielanie wskazówek koniecznych do zbawienia, 

do podjęcia różnych zadań (proroctwo wypowiadane, proroctwo 

zapisywane, prorocze obrazy – wizje, proroctwo w językach koniecz-

nie z ich tłumaczeniem); 

 dar rozeznawania duchów (rozpoznawanie, czy słowa, czyny i myśli 

pochodzą ze świata aniołów, czy demonów); 

 dar nauczania, dar mądrości słowa, dar wiary charyzmatycznej; 

 dar modlitwy kontemplacyjnej – zjednoczenia z Bogiem; 

 dar poznania (wewnętrzne widzenie pewnych  

zjawisk i wydarzeń nieznanych mówiącemu);  

 dar uzdrawiania i czynienia cudów;  

 dar upominania (karcenia);  

 dar czynienia miłosierdzia. 

Oprócz charyzmatów Duch Święty obdarowuje człowieka innymi 

darami. Zaliczyć do nich należy talenty, jako uzdolnienia otrzymane 

przez Ciebie do pielęgnowania i rozwijania (por. Mt 25,14-30) oraz 

siedem darów Ducha Świętego, które korzeniami sięgają proroctwa 

Izajasza „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch 

rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2), do którego 

dodano w tłumaczeniach greckim i łacińskim dar pobożności. Jest to 

zachęta, skierowana także do Ciebie, do modlitwy o dary Ducha 

Świętego, która jest tak naprawdę prośbą o duchowe podobieństwo do 

Jezusa. Ich przyjęcie przez Ciebie prowadzi do ich owocowania w 

Twoim życiu – wywołuje owoce Ducha Świętego, które nie są darami 

Ducha Świętego, lecz efektem Twojego przyjęcia i współpracy z Nim. 

Duch Święty rodzi w Tobie następujące owoce: „miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” 

(Ga 5,22).  

Może się zdarzyć, że doświadczysz tego, iż Duch Święty 

zamanifestuje swoją obecność, swoje przejście w pobliżu. Manifestacje 

zwane zjawiskami charyzmatycznymi nie są darami Duch Świętego, ani 

Jego owocami, pojawiają się u ludzi, jako odpowiedź, reakcja na moc 

Ducha Świętego. Spotkasz je u poszczególnych osób, albo czasami  

u części lub u całych grup trwających na modlitwie. Wskazują one na 

działanie Ducha Świętego „tu” i „teraz”. Możesz przeżyć lub zauważyć 

u innych: drżenie, trzęsienie się, przyspieszony puls Wj 19,16;  

Iz 66,5; Dn 10,10-11; Mt 28,4; przewracanie się, osuwanie, spoczynek 
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Dn 8,17;10,9; Dz 9,4; J 16,6; Ap 1,17; objawy podobne do nietrzeź-

wości, potykania się, ciężaru; 1 Sam 1,12-15; Dz 2,13.15; śmiech, płacz 

i łkanie, Rdz 17,17; 21,6; Ne 8,9; Prz 14,13; długotrwałą modlitwę 

chwały pozbawioną znużenia Łk 1,46-55.64-79; Dz 3,8-10; poczucie 

gorąca; wrażenie namaszczenia dłoni oliwą i inne. Mogą one:  

 być umocnieniem po wyczerpujących wydarzeniach; 

 przygotowywać Cię na jakieś trudne doświadczenia; 

 przygotowywać do jakichś zadań; 

 być czasem uzdrawiającego spotkania z Panem; 

 zaproszeniem do większego zbliżenia się do Boga i zmiany życia. 

Nie są one przejawem tego, że jesteś bardziej święty niż inni ani,  

że masz większe grzechy niż pozostali. Ktoś je przeżywa nie dlatego,  

że na nie zasłużył np. przez lepszą modlitwę, skupienie, czystość serca. 

Z całą pewnością nie należy szukać tych doświadczeń, lecz Boga 

samego. Skupiamy się na Dawcy, a nie na doznaniach. 

9d. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. 1 Kor 12,4-13 „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 

posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność 

poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 

innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu 

proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu 

łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając 

każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest  

i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,  

[aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” 

 Co Duch Święty przynosi Tobie, jako główny dar? 

 Jakich darów oczekujesz od Ducha Świętego? 

 Dzięki czemu możesz budować jedność z innymi? 

2. 1 Kor 14,1-4 „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, 

szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, 

lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, 

kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto 

mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.” 

 Jakich darów już używasz? 

 Jakich darów Duchowych możesz oczekiwać? 

 Dlaczego Św. Paweł zachęca Cię do pielęgnowania daru proroctwa? 
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3. Dz 19,1-7 „Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej 

położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście 

Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy,  

że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: 

Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli  

w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli 

chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na 

nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu 

mężczyzn.” 

 Możesz w Kościele nie słyszeć o działaniu Ducha Świętego z mocą? 

 Co zmienia się po włożeniu rąk na kogoś i modlitwie? 

 Co trzeba uczynić, abyś otrzymał Ducha Świętego i Jego dary? 

4. Rz 12,4-8a.11 „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie 

członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało 

w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś 

według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie 

z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd 

nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla 

karcenia. Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie 

służbę Panu!” 

 Dlaczego masz inne dary niż niektóre osoby? 

 W jakim celu Pan Cię obdarowuje? 

 Co mogłoby spowodować Twoje opuszczenie się w gorliwości? 

5. Mk 16,15-18 „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby 

co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie.” 

 Kiedy Twojemu działaniu będą towarzyszyć znaki i cuda? 

 Co jest dla Ciebie hamulcem, by Ci towarzyszyły znaki? 

 Skąd płynie Twoje bezpieczeństwo, przed różnymi zagrożeniami? 

6. Ez 37,1.4-10 „Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu 

na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości.[…] Wtedy rzekł On 

do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa 

Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę 

was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać 

wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi 

było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej 

zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra 

pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: 

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada  

Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. 
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Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na 

nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.” 

 Co nazwiesz „wyschłymi kośćmi” w swoim życiu duchowym? 

 Co Duch Święty może sprawić w Twoim życiu, nawet jeżeli już 

wszystko umarło? 

 Jaka może być moc Twojej modlitwy? 

7. 1 Tes 5,14-22 „Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie 

małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 

Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie 

nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - 

zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” 

 Których owoców Ducha Świętego jeszcze Ci brakuje? 

 W jakich sytuacjach zdarza Ci się zgasić Ducha w drugim człowieku? 

 Które z dotychczasowych proroctw szczególnie Cię poruszyło? 

8. Ez 37,12b-14 „Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram Wasze groby i wydobywam Was 

z grobów, ludu mój, i wiodę Was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy 

Wasze groby otworzę i z grobów Was wydobędę, ludu mój. Udzielę Wam mego ducha 

po to, byście ożyli, i powiodę Was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan,  

to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.” 

 Co jest Twoim duchowym grobem? 

 Co jest Twoją Ziemią Obiecaną? 

 Co oznacza dla Ciebie żyć w Duchu Świętym? 

9. 1 P 4,10-11 „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem 

tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą 

jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, 

aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na 

wieki wieków! Amen.” 

 Co to znaczy, że masz służyć darami? 

 Które owoce Ducha Świętego pokazują autentyczność Twoich darów? 

 Jaką mocą masz posługiwać? 

10. Jl 3,1-2 „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki 

wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli 

widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.” 

 W czym widzisz ograniczenie Bożego daru dla Ciebie? 

 Jeżeli już masz charyzmaty i z nich korzystasz, to co może jeszcze dać 

Ci Duch Święty? 

 Kiedy szczególnie działał Duch Święty w Twoim życiu? 
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10. ZAPROSZENIE CIĘ DO WSPÓLNOTY. DLACZEGO 

ŁATWIEJ WIERZYĆ Z INNYMI NIŻ W POJEDYNKĘ? 

 

Przyjrzyj się początkom istnienia wszechświata. Pan Bóg 

stworzył Adama w Raju do życia we wspólnocie. Adam sam doszedł do 

wniosku, że jest mu źle w samotności i same zwierzęta oraz otaczający 

świat stworzony, to za mało by być pełnią, aby być szczęśliwym. 

Potrzebował, tak jak Ty, kogoś, kogo mógłby obdarzać miłością i aby 

ten ktoś odpowiadał miłością na miłość. Dlatego Pan Bóg stworzył Ewę, 

która jest ściśle związana z Adamem. Symbolem tego jest stworzenie jej 

z żebra mężczyzny. Pierwsza, idealna wspólnota, która zaczęła istnieć 

dzięki Bogu, to Adam i Ewa. Żyli oni w pełnej harmonii między sobą, 

ale także ze światem przyrody, a przede wszystkim z samym Stwórcą. 

Ich źle wykorzystana wolność przyniosła grzech, który 

sprowadził przede wszystkim brak zrozumienia – rozdział, próby 

panowania nad sobą, brak jedności z Bogiem i światem dookoła.  

Od samego początku trwa to, czego doświadczasz także w swoim życiu. 

Od momentu narodzin nosisz głęboko w swoim sercu ranę wynikającą z 

rozdzielenia z Twoją mamą. Ten podział ciągnie się za Tobą rzutując na 

relacje z innymi, którzy nie są w stanie do końca Ciebie zrozumieć. Stąd 

potrzeba, by być z nimi nie tylko po to, aby zapełnić pustkę samotności, 

która w Tobie pozostanie do końca, ale przede wszystkim, by kochać 

bardziej. To Twoje poszukiwanie jedności z innymi, nawet za cenę 

wykorzystania i braku pozytywnej odpowiedzi z drugiej strony. Tylko w 

Bogu jest Twoja pełnia, bo jak powiedział św. Augustyn: Niespokojne 

jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. 

10a. TWOJA JEDNOŚĆ POMIMO INNOŚCI? 

Pan Bóg stworzył ludzkość i Ciebie jak wielkie puzzle, które 

wzajemnie do siebie pasują i tworzą jeden wspaniały obraz. Warunkiem 

powodzenia w ich ułożeniu jest Twoje odszukanie właściwych sąsiadów 

i nawiązanie z nimi relacji. Aby stworzyć obraz potrzeba dopasowania 

pod względem kształtu, ale także wzoru na wszystkich częściach. 

Potrzeba, zatem Twojego dopasowania pod wieloma względami,  
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by móc zbudować wspólny obraz. Okazuje się, że wbrew pozorom 

łatwiej ułożyć go wtedy, gdy poszczególne części puzzli się różnią.  

Gdy są bardzo podobne jest to dużo trudniejsze. Nie możesz też powie-

dzieć jakiejś części, że nie jest potrzebna, bo do Ciebie nie pasuje,  

a przecież może pasować do innych. Równocześnie tylko ten, kto może 

na chwilę oderwać wzrok od szczegółów, oddalić się, by ogarnąć 

całość, dostrzeże sensowność wszystkich detali. Bogactwo ludzkich 

przemyśleń, zachowań, zwyczajów, charakterów, przeżyć, doświadczeń 

sprawia, że cały obraz staje się bardzo bogaty jak obraz neoimpresjo-

nisty, który składa się z maleńkich kropek. One tworzą całość… 

10b. MOŻE UDA CI SIĘ W POJEDYNKĘ?  

Pan Jezus nie powołał jednego apostoła, jako swojego jedynego 

ucznia. Powołał ich dwunastu, oprócz których miał pokaźny poczet 

swoich uczniów i uczennic. Nie chce, abyś szedł przez to życie  

do Niego sam. Postawił Ci różnych ludzi na drodze.  

To tak jak piłka składa się z wielu 

części i żadna z nich nie może powiedzieć 

do pozostałych od dziś ja będę grała sama 

i nie jesteście mi potrzebne. Dlatego jest 

ściśle powiązana z innymi. To jak części 

jednego samochodu, które bardzo różnią 

się między sobą. Tylko wtedy, gdy wszys- 

tkie współgrają cały samochód może spełnić swoje zadanie: zajechać do 

celu, ale i stworzyć szansę dotarcia do niego innym, także nie będącym 

częściami auta.  

Wspólnota wraz z Tobą jest przede wszystkim znakiem dla 

innych, że można wytrwać ze sobą pomimo różnorodności. Jest 

znakiem, że gdy myślimy nie tylko o sobie, docieramy razem do celu. 

Możesz udawać, że dasz radę sam/a. Powiedzmy sobie jednak szczerze, 

że właśnie o Zosie-Samosie najbardziej chodzi szatanowi. Już wiesz,  

że demon niczym lew ryczący krąży wokół stada, by zaatakować ofiarę, 

która choć na chwilę została sama. Może tak się stało przez Twoją 

nieuwagę lub Twoich bliskich, a może przez nieroztropność,  

czyli brak przewidywania? 
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Pojedyncza gałązka wyciągnięta z ogniska szybko gaśnie,  

ale włożona do niego na powrót, ponownie rozbłyska światłem  

i ciepłem. Jeżeli odchodzisz od wspólnoty i myślisz, że poradzisz sobie 

sam/a to wiedz, że Twoje życie jest jak gałązka wyciągnięta z ogniska, 

Twoje życie duchowe zagrożone jest oziębieniem i zgaśnięciem… 

10c. ZMIENIASZ WSPÓLNOTĘ? 

Co się stało w momencie, kiedy jako młody człowiek 

przekonałeś/łaś się, że Twoja rodzina nie jest idealna? Jaka była Twoja 

reakcja na odkrycie grzechów Twoich rodziców, którzy wcześniej 

wydawali się idealni? Co z Twoimi ideałami, kiedy ujawniły się wady 

dotychczas wzorowego nauczyciela, księdza, przyjaciela? Twoje reakcje 

mogą być bardzo różne. Zakończenie relacji z nimi, wycofanie, 

ucieczka w świat znajomości wirtualnych lub w używki… Po czasie 

żałoby wywołanej tym, że się na nich zawiodłeś/łaś, może jest szansa na 

konstrukcyjne poszukiwania. Zło samo rzuca się w oczy, trudniej 

przychodzi Ci poszukanie dobra w drugim człowieku.  

Możesz patrząc na Judasza zdrajcę, Piotra zaprzańca, Jana  

i Jakuba z ich matką pytających o miejsca obok mistrza, zareagować 

wątpliwościami, oburzeniem, zniechęceniem, krzykiem rozdartego 

serca. Może Twoją odpowiedzią jednak być większe zaufanie Bogu  

i pokładanie w Nim nadziei oraz prośba do Boga o siłę do ciągłego 

przebaczania nawet, jeżeli ma się ono dokonać nie siedem razy na 

dzień, ale aż siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze.  

Uciekając przed ludźmi z jednej do drugiej wspólnoty odkryjesz 

tylko to, że tam też jest brak pełnego dopasowania, zrozumienia  

i miłości, bo gangrena grzechu jest wszędzie. Dlatego pozostań pomimo 

grzechu, jak zostajesz w swojej rodzinie, nie dlatego, że jest idealna,  

ale dlatego, że jest Twoja i potrzebujesz jej do kochania. Korzystaj z 

pouczeń księdza, nauczyciela, rodziców, przyjaciół nie dlatego, że są 

święci, ale dlatego by szlifowali Twoje wnętrze jak drogocenny kamień. 

Trwaj we wspólnocie, dlatego, że ona pomaga Ci dotrzeć do Pana Boga. 

To dzięki niej masz szansę sprawdzić Twoje idee w praktyce, bo dzięki 

tym, którzy ją tworzą Twoja wiara jest żywa i połączona z uczynkami. 

Jeżeli chcesz zmienić Twoich domowników, Twoich znajomych, 

współpracowników, Twoją wspólnotę, to rozpocznij od większej 
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miłości do nich i przebaczenia. Zmieniaj innych nie dlatego, że Ci 

przeszkadzają i denerwują Cię oraz nie dlatego, że niszczą Twoje życie. 

Jeżeli to rzeczywiście konieczne, zmieniaj ich wyłącznie z miłości,  

z zatroskania o nich, o ich przyszłość, o tych, z którymi się oni spotkają. 

„Kochaj Boga i czyń, co chcesz” (św. Augustyn). Jeżeli Ci się wydaje, 

że inni potrzebują Cię do wzrostu, to zauważ o ile bardziej Ty 

potrzebujesz innych nawet pomimo poczucia kruchości własnej  

i innych. Może przyszedłeś/przyszłaś do wspólnoty ze względu na 

poszukiwanie własnego szczęścia. Pozostałeś/aś, by czynić innymi 

szczęśliwymi, a po etapie oczyszczenia przetrwasz w niej najtrudniejsze 

chwile, aby odkryć wzajemną wymianę darów. Otrzymujesz i dajesz, 

pod takim warunkiem Twoje bycie we wspólnocie nie jest ani litością, 

ani Twoim egoizmem, ale prawdziwą miłością. 

10d. ZNASZ PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓLNOTY? 

Można porównać wspólnotę do ręki. Ta ręka tętni życiem i ma 

szanse spełnić swoje zadania, gdy przynależy do całego ciała, którym 

jest Kościół z Jezusem, jako Głową. Poszczególne palce to zadania tej 

wspólnoty: 

1. Mały palec – najmniej rzucający się w oczy, czasami 

niedoceniany – grupa (diakonia) modlitw wstawienniczych działająca 

często na zapleczu lub w ukryciu; 

2. Serdeczny palec – to grupa (diakonia) gospo-

darczo-przyjmująca troszcząca się o zwykłe potrzeby 

każdego, a szczególnie nowych uczestników spotkań; 

3. Środkowy palec – najbardziej wysunięty do 

przodu – to grupa (diakonia) ewangelizacyjna 

wychodząca naprzeciw poszukującym i zagubionym; 

4. Wskazujący palec – to kapłan (pasterz – duchowy 

przewodnik) pokazuje dobry kierunek wspólnocie; 

5. Kciuk ma najłatwiejszy dostęp do pozostałych palców –  

to grupa (diakonia) animująca, czyli nadająca tempo wspólnocie. 

Cała ręka potrzebuje wszystkich palców, które pomagają sobie. 

Nie może być tak np. że jesteś w grupie liturgicznej i dlatego nie 

posprzątasz i odwrotnie. Poszczególne charyzmaty uzupełniają się lub 

czasami poszczególne osoby wymieniają się zadaniami (z wyjątkiem 

sprawowania sakramentów przez kapłana). 
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10e. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Lb 11,24-29 „I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał 

siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan zstąpił w obłoku i 

mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu 

starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie.  

Nie powtórzyło się to jednak. 26 Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się 

Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie 

przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł 

młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 

prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 

głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny 

jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!” 

 Dla kogo przeznaczone jest obdarowanie Duchem Świętym? 

 W jakim stopniu brak jedności może skutkować tym, że nie zostaniesz 

obdarowany? 

 W jakich momentach pojawia się w Tobie zazdrość o to, że ktoś inny 

został obdarowany?  

2. Jr 24,5-7 „To mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na 

mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do 

ziemi Chaldejczyków - dla ich dobra. Skieruję wzrok na nich dla ich dobra, 

sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować. 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.” 

 Które Twoje trudne doświadczenia pokazują na to, że potrzebujesz 

innych na drodze wiary? 

 Na co z niepokojem patrzy Pan Bóg w Twoim życiu? 

 Kiedy należysz do narodu Pana Boga? 

3. Jr 42,1b-3.7.9-12 „Cały lud od małego do wielkiego przyszli i powiedzieli do proroka 

Jeremiasza: Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie! Módl się za nami do twojego 

Pana Boga, za całą tę resztę – bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas 

sam widzisz – aby twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy 

czynić. […] Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo […]  

i powiedział do nich: To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście,  

by przedstawił Mu Waszą prośbę. Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, 

wzmocnię Was, a nie zniszczę, zasadzę Was, a nie wyrwę; ogarnął Mnie bowiem żal 

nad nieszczęściem, jakie Wam uczyniłem. Nie obawiajcie się króla babilońskiego, przed 

którym drżycie. Nie bójcie się go – wyrocznia Pana – bo Ja jestem z Wami,  

by Was ocalić i uwolnić z jego ręki. Okażę Wam miłosierdzie, tak że się zlituje nad 

wami i pozwoli Wam zamieszkać w waszej ziemi.” 

 W jakiej dziedzinie życia widzisz, że pozostało nas niewielu? 

 Co jest ważne, jeżeli masz wielu wrogów? 

 Jakie znaczenie ma trwanie we wspólnocie z innymi? 
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4. J 15,1-7 „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] 

uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która 

przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści 

dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał]  

w Was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa  

w winnym krzewie – tak samo i Wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem 

krzewem winnym, Wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 

owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, 

zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia,  

i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, poproście, o cokolwiek 

chcecie, a to Wam się spełni” 

 Jak mocnego związku z Chrystusem potrzeba w Twoim życiu? 

 Jakie jest działanie Słowa Bożego w Twoim życiu? 

 Kiedy masz szansę owocować? 

5. Dz 2,36-38.41-47 „Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością,  

że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to 

usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra  

i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy  

z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,  

a weźmiecie w darze Ducha Świętego. […] Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali 

ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce 

Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała 

każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, 

przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 

każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb 

po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud 

odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 

dostępowali zbawienia.” 

 Co masz czynić oprócz przyjęcia chrztu? 

 Co się dzieje z Tobą, gdy uwierzysz? 

 Jakie są Twoje życiowe skutki  pójścia za Jezusem na serio? 

6. 2 Kor 4,7-11 „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga 

była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie 

poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy 

prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie 

giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa 

objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu 

Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.” 

 Dlaczego Pan Bóg pozwolił na to, aby Twoja wiara była taka krucha? 

 Jaki jest cel Twoich zmagań prywatnych i wspólnotowych? 

 Dlaczego łatwiej jest Ci cierpieć z innymi niż samotnie? 

7. Ga 6,1-2.6.9-10 „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy 

pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na 

właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona 
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noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. […] Ten, kto pobiera naukę wiary, 

niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. […] W czynieniu 

dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie 

ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza 

naszym braciom w wierze.” 

 Co robisz, gdy widzisz ludzkie upadki? 

 Co to oznacza, że masz nosić cudze brzemiona? 

 Jak rozumiesz wzajemne obdarowanie we wspólnocie? 

8. 1 Kor 3,1-3 „A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, 

lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie 

pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież 

jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż 

nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?” 

 Co wskazuje na Twoją niedojrzałość? 

 Które z Twoich czynów we wspólnocie pokazują na Twoją dojrza-

łość? 

 Co powoduje Twój brak zgody z innymi? 

9. Rz 12,9-10.13-15 „Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, 

podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!  

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Zaradzajcie potrzebom świętych! 

Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, 

a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.” 

 Co to znaczy, że masz być życzliwy/a? 

 Święty w Nowym Testamencie to po prostu chrześcijanin – komu 

przede wszystkim masz pomagać? 

 Jakie nakazy masz do realizowania we wspólnocie? 

10. Wj 13,17-18.21-22 „Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą 

do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział, bowiem Bóg: Żeby lud na 

widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud 

okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi 

egipskiej. […] A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich 

prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we 

dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.” 

 Co masz wspólnego z Izraelitami wychodzącymi z niewoli? 

 Dlaczego niektóre drogi Twoje i Twojej wspólnoty nie są najkrótsze? 

 Kiedy Pan idzie przed Tobą? 
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11. TWOJA MATKA – MARYJA. DLACZEGO NIE 

MOŻESZ MILCZEĆ O TYM, CO CIĘ SPOTKAŁO?  

 

Z krzyża popłynęły piękne słowa testamentu Jezusa (por. J 19,25-

27). W testamencie zostawiasz swoje skarby pod opieką spadkobiercy,  

a może nawet więcej, to on staje się tym, który ma do nich prawo. 

Maryja staje się Twoją Matką i otrzymujesz prawo do przebywania  

w Jej bliskości. Poczuj, że Maryja towa- 

rzyszy Ci tak, jak była przy Jezusie. 

Nie narzuca się, ale zawsze jest  

w pobliżu tego, co dzieje się  

w Twoim życiu. Nie jest bierna, 

 bo widzi, że czasami potrzebujesz 

Jej interwencji jak nowożeńcy na 

weselu w Kanie Galilejskiej (por.  

J 2,1-11). Wyprasza potrzebne 

łaski, bo kocha Ciebie nawet 

bardziej niż Twoja rodzona matka. 

 

11a. IDZIESZ Z MARYJĄ? 

Jeżeli żyjesz przy Jezusie zbliżasz się do Maryi. Natomiast, gdy 

jesteś blisko Maryi szybko spotkasz się z Jezusem. Gdzie jest Jezus, tam 

jest Maryja, a gdzie jest Maryja, tam jest Jezus. Zobacz Jej spotkanie  

z Elżbietą, wizytę, która jest służbą. Przypatrz się pukaniu do 

zamkniętych drzwi i brakowi zainteresowania Dobrą Nowiną, która 

puka dosłownie do drzwi mieszkańców Betlejem. Sprawdź moment 

narodzin, gdy trzeba mówić zaskoczonym pasterzom i mędrcom, że ten 

maleńki Jezus, to Mesjasz, którego wyobrażali sobie zupełnie inaczej. 

Spójrz na dwunastoletniego Jezusa w świątyni, którego trzeba 

umiejętnie szukać. Daj się zaskoczyć tym, że prawdziwymi krewnymi 

Jezusa są Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je w swoim 

sercu… Tyle wydarzeń z życia Maryi, które stają Ci się bliskie,  

gdy spotykasz Ją z Jej Synem. 
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11b. CO TO OZNACZA, ŻE JESTEŚ JEJ DZIECKIEM? 

Niech Twoje myśli trwają przy Maryi. Wyobraź sobie, że fakty-

cznie jest Twoją Matką i chronisz się pod Jej płaszczem. Nikodem, 

który nocą przyszedł do Jezusa zafascynowany Jego nauką i znakami 

usłyszał, że powinien się narodzić ponownie. W odpowiedzi zapytał, 

czy po to, aby tak się stało, ma wejść do łona swojej matki? (por. J 3,1-

21) A Ty co masz zrobić, by stać się Jej dzieckiem? Czy masz wejść do 

Jej łona? Może wtedy, w Jej łonie, Twoje życie stało by się naprawdę 

bezpieczne, bo chroniłaby Cię Maryja, Twoja Matka? W takiej sytuacji 

czujesz, że Ona nosi Cię w swoim wnętrzu, rozmawia z Tobą, słyszysz 

bicie Jej serca, żyjesz tym, czym Ona żyje. Chcesz być w zjednoczeniu 

z Nią na zawsze. Pępowina sprawia, że wszystko Maryi jest Twoje (por. 

ks. Dominik Chmielewski, Kecharitomene). Jeżeli jednak spostrzeżesz, 

że nie jesteś jedyną osobą w tym łonie? Jeżeli rozejrzysz się lepiej 

zauważysz, że to ciąża bliźniacza. Twoim bratem – bliźniakiem jest 

Jezus, Pan i Bóg. Zaczynasz odkrywać Jego bliskość w Maryi. Dzięki 

Niej wasze serca są tak blisko siebie. Wydaje się, że jako bliźniak tyle 

ma Ci do przekazania, a przede wszystkim towarzyszy Ci to głębokie 

przeświadczenie o Jego czystej i nieskończonej miłości do Ciebie. 

Trwaj w zachwycie, że Jezus chce być na wieki przy Tobie w takiej 

bliskości i jedności... Oczywiście to tylko wyobraźnia, ale masz dzięki 

niej szansę odkrycia jak bardzo jesteś umiłowany/a przez Maryję i Jej 

Syna. 

11c. DO CZEGO ZACHĘCA CIĘ ŚWIADECTWO ŻYCIA 

MARYI? 

Miłość Maryi i Jezusa ma moc oczyszczania Twojej miłości.  

To ona sprawia, że zaczyna Cię boleć to, że nie wszyscy przeżywają 

taką bliskość z Panam Bogiem. Ten ból popycha Cię do tego, by zacząć 

robić rzeczy szalone dla swojego Jedynego Pana. Oto w pewnym 

momencie stać Cię na więcej niż musisz. Twoje wymagania 

wypływające z wiary i miłości biegną ku innym, którym niesiesz 

nadzieję. Nawet wtedy, gdy inni nie rozu- 

mieją Cię do końca ani motywacji, ani 

treści. Nie zniechęcasz się, bo warto 

zaufać Nieskończonemu. Wiesz, że jeden 

sieje, drugi podlewa, a kto inny zbiera 

plon (por. J 4,37). Zyskujesz wtedy też 
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cierpliwość, bo pełnisz wolę Pana i ufasz, że On sam dopełni dzieła 

przez Ciebie zapoczątkowanego w Jego Duchu Świętym. Jeżeli 

przecież to jest Boże dzieło, to z całą pewnością się ostoi (por. Dz 5,38-

39).  

„Zadanie skutecznego głoszenia Ewangelii okazuje się 

szczególnie pilne w naszych czasach. Ojciec Święty Franciszek  

w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium przypomina, że „jeśli coś 

ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty 

sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje 

pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni  

z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary,  

bez perspektywy sensu i życia”. Zachęta, by być Kościołem 

„wychodzącym” prowadzi do ponownego odczytania całego życia 

chrześcijańskiego w kluczu misyjnym. Zadanie ewangelizacji dotyczy 

wszelkich dziedzin działania Kościoła — duszpasterstwa zwyczajnego, 

głoszenia Ewangelii tym, którzy porzucili wiarę chrześcijańską,  

a zwłaszcza tym, do których Ewangelia Jezusa nigdy nie dotarła lub 

którzy stale ją odrzucali. W tym nieodzownym zadaniu nowej 

ewangelizacji bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest uznanie i doce-

nienie licznych charyzmatów, zdolnych do rozbudzania i posilenia życia 

wiarą Ludu Bożego.” (List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła 

katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi  

a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła z 2016r. nr 1) 

Więź, do której zaprosiła Cię Maryja pokazuje, że kochając, 

stajesz się niesamowicie kruchy/a, podatny/a na okaleczenie.  

Tym bardziej staje się dla Ciebie jasne, że właśnie Jezus jest 

najboleśniej zraniony, odepchnięty, bo kocha najpełniej.  
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11g. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Łk 1,39-45 „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 

łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 

Pana.” 

 W jaki sposób, w jakim tempie reagujesz na Boże posłanie? 

 W czym przejawia się Twoja radość ze spotkania Pana? 

 Co Ci daje zawierzenie Panu Bogu? 

2. Łk 2,4-7 „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 

w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” 
 Jakie wydarzenia popychają Cię do realizacji Bożych dzieł? 

 Czego potrzebuje Jezus, aby przynieść Ci Dobrą Nowinę? 

 Dlaczego czasami Twoje serce jest zamknięte jak drzwi domów  

w Betlejem? 

3. Łk 2,8-12 „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 

nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 

oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się!  

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla 

was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.”  

 Pan posyła pod warunkiem, że wypełniasz swoje podstawowe 

zadania? 

 Jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy Pan pokazuje na swoje dzieła? 

 Jakie orędzie przynoszą Aniołowie pasterzom? 

4. Łk 2,15 „Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do 

siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 

oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 

żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja 

zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, 

wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 

powiedziane.” 

 Kiedy pojawia się w Twoim życiu zapał i ciekawość poznawania 

Bożego działania? 
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 W jakim tempie szukasz odpowiedzi na ważne pytania? 

 Co skrywasz na dnie swojego serca? 

5. Łk 2,41-49 „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy 

miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 

Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając 

Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 

byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się 

bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój  

i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie 

szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” 

 Co trudno Ci zauważyć w działaniu Jezusa? 

 W jakich okolicznościach widzisz, że Jezus chowa się przed Tobą? 

 W jakich okolicznościach gubisz Jezusa? 

6. J 2,1-8 „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka 

Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 

Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja 

lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka 

Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 

sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 

mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! 

I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście 

staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.” 

 Do których momentów Twojego życia zaprosiłeś Maryję? 

 Na kim w Twoim życiu Maryja skupia uwagę? 

 Co mówi Jezus do Ciebie, gdy widzi problemy w Twoim otoczeniu? 

7. J 19,25-27 „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego 

obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie 

rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” 

 W jakich sytuacjach Twojego życia starasz się stać, obok krzyża? 

 Po czym rozpoznajesz, że Jezus patrzy na Ciebie? 

 W czym wyraża się to, że bierzesz Maryję do siebie? 

8. J 4,29-30.39-42 „[Samarytanka mówi] Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi 

powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli 

do Niego. […] Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 

kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie 

przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam, zatem dwa dni.  

I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już 
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nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 

przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.” 

 W jaki sposób przyprowadzasz innych do Jezusa? 

 Daj przykład, jaką ma moc Twoje proste słowo, a jaką świadectwo? 

 Co robisz, aby inni skupiali się na Jezusie, a nie na Tobie, gdy o Nim 

mówisz? 

9. Mt 10,5-10 „Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie 

idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do 

owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 

niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota 

ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, 

ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.” 

 Co powiesz napotkanym ludziom, gdy będziesz ich ewangelizować? 

 Kogo dotyczy pierwsze posłanie – kogo masz objąć głoszeniem? 

 Jakich zysków możesz oczekiwać po spełnieniu takiego posłania? 

10. Łk 10,1-9 „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch  

i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto 

was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mów-

cie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocz-

nie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co 

mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli 

do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie 

chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.” 

 Dlaczego Pan posyła Cię wraz z innymi w ten świat? 

 Co lub kto może być Twoim wilkiem? 

 W jakim celu Pan Cię posyła? 
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12. WYCHODZISZ. CO BĘDZIE Z TOBĄ DALEJ? 

 

W Twoim sercu i wielu innych osób mogło pojawiać się mnóstwo 

pytań natury ogólnej. Może nawet „Gdy to usłyszeli, przejęli się do 

głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia?” (Dz 10,2a) Dlatego powoli 

kończąc te rozważania odkryj, czego Ci potrzeba dalej, by nie zostać 

niemowlakiem (por. 1 Kor 3,1), ale stać się w pełni rozwiniętym 

człowiekiem. 

Już znasz moc Słowa Bożego, które jest Ci koniecznie potrzebne 

do przeżycia obok Eucharystii. To dwa stoły zastawiane dla Ciebie 

podczas każdej Mszy Świętej. Jeżeli nie karmisz się nimi głodujesz,  

a w końcu umierasz duchowo. Do stołu zasiadasz z innymi. Stąd 

konieczność wspólnoty w Twoim życiu i to takiej, która Cię formuje – 

daje Ci szansę duchowego wzrostu – rozwoju. Te trzy filary owocują 

przez ewangelizację i miłosierdzie.  

 

 

Co zmienia się w Twoim życiu? Być może nic od strony 

zewnętrznej, ale nowe światło sprawia, że Twoje życie nabiera ósmego 

wymiaru. Jest nim nowa perspektywa. Nowy sens. Jezus przyjdzie 

ponownie na końcu świata tak zwanego ósmego dnia. Dla człowieka 

niewierzącego wszystko rozbija się na murze śmierci. W Twoim życiu 

Chrystus Pan zburzył rozdzielający nas mur – wrogość. Dostrzegasz,  

że za tym murem jest życie bez końca. Dzięki Jezusowi masz 

perspektywę życia nie do muru śmierci, ale stanęły przed Tobą 

nieskończone horyzonty. Widzisz je już teraz, dlatego miłość zabiera Ci 

lęk. Możesz wołać: Jezu ufam Tobie i Jezu Ty się tym zajmij, bo wiesz, 

że robisz, co możesz, a resztę Pan sam uzupełni. Dlatego Twoje życie 

pędzisz już w ósmym wymiarze przepełnionym nadzieją wieczności  

z Bogiem. Nie zmarnuj podarowanej Ci szansy na świętość, a Pan sam 

będzie działał, bo nie może o Tobie zapomnieć.  
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Czterech ludzi trafia do labiryntu. To odpowiedź na ich 

pragnienia. Mogą tam spełnić swoje marzenie życiowe, z zastrzeżeniem, 

że ich wybory pociągają za sobą konsekwencje. Zostają umiejscowieni  

w sali, z której można wyjść korzystając z wielu drzwi. Ich zadanie 

polega na wypowiedzeniu po kolei głośno swojego marzenia – 

odpowiedzią będzie uchylenie drzwi, dzięki czemu mogą zobaczyć,  

co ich czeka.  

1. Pierwszy poszukuje wielkiego bogactwa, najlepiej wielkiego skarbu. 

Uchylają się drzwi i przez szczelinę widać, że jest tam sala pełna 

sztabek złota i klejnotów, stosów paczkowanych banknotów. Wchodzi 

bez wahania – pakuje bogactwa we worek, we wszystkie kieszenie,  

a nawet za koszulę. Drzwi w międzyczasie się zatrzasnęły… 

2. Drugi pragnie władzy, dzięki której będzie mógł panować nad 

innymi, nie będzie musiał pracować, a dodatkowo czekają go 

królewskie smakołyki. Gdy tylko wypowiada swoje marzenie 

uchylają się inne drzwi i widzi wspaniały fotel prezydencki, 

uwijających się podwładnych i suto zastawiony stół z przemyślnym 

jedzeniem – w pośpiechu wbiega do środka, zajmuje przygotowany 

fotel i obżera się bez końca. Te drzwi też się zatrzasnęły… 

3. Trzeci marzy o sławie gwiazdy estrady, co przy okazji ułatwi mu 

kontakty damsko-męskie. Po uchyleniu drzwi momentalnie znajduje 

się w środku, bo nie musiał nawet długo wodzić wzrokiem, aby 

zauważyć czekających na niego fanów, niektórych gotowych na 

wszystko dla swojego idola. Rozkosze wciągają go szybko nie widzi 

zamykających się drzwi… 

4. Czwarty poszukuje prawdziwej miłości. Gdy wypowie swoje 

pragnienie okaże się, że za zamkniętymi dotychczas drzwiami 

otwiera się ciąg dalszy labiryntu. Zaskoczenie przechodzi  

w zaufanie. W sercu odkrywa, że Bóg wie, co jest mu w tym 

momencie potrzebne. Zaufanie jemu jedynemu pozwala opuścić 

labirynt i odnaleźć miłość na zewnątrz...  

Pozostali otrzymali to, czego szukali, ale nie znaleźli tego,  

co najważniejsze – tylko zaufanie Bogu wyprowadza nas z największych 

życiowych labiryntów. Tylko zaufanie Bogu prowadzi nas do największej 

Miłości, która może wypełnić wszystkie pragnienia naszego skołatanego 

serca. 
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Wybór należy do Ciebie, a jest on skutkiem Twoich małych, 

codziennych decyzji. Życzę Ci powodzenia! 

12a. WYBIERZ SŁOWO BOŻE. 

1. Ga 5,16-25 „Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, 

i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak 

pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś 

rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 

uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa 

pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. 

Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 

dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, 

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 
Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, 

ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, 

do Ducha się też stosujmy.” 

 Kiedy masz szansę, by nie było w Twoim życiu owoców ciała? 

 Po czym widzisz, czy jest Ci bliższe życie według Ducha, czy według 

Prawa? 

 Jakie owoce Ducha już w sobie widzisz, a jakich Ci brakuje? 

2. 2 Tm 3,14-17 „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, 

bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 

które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 

Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania,  

do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości –  

aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” 

 Co szczególnie zapadło Ci w pamięć z dotychczasowych rozważań  

i co to znaczy, że masz trwać w tym nauczaniu? 

 Do czego zachęca Cię św. Paweł? 

 W czym może Ci pomagać Pismo Święte? 

3. J 6,50-51.55-56 „To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 

żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. […]  Ciało moje 

jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa 

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” 

 Czego potrzebujesz, aby nie umrzeć duchowo? 

 Jak się czujesz, gdy nie możesz przyjmować Komunii Świętej? 

 Co tworzy Komunię, czyli jedność z Bogiem? 

4. Flp 2,12-16 „A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie 

o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze 
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bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w Was sprawcą i chcenia,  

i działania zgodnie z [Jego] wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, 

abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu 

zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. 

Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa,  

że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem*.” 

 Jak wygląda Twoja troska o własne zbawienie? 

 Co Bóg sprawia w Twoim sercu? 

 Co jest kręgosłupem Twojego życia? 

5. Jk 1,12-16 „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie 

poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega 

pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego 

na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech 

dojrzeje, przynosi śmierć Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!” 

 Dzięki czemu możesz wytrwać w pokusie? 

 Kto lub co jest źródłem Twoich pokus? 

 Co robisz, by zapanować nad swoimi pożądaniami? 

6. Jk 1,17-20 „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują  

z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej 

woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, 

nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje 

sprawiedliwości Bożej.” 

 Skąd pochodzi Twoja zmienność? 

 Dlaczego tak trudno Ci trwać w dobru? 

 Co znaczy dla Ciebie panować nad sobą? 

7. Jk 1,21-24.27 „Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła,  

a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić 

dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 

oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie 

wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 

Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. […] Religijność czysta  

i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich 

utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.” 

 Jaką ma moc Słowo Boże w Twoim życiu? 

 Co się dzieje, gdy nie wprowadzasz Słowa Bożego w czyn? 

 Dlaczego tak łatwo przychodzi Ci zapominać o Bożych dziełach  

w Twoim życiu? 

8. 1 Kor 10.12-14 „I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy  

z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali 

wytraceni przez dokonującego zagłady. […] Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, 
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baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła 

nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, 

lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli 

przetrwać.” 

 Co to znaczy, że wystawiasz Pana na próbę? 

 Jakie widzisz skutki szemrania w Twoim życiu? 

 W czym może przejawiać się Twoja pycha? 

9. 1 Kor 10,23-24.31-32 „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. 

Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra,  

lecz dobra bliźniego! […] Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 

wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla 

Greków, ani dla Kościoła Bożego,” 

 Co jest granicą Twojej wolności? 

 Jakie Twoje działania powodują, że Boże dzieła nie budują się? 

 Co robisz, aby wszystko w Twoim życiu było na chwałę Bożą? 

10. Jk 5,16-20 „Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za 

drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa 

sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie,  

by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów 

błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśliby 

ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto 

nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje 

liczne grzechy.” 

 Jaki widzisz związek między sakramentem pokuty a Twoim 

zdrowiem? 

 Dlaczego to takie ważne, aby można było powiedzieć, że jesteś 

człowiekiem sprawiedliwym? 

 Co daje Tobie osobiście ewangelizowanie? 

 

Podziękowania: 
Bogu w Trójcy jedynemu, za Jego Słowo i natchnienia niech będą 

największe dzięki. Bardzo serdecznie dziękuję wspólnotom Odnowy  

w Duchu Świętym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, 

Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej, Domowemu 

Kościołowi, Neokatechumenatowi, Wspólnotom Wiara i Światło oraz 

Parafiom przeżywającym Rekolekcje Ewangelizacyjne, za możliwość 

odkrywania Kerygmatu jako Dobrej Nowiny, która sprawiła, że moje 

życie osobiste i kapłańskie nabrało głębokiego i radosnego sensu,  

w którego centrum jest Jezus. 

Bardzo dziękuję za cierpliwość i cenne uwagi poczynione przez pier-

wszych czytelników tego zbioru myśli: Agacie, Tadeuszowi, Joannie. 



KS. JANUSZ TOMCZAK, JESTEŚ NOWYM CZŁOWIEKIEM DZIĘKI JEZUSOWI. KERYGMAT…      | 92 

 

ANEKS 

RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH. 

Opracowania na podstawie rachunku sumienia  

o. Bonifacego H. Knapika OFM  

dokonał ks. dr Janusz Tomczak 

 

A1. MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA 

Duchu Święty proszę Cię o Twoje światło koniecznie mi 

potrzebne, aby odkryć moje grzechy i korzeń zła, który mnie do nich 

prowadzi. Zanurz mnie w Przenajdroższej Krwi Zbawiciela, abym 

doświadczył daru nieskończonego przebaczenia dzięki Miłości 

Miłosiernej Mojego Kochającego Boga. Zapraszam Cię, Jezu, do 

całej historii mojego życia. Tylko w Tobie jest jedyny ratunek dla 

mnie, tylko Ty możesz wydobyć mnie z dna zagłady, z mojego 

szamba grzechów, obmyć swoją krwią, a moje stopy postawić na 

mocnej skale Twojego zbawienia. Tylko Ty jeden, masz moc 

uwolnić mnie, oczyścić, uzdrowić i uświęcić. Uwielbiam Cię  

w Twoim Krzyżu znaku zwycięstwa nad moim grzechem i moją 

wiekuistą śmiercią. Przeczysta Dziewico Maryjo wypraszaj mi łaskę 

szczerego wyznania grzechów i stanięcia przed Bogiem w pokorze 

ogołocenia. Oddaję się Tobie – kieruj moim życiem, bym nigdy nie 

powracał do zła, które uczyniłem. Daj mi radość dziecka Bożego, 

które na nowo odkrywa, że jest obdarowane niepojętą, Bożą 

Miłością. Amen. 

UWAGA 

Wszelka szkoda wyrządzona bliźniemu musi być naprawiona przed 

Spowiedzią św. albo w jak najkrótszym czasie po niej. 
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A2. RACHUNEK SUMIENIA 

Przykazanie miłości 

Które Twoje myśli, słowa, uczynki i zaniedbania pokazują na Twój 

brak miłości wobec Boga i człowieka? Może są to grzechy, które nie 

znajdują się w żadnym wykazie grzechów, ale całym sobą czujesz, 

że są złem wyrządzonym Bogu lub człowiekowi? 

1. PRZYKAZANIE BOŻE Nie będziesz miał bogów cudzych 

przede mną. 

Czy się modlisz? Jaka jest Twoja modlitwa? Czy walczysz o skupie-

nie, przygotowujesz się do niej? Znajdujesz na nią odpowiedni czas? 

A może to resztka Twojego czasu? Trwałeś w zwątpieniu w prawdy 

wiary? Wstydziłeś się swojej wiary? Zaparłeś się wiary? (mw1, zg2) 

Krytykowałeś prawdy wiary? (zg, mw) Dbałeś o wiedzę religijną? 

Ufałeś Bogu? Rozpaczałeś w trudnościach i podtrzymywałeś 

zwątpienie? Narzekałeś na P. Boga w niepowodzeniach itp.? (zg). 

Oddawałeś cześć obcym bóstwom przez palenie kadzidełka i posia-

danie ich podobizn (Budda, słoniki z podniesioną trąbą, egipskie 

papirusy z bóstwami Egiptu, maski obrzędowe Afryki, Indonezji 

itp.)? Wierzyłeś w magię, zabobony, wróżby z kart, ręki, dna oka, 

fusów kawy, wosku ? (mw) Wierzyłeś w horoskopy, astrologię, 

akupunkturę, akupresurę? (mw) Wywoływałeś, choćby w zabawie, 

duchy zmarłych? (mw) Uprawiałeś spirytyzm? (mw) Chodziłeś do 

wróżki, bioenergoterapeuty, znachora, szeptunki? (mw) Podejmo-

wałeś próby medytacji dalekiego wschodu? (mw) Oddawałeś cześć 

bóstwom wschodu w ramach sztuk walki wschodnich i powiązanych 

z nimi medytacji? (mw) Nosiłeś amulety i inne symbole „na 

szczęście”? (mw) Słuchałeś muzyki satanistycznej, psychodelicznej, 

zawierające teksty niemoralne? (mw) Zachęcałeś innych do którejś  

z powyższych praktyk? (mw, zg) 

 

 

                                                           
1 Skrót mw – materia ważna (konieczna materia, która wraz z tym, że grzech popełniony 

w wolności i przy pełnej świadomości, aby mówić, że dokonał się grzech cieżki) 
2 Skrót zg – zgorszenie, które podnosi znaczenie grzechu 
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2. PRZYKAZANIE BOŻE – Nie będziesz brał imienia Pana 

Boga Twego nadaremno. 

Bez szacunku lub potrzeby używałeś imion Świętych, Matki Bożej 

lub Pana Boga? Opowiadałeś dowcipy ośmieszające wiarę lub Pana 

Boga albo cytowałeś w żartach teksty Pisma Św.? Bluźniłeś, czyli 

wyzywałeś na Boga lub świętych? (zg; mw) Złamałeś przysięgę albo 

ślub złożony Bogu? (mw) Składałeś niepotrzebną przysięgę? Przyją-

łeś po świętokradzku sakramenty św. (jakie)? (mw) Przeklinałeś 

kogoś lub złorzeczyłeś komuś w myślach albo publicznie? (mw, zg)  

3. PRZYKAZANIE BOŻE Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

Opuściłeś z własnej winy Mszę Św. w niedzielę albo w święto naka-

zane lub spóźniłeś się na nią? (zg; mw) Biernie w niej uczestniczy-

łeś? Przeszkadzałeś innym w skupieniu w czasie Mszy Św. słowem, 

gestem, strojem? Wykonywałeś prace niekonieczne w dni świąteczne 

lub w niedziele? (zg) 

4. PRZYKAZANIE BOŻE Czcij ojca twego i matkę twoją. 

Obowiązki dziecka. Nie miałeś miłości i szacunku do rodziców  

i okazywałeś im to? Ubliżałeś rodzicom, biłeś ich, kłóciłeś się  

z nimi, obmawiałeś ich, nie pomagałeś im, wstydziłeś się ich? Nie 

modliłeś się za nich? Nie byłeś posłuszny rodzicom, nauczycielom, 

wychowawcom? Nie opiekowałeś się rodzicami w podeszłym 

wieku? Obowiązki rodzica. Nie dbałeś o wychowanie i pełny 

rozwój dziecka, w tym moralny i religijny (np. modlitwa, Msza Św., 

lekcje religii, sakramenty św., wartościowanie według zasad wiary 

itp.) Nie miałeś czasu dla dzieci, nie interesowałeś się ich 

problemami? Nie traktowałeś ich jednakowo? Byłeś niesprawiedliwy 

w karaniu lub karałeś nie z miłości, lecz z braku cierpliwości? 

Rozpieszczałeś swoje dzieci (za mało od nich wymagałeś np. w oglą-

daniu telewizji, korzystaniu z komputera i smartfona, kontaktach  

z podejrzanym towarzystwem) lub przesadzałeś z wymaganiami? 

Zapominałeś o potrzebie wspólnej modlitwy, czytania Pisma Św., 

rozmów religijnych? Nie reagowałeś na przebywanie dzieci nocą  

u chłopaka/dziewczyny? Krytykowałeś przy dzieciach autorytety np. 

nauczycieli, duchowieństwo? (zg) Układałeś życie dzieci wbrew ich 

woli, zwłaszcza, gdy były już dorosłe? Wtrącałeś się w pożycie mał-

żeńskie dzieci, powodując konflikty? Nie dbałeś o chrześniaka? 
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5. PRZYKAZANIE BOŻE Nie zabijaj. 

Niszczyłeś zdrowie swoje lub bliskich, np. przez nadmiar jedzenia, 

tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze, energetyki, metaboliki, 

przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku? Usiłowałeś 

popełnić samobójstwo? (mw) Narażałeś zdrowie i życie swoje lub 

innych (także pracowników)? Zabiłeś człowieka, może 

nienarodzonego? (mw) Zachęcałeś, namawiałeś lub zmuszałeś do 

przerwania ciąży? (zg; mw) Żywisz do bliźnich nienawiść lub 

niechęć? Pobiłeś lub pokaleczyłeś kogoś? Samookaleczałeś się? 

Prowadziłeś pojazd w stanie nietrzeźwym? (zg) Lekceważyłeś 

przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy? Niszczyłeś 

środowisko naturalne, znęcałeś się nad zwierzętami? Gardziłeś 

drugim człowiekiem? Wyśmiewałeś się z niego, ośmieszałeś  

i przezywałeś go? Bawiłeś się cudzym kosztem? Zadawałeś 

cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne? Nie modliłeś się za 

wrogów i prześladowców? Nie przebaczyłeś komuś w swoim sercu? 

Nie ratowałeś bliźniego w zagrożeniu, odmówiłeś mu pomocy? 

Przyczyniłeś się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych? (zg) 

Niszczyłeś przyjaźń między ludźmi?  

6. PRZYKAZANIE BOŻE Nie cudzołóż oraz  

9. PRZYKAZANIE BOŻE Nie pożądaj żony bliźniego twego. 

Oglądałeś nieskromności? Pożądałeś drugiej osoby? (mw) Miałeś 

upodobanie w nieskromnych myślach? (mw) Podniecałeś się do 

grzechu nieczystego przez lekturę, fantazje, filmy, strony 

internetowe, gry, widowiska, pornografię, zły dotyk siebie lub 

drugiego człowieka itp.? (mw) Nie odsuwałeś od siebie okazji do 

tych grzechów? Przekazywałeś innym materiały z tego zakresu? (zg, 

mw) Żartowałeś lub prowadziłeś dwuznaczne lub wprost 

nieprzyzwoite rozmowy? (zg, mw) Popełniłeś grzech nieczysty ze 

sobą lub z inną osobą? (zg, mw) Kusiłeś innych ubiorem, słowami, 

zachowaniem, stwarzałeś dla siebie lub innych sytuacje rozbudzające 

pożądanie? (zg; mw) Podglądałeś życie seksualne? Wciągałeś  

w przeżycia seksualne osoby nieletnie? (zg, mw) Obnażałeś się pu-

blicznie dla podniecenia innych lub siebie? (zg, mw) Nadużywałeś 

praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykon-

cepcyjne)? (mw) Nie szanowałeś w małżeństwie czasowej niemoż-

ności współżycia? Nie starałeś się poznać etycznych metod kiero-
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wania płodnością? Nie uświadamiałeś swoich dzieci w dziedzinie 

seksualnej? Zwlekałeś z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn? 

Współżyłeś w stanie nietrzeźwym? (mw) Planowałeś rozwód, zmie-

rzałeś do niego (mw)? Rozwiodłeś się (zg, mw)? Wszedłeś po Roz-

wodzie w następny związek (małżeństwo cywilne, konkubinat) ? (zg, 

mw) 

7. PRZYKAZANIE BOŻE Nie kradnij oraz  

10. PRZYKAZANIE BOŻE Nie pożądaj rzeczy bliźniego twego. 
Przywłaszczyłeś sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną) lub owoce 

cudzej pracy i zasługi innych? Zabierałeś innym czas, np. każąc na 

siebie czekać? Wyrządziłeś szkodę przez lenistwo, niepunktualność, 

niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów? Zatrzymałeś rzecz 

znalezioną lub pożyczoną? Nie oddałeś długu w terminie albo 

wcale? Kupiłeś albo sprzedałeś rzecz skradzioną? Dawałeś albo 

brałeś łapówki? Zniszczyłeś cudzą własność i nie wynagrodziłeś tego 

(np. uszkodziłeś samochód i uciekłeś)? Nie reagowałeś na zło 

czynione innym? Oszukałeś w handlu, marketingu, transakcjach? 

Pożądałeś cudzego dobra? Nie wynagrodziłeś krzywd ani przed 

spowiedzią św., ani po niej? Urządziłeś się cudzym kosztem? Nie 

wynagradzałeś uczciwie za pracę? Przywiązywałeś się zbytnio do 

rzeczy materialnych? Byłeś rozrzutny? Byłeś skąpy wobec 

potrzebujących? Wykorzystywałeś czas pracy lub środki służbowe 

dla celów prywatnych?  

8. PRZYKAZANIE BOŻE Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu twemu. 

Kłamałeś z przyzwyczajenia? Jakie szkody wyrządziło Twoje 

kłamstwo i jak je naprawiłeś? Posądzałeś lekkomyślnie? Bez 

potrzeby mówiłeś o wadach lub grzechach bliźnich (obmawiałeś)? 

Oczerniałeś bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy? 

Byłeś obłudny wobec bliźniego? Zdradziłeś tajemnicę albo sekret? 

Nie zachowałeś tajemnicy zawodowej, państwowej? Nie 

dotrzymałeś słowa, obietnicy? Osądzałeś bliźnich; pozywałeś do 

sądu z błahych powodów? Stawałeś po stronie nieprawdy (np. dla 

korzyści)? (zg) Byłeś wścibski, podsłuchiwałeś, podglądałeś, 

obwiniałeś? Donosiłeś lub zeznawałeś fałszywie? Fałszowałeś 

dokumenty? Mówiłeś bezmyślnie, głupio (gadulstwo)?  
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PRZYKAZANIA KOŚCIELNE (nowe). 

1. W niedziele i święta nakazane nie uczestniczyłeś we Mszy Św.  

i nie powstrzymywałeś się od prac niekoniecznych (por. III przyk. 

Boże)?  

2. Przynajmniej raz w roku nie przystąpiłeś do sakramentu pokuty?  

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym nie przyjąłeś 

Komunii Św.?  

4. Nie zachowywałeś nakazanych postów i wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty nie powstrzymywałeś się 

od udziału w zabawach?  

5. Nie troszczyłeś się o potrzeby wspólnoty Kościoła? 

GRZECHY CUDZE. 

Pobudzałeś do grzechu, np. przez nieskromny ubiór, rozgniewanie, 

złe mówienie, złe zachowanie, itp.? (zg) Namawiałeś do grzechu (np. 

do kradzieży, cudzołóstwa, rozwodu)? (zg) Zezwalałeś lub kazałeś 

popełnić grzech, np. dzieciom, domownikom, podwładnym? (zg) 

Milczałeś na grzech bliźniego? Pomagałeś popełnić grzech? (zg) Nie 

upominałeś za grzechy i nie wyciągałeś konsekwencji za popełnione 

zło np. przez dzieci, podwładnych? (zg) Broniłeś cudzego grzechu 

lub pochwalałeś go? (zg) Gorszyłeś bliźnich swoim postępowaniem? 

Jak szkodziłeś bliźniemu? Przebywałeś w złym towarzystwie? (zg) 

GRZECHY GŁÓWNE. 

Pycha - wynosiłeś się ponad innych: w myśli, mowie lub czynie? 

Chciwość - goniłeś za niesprawiedliwym zyskiem? Byłeś skąpy? 

Zazdrość - nosiłeś niechęć do ludzi, którym się dobrze powodziło? 

Szkodziłeś im, np. przez zniesławienie? Nie potrafiłeś cieszyć się ze 

szczęścia innych? Nieczystość - (por. VI prz. Boże). Nieumiarko-

wanie w jedzeniu i piciu - jadłeś ponad miarę stając się za bardzo 

zmysłowy? Nie dzieliłeś się jedzeniem z potrzebującymi? 

Wyrzucałeś lub marnowałeś jedzenie? Upijałeś się? (mw) Gniew - 

znieważałeś, rozsiewałeś strach zwłaszcza wśród dzieci? Niszczyłeś 

przyjaźń i majątek, itp. Lenistwo - zaniedbywałeś praktyki religijne? 

Lekceważyłeś swoje obowiązki stanu, zawodowe i religijne? 

Marnotrawiłeś czas i talenty? Zaniedbywałeś swój rozwój 

intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny? 
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GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU. 

Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. Decydowałeś 

się popełnić grzech ciężki, licząc na przebaczenie w sakramencie 

pokuty? (mw) Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże. 

Uważałeś, że nie zasługujesz na przebaczenie Boże i rezygnowałeś  

z tej łaski? Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 

Odrzucałeś uznaną prawdę chrześcijańską? (mw) Bliźniemu łaski 

Bożej zazdrościć. Drażniła Cię ludzka pobożność i zwalczałeś różne 

praktyki religijne? Zazdrościłeś, że ktoś jest pobożniejszy od Ciebie? 

Uważałeś, że Pan Bóg bardziej komuś błogosławi niż Tobie, tym 

bardziej, gdy na to nie zasługuje? Zatwardziałość wobec natchnień 

Ducha Św., Lekceważyłeś natchnienia Ducha Św. do dobrych 

uczynków, do Spowiedzi św. itp.? Odkładanie pokuty i nawró-

cenia aż do śmierci, Żyłeś w ciężkich grzechach uważając, że przed 

śmiercią zdążysz jeszcze się nawrócić? (mw) 

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA. 

Umyślne zabójstwo. Byłeś przyczyną aborcji: lekarzem, położną, 

rodzicem, pielęgniarką? (zg; mw) Zachęcałeś, radziłeś, zmuszałeś 

lub nie przeszkadzałeś w aborcji? (zg; mw)  

Grzech sodomski - grzech nieczysty przeciwny naturze. 

Uczestniczyłeś w praktykach homoseksualnych itp.? (zg; mw) 

Publicznie popierałeś praktyki homoseksualne? (zg)  

Uciskanie ubogich, wdów i sierot. Dokuczałeś słabym, z niepełno-

sprawnością, z opóźnieniem intelektualnym, byłeś powodem ich 

płaczu, wyśmiewałeś ich, nakłaniałeś do grzechu? (zg; mw) 

Zatrzymywanie zapłaty pracownikom. Ociągałeś się z zapłatą za 

pracę itp.? (zg) Płaciłeś alkoholem, nierządem lub czymś niegodni-

wym za pracę? (zg; mw) 

GRZECHY ZANIEDBANIA.  

Uczynki miłosierdzia:  

a) względem duszy. Nie upominałeś grzeszących? Nie pouczałeś 

pogubionych? Wątpiącym nie udzieliłeś dobrej rady? Nie pocie-

szałeś strapionych? Nie chciałeś cierpliwie znosić krzywd? Nie daro-

wałeś chętnie urazów? Nie modliłeś się ani za żywych ani za zmar-

łych? Zaniedbywałeś najważniejsze dobre uczynki: modlitwę, post, 

jałmużnę? Nie starałeś się o dary Ducha Świętego: mądrości, 
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rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej? 

Nie pokonywałeś wad przez ubieganie się o cnoty? Nie zabiegałeś  

o odpusty zupełne? Nie pogłębiałeś swojej wiary przez czytanie 

Pisma św. i lekturę religijną? Trwoniłeś czas na nieużyteczne lub 

szkodliwe zajęcia, np. oglądanie niebezpiecznych programów, długie 

zabawy, plotki, nadmiar gier na smartfonie lub komputerze itp.? 

b) względem ciała. Nie nakarmiłeś głodnego? Nie dałeś pić spra-

gnionemu? Nie użyczyłeś gościny lub nie wspomogłeś potrze-

bującego? Nie odwiedziłeś więźniów, chorych, w podeszłym wieku 

(rodziców, krewnych, znajomych, sąsiadów)? Nie brałeś udziału  

w pogrzebie kogoś bliskiego?  

A3. MODLITWA PO RACHUNKU SUMIENIA. 
Mój dobry Ojcze, przytul mnie do swojego kochającego serca, bym 

bardzo żałował za to wszystko, co dokonało się w moim życiu. Wylej 

na mnie zdroje Twoich łask na pogłębienie tego, do czego 

pobudziłeś mnie w tym podsumowaniu mojego życia. Nie zasługuję 

na to, a jednak chcesz dać mi szansę. Jak dobrze, że nie zapomniałeś 

o mnie i dajesz mi tę siłę, by wydźwignąć się i powędrować za Tobą 

całym sercem. Postanawiam, przy pomocy Twojej łaski zmienić 

moje życie i unikać wszelkiego grzechu. Pragnę zadośćuczynić za 

każde zło, które wyrządziłem. Pragnę zawsze mieć Ciebie w cen-

trum mojego jestestwa jako jedynego Pana i Króla mojego życia. 

Panie Jezu bądź moim Ratunkiem, a nie Sędzią. Pokaż także Panie 

Boże dobro mojego życia, które dzięki Twojej pomocy udało się 

uczynić. Święty Michale Archaniele broń mnie od ataków złego i nie 

pozwól wyrwać Jezusa z mojego serca. Maryjo wyproś mi pełne 

przylgnięcie do mojego Niebieskiego Ojca. Amen. 
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