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49. Zatrzymaj się na chwilę

Otwórz Mu!
„Każde ludzkie serce ma podwójne
drzwi:
jedne otwiera Bóg,
drugie, musisz otworzyć sam.
Bóg otwarł swoje drzwi na oścież;
stał się człowiekiem.
Jako nasz bliźni
jest dostępny
dla każdego z nas.
Jeśli Ty jesteś «zamknięty»,
to znaczy, że jeszcze Mu nie otworzyłeś.
Otwórz się!
Otwórz Mu!”*
Spotkaj się z twoim Bogiem sam na
sam, posłuchaj Jego głosu. Miejscem
spotkania jest twoje sumienie.
* E. Gruber, Moja wiara w obrazach i symbolach, Warszawa

2004, s. 7.

Nie wahaj się 
opuścić nieodpowiednie miejsce
„Syn Marnotrawny spostrzega miejsce, które
jest daleko poza domem ojca. Dom, który nie
jest jego domem, zajęcia, które są inne niż
jego życie”*. I wraca do Ojca.
Ty także możesz wrócić z daleka, z miejsca,
które nie jest twoim domem. Stań przed
Ojcem. Spotkaj się z Tym, który czeka na
ciebie. On będzie radował się z twojego
powrotu.

132

Adam

Syn marnotrawny

Wyjdź z miejsca ukrycia
„Adam, pierwszy człowiek grzechu,
ukrył się w cieniu krzaków. Wołany
przez Boga opuszcza [swoje] ukrycie,
staje przed Panem.
[A Ty], gdzie jesteś?”*
Czy się ukrywasz za zamkniętymi
drzwiami twojego serca? 
Czy chcesz spotkać się ze swoim 
Stwórcą?
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Znajdź miejsce w swym sercu
„Zacheuszu zejdź, powie Pan, bo nie to 
jest miejscem twojego spotkania [ze Mną].
Opuść drzewo, wejdź do domu”*.
Ty też możesz zaprosić Mistrza do „swego
domu”. Otwórz drzwi swojego serca. 
Bądź razem z Chrystusem. Uraduj się
spotkaniem.

Kieruj się słowem Bożym
Zapewne wiele razy w swoim życiu
zastanawiałeś się, jak postąpić. Święty
Augustyn radzi: „Wróć do swego 
sumienia, jego pytaj!... Zejdźcie więc
– bracia – do waszego wnętrza i we
wszystkim, co czynicie, patrzcie na
Świadka – Boga!” (KKK 1779).
„(...) Człowiek we wszystkim tym, co mówi
albo czyni, powinien wiernie iść za tym,
o czym wie, że jest słuszne i prawe.
Właśnie przez sąd swego sumienia
człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy
prawa Bożego” (KKK 1778). Słowo Boże jest
światłem na twojej drodze ku Dobru.

Twoje sumienie proponuje:
„Jeżeli możesz dać dobry, potrzebny,
oczekiwany dar – daj cały, na ile cię stać.
Jeżeli możesz dać dobrą radę, daj całe
bogactwo wiedzy, jaką posiadasz.
Jeżeli możesz tylko być chwilę blisko
drugiego człowieka, bądź tyle, ile 
możesz”*.
Twoje sumienie pyta:
„Czy mogłeś lepiej? W modlitwie, 
w domu”*, w szkole, wobec rodziców,
rodzeństwa, kolegów... „Jeżeli mogło być
lepiej, mądrzej, delikatniej, uważniej,
cierpliwiej, piękniej, to czemu nie było?
Niech będzie jutro w pełni możliwości”*.
* Ks. A. Henel CM, Katecheza w krajobrazie, Kraków 1995, s. 252-253.

Zacheusz
.

Z A S T A N Ó W  S I Ę

Czy chcesz prawdziwie 

powracać do Pana? 

Zrywaj z brakami, grzechem, 

złym charakterem
!

Przez sumienie 

człowiek jest zdolny 

i zobowiązany 

do przyjęcia

odpowiedzialności 

za siebie i kształt życia

na świecie. 

(...) Ponieważ sumienie

człowieka 

nie wyklucza 

popełnienia

obiektywnego błędu, 

jestem zobowiązany 

do ciągłego

kształtowania 

swojego sumienia.

Elmar Gruber
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