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50. „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!”

Szukać Pana
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„Czas się wypełnił” Mt 1, 15

Aby kroczyć drogą do Boga, aby Go odnaleźć,
konieczne jest odwrócenie się od zła. 
Kolejne ważne kroki to: zmiana 
postępowania i przemiana w sercu.
Przypomina o tym Jan Chrzciciel, nawołując:
„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie” (Mt 3, 2).
To wezwanie podejmuje Jezus na początku
swojej publicznej działalności, wzywając:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1, 15).
Sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa woła
każdego człowieka, który zszedł z dobrej
drogi: „Nie przyszedłem powołać 
do nawrócenia się sprawiedliwych, 
lecz grzeszników” (Łk 5, 32).

Co z tego, że stoisz na środku

skrzyżowania, jeśli nie masz

chęci, by iść dokądkolwiek?

Antoine de Saint-Exupéry
Wybierz drogę
Jeśli chcesz sprecyzować drogę swej życiowej
wędrówki, musisz zadać sobie pytanie o jej cel,
dokąd chcesz dojść, co chcesz osiągnąć.
Zdarza się, że pomylisz drogi, wybierzesz drogę
niewłaściwą. Co wtedy? Zawsze możesz zawrócić
i odszukać tę, która doprowadzi cię do celu.

Wejść we wspólnotę z Bogiem
Drogą i celem życia chrześcijanina jest
komunia z Bogiem. Stwórca przeznaczył
człowieka „na osiągnięcie zbawienia przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który za nas
umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli – razem
z Nim żyli” (1 Tes 5, 9-10). Ojciec Niebieski wzywa
człowieka do wejścia we wspólnotę z Nim.
Odpowiedzią na ten apel Boży powinna być
postawa szukania Boga, szukania Jego oblicza
(por. Oz 5, 15), skierowania swojego serca ku
Panu (por. 1 Sm 7, 3).
Zadaniem człowieka jest zatem ciągłe
podejmowanie wysiłku szukania Królestwa
Bożego i Jego sprawiedliwości (por. Mt 6, 33).
Jednakże każdy człowiek nosi w sobie skutki
grzechu pierworodnego. Dlatego czasami gubi
się na swojej ścieżce życia. Przypomina o tym
św. Jan Apostoł: „Jeśli mówimy, że nie mamy
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy” (1 J 1, 8).

Miłować dobro

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 przesłoni

liczne grzechy. 

Jk 5, 19-20
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Środa Popielcowa 
(Popielec) – pierwszy dzień
trwającego 40 dni Wielkiego
Postu.  W tym dniu chrześcijanie
uczestniczą we Mszy Świętej,
w czasie której, po homilii,
następuje obrzęd posypania
głów popiołem, stanowiący
zewnętrzny znak rozpoczęcia
pokuty.
„Od niepamiętnych czasów
popiół jest obrazem ułomności
i przemijania człowieka, znakiem
żałoby i pokuty. Nie tylko
u Izraelitów, ale u Egipcjan,
Arabów i Greków posypywanie
głowy popiołem wyrażało
skargę, smutek, skruchę, pokutę.
Na tym tle zrozumiałe są
starochrześcijańskie zwyczaje
i formy pokutne: rozpoczynając
publiczną pokutę wielcy
grzesznicy przywdziewali
zgrzebne szaty i włosiennice,
posypywali sobie głowy
popiołem, żyli o chlebie
i wodzie”*.

* Mszał z czytaniami, Kraków 1986, 
s. 109-110
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Z A S T A N Ó W  S I Ę

Czy pragniesz należeć 

do tych mężnych ludzi,  

którzy codziennie wybierają 

drogę dobra?

Wysiłek nawrócenia
Bóg pragnie
„wszystkich
doprowadzić do
nawrócenia” (2 P 3, 9).
Dlatego też ten
wysiłek nawrócenia
nie jest jedynie

dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem
„skruszonego serca” (Ps 51, 19), pociągniętego
i poruszonego łaską, pobudzającą do
odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który
pierwszy nas umiłował (por. KKK 1428).
„Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe.
Trzeba, by Bóg dał człowiekowi serce nowe.
Nawrócenie jest przede wszystkim dziełem
łaski Boga, który sprawia, że nasze serca
wracają do Niego: «Nawróć nas, Panie, do
siebie, a nawrócimy się» (Lm 5, 21/Wlg/). Bóg daje
nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając
wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje
wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu; zaczyna
obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie
być od Niego odłączonym. Serce ludzkie
nawraca się, patrząc na Tego, którego przebiły
nasze grzechy” (KKK 1432).
Nawrócenie wewnętrzne skłania do
uzewnętrznienia tej postawy przez znaki
widzialne, gesty i czyny pokutne.

Nawrócenie serca
Wezwanie Pana Jezusa do nawrócenia
i pokuty nie ma na celu tylko czynów
zewnętrznych, lecz nawrócenie serca, pokutę
wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają
bezowocne i kłamliwe (por. KKK 1430).
„Pokuta wewnętrzna jest radykalną
przemianą całego życia, powrotem,
nawróceniem się do Boga całym sercem,
zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od
zła z odrazą do popełnionych przez nas złych
czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera
równocześnie pragnienie i postanowienie
zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie
Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu
nawróceniu serca towarzyszą zbawienny ból
i smutek, które Ojcowie Kościoła nazywali
smutkiem duszy i skruchą serca” (KKK 1431).

Jezus ukazuje, na czym 
polegają czyny pokutne

Gdy tylko

uwierzyłem, że jest

Bóg, zrozumiałem

natychmiast, że nie

mogę zrobić

inaczej, jak tylko

żyć wyłącznie dla

Niego. 

Karol de Foucauld
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