
Czy jesteś szczery przed Bogiem? Czy potrafisz wylewać przed Nim swoje 
serce? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że pragniesz mnie słuchać. Dziękuję, że 
mogę wylewać przed Tobą moje serce.  
 

27 lutego 2021, sobota     Pwt 26,16-19; Ps 119,1-8; Mt 5,43-48 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ BOGU 

Pwt 26, 16-17 
„Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, 
pełnij z całego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, 
iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł 
jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.”  
 

Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że wszystko może sobie 
podporządkować. Chce mieć  prawo do ingerencji w prawa natury, do 
decydowania o śmierci i życiu człowieka. Nikomu i niczemu się nie chce 
podporządkować. Chce być bogiem sam dla siebie i dla innych. Końcem 
takiej postawy jest unicestwienie i ludzka tragedia. Od czasu grzechu 
Adama ciągle przerabiamy to samo i będziemy nadal przerabiać, dopóki nie 
przyjmiemy, że tylko posłuszeństwo Bogu żywemu i jego prawom rodzi 
szczęście i zadowolenie.  
 

Jak reagujesz na słowo „posłuszeństwo”? Czy prosisz o łaskę 
podporządkowania się Bożym prawom? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o 
łaskę pokory, która potrafi podporządkować się Twoim nakazom i prawom. 
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NAWRACAĆ SIĘ 
 

 
 

21 lutego 2021, niedziela             Rdz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15 
NAWRACAĆ SIĘ,  TO PRZYJĄĆ OFIARĘ CHRYSTUSA ZA MNIE 

1P 3,18  
„Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby 
was do Boga przyprowadzić”.  
 

Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Po co Bogu potrzebna była taka ofiara? 
Dzisiejsze Słowo mówi, że Chrystus umarł za grzechy. Zapłacił rachunek, 
jaki Bóg wystawił Adamowi za jego nieposłuszeństwo i odrzucenie zasad, 
które ustanowił Stwórca człowieka. „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 
6,23). Ta zapłata została uiszczona, Jezus umarł za ten grzech, za każdy 
grzech, za mój grzech. Bóg honoruje tą zapłatę, ale tylko wtedy, gdy Ty 
przyjmiesz ją za swoją, to znaczy powiesz Bogu: „Ja też zgrzeszyłem i 
dziękuję Ci, że Jezus umarł także za grzech, który ja popełniłem”.  
 

Czy uznajesz swoją grzeszność, to znaczy fakt, że byłeś nieposłuszny 
zasadom ustanowionym przez Boga? Pomódl się: Panie, przyjmuję, że 
Chrystus umarł także za mój grzech, przyjmuję Jego ofiarę za mnie i proszę 
Cię o nowe życie.  
 

22 lutego 2021, poniedziałek - święto Katedry św. Piotra Apostoła  
1 P 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,13-19 

NAWRACAĆ SIĘ, TO SPOTKAĆ JEZUSA  
Mt 16, 13. 15 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” Jezus zapytał ich: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?” 



 
Jezus i dzisiaj pragnie postawić nam te same pytania: Za kogo Mnie 
uważacie? Kim jest dla ciebie Jezus? Może jest dla ciebie jakąś postacią 
historyczną prawdziwą, ale przebrzmiałą. Może to postać z życia twojej 
matki lub babci. Mówią o Nim, że umarł i zmartwychwstał, ale czy to jest 
prawda. Jezus pragnie spotkać się z tobą i przekonać, że On żyje także dla 
ciebie. 
 
Czy spotkałeś w swoim życiu żywego Jezusa? Kim On jest dla ciebie? 
Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś. Dziękuję, że 
pragniesz się ze mną spotkać.  
 

23 lutego 2021, wtorek        Iz 55,10-11; Ps 34,4-19; Mt 6,7-15 
NAWRACAĆ SIĘ,  TO  PRZEBACZAĆ 

Mt 6,14-15 
„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy 
Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie 
przebaczy wam waszych przewinień”.  
 

Tutaj nie ma miejsca na słowo „może”, „może przebaczę”. Jeśli my nie 
przebaczymy tym, którzy zawinili nam, to Bóg nie przebaczy nam, którzy 
zawiniliśmy wobec Niego. Tak, wiemy wszyscy, jak trudno jest wymówić 
słowa przebaczenia, gdy zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, gdy 
napluto nam w twarz, gdy publicznie zostaliśmy niesłusznie oskarżeni, etc, 
etc. Jest trudno, ale nie jest to niemożliwe, bo zawsze możemy 
wypowiedzieć coś siłą woli, nawet jeśli uczucia mówią co innego. Nie 
mamy czekać, aż zmienią się nasze uczucia, one zmienią się, gdy będziemy, 
nawet wbrew nim, wypowiadać słowa przebaczenia.  
 

Pomyśl kto zawinił wobec Ciebie, do kogo czujesz odrazę, na czyj widok 
robi Ci się niedobrze? Może to są osoby, którym powinieneś wybaczyć? 
Pomódl się: Jezu, daj mi moc wypowiadania słów przebaczenia.  
 

24 lutego 2021, środa      Jon 3,1-10; Ps 51,3-19; Łk 11,29-32 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  BYĆ POSŁUSZNYM WEZWANIU BOŻEMU 
Jon 3, 1-3  
„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do 
Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz 
wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo 
rozległym – na trzy dni drogi.”  
 

Jonasz podjął się zadania, którego nie chciał się podejmować. Został w jakiś 
sposób przez doświadczenia życia „przymuszony” do wykonania polecenia 

Boga. My również wielokrotnie mamy w życiu do wykonania coś trudnego, 
bolesnego i niesympatycznego, ale może ratującego życie innych. Efekt 
posłuszeństwa Jonasza był zdumiewający: Zobaczył Bóg czyny ich, że 
odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad 
niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.  
 

Czy odczytujesz wezwania Boże? Czy jesteś tym wezwaniom posłuszny? 
Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę posłuszeństwa Twoim wezwaniom, 
zwłaszcza tym, które są dla mnie trudne do przyjęcia.  
 

25 lutego 2021, czwartek            Est 14,17; Ps 138,1-8; Mt 7,7-12 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  PROSIĆ O ŁASKĘ  

WYTRWAŁOŚCI  I CIERPLIWOŚCI 
Mt 7, 7-8 
„Nie przestawajcie prosić, a będzie wam dane, nie przestawajcie szukać, a 
znajdziecie, nie przestawajcie pukać, a drzwi będą wam otworzone. Bo 
każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, kto wytrwale szuka, znajduje, a temu, 
kto wytrwale puka, otworzą drzwi”(tłm. Żydów mesjanicznych)  
 

Kultura współczesna wyprała nas z wytrwałości i cierpliwości. Mamy kawy 
rozpuszczalne i herbaty, internet, który dociera z informacjami w kilka 
sekund. Słowo Boże mówi o wytrwałym szukaniu i wytrwałym proszeniu. 
To wszystko domaga się czasu i cierpliwości. I tu mamy poważny problem 
ale zawsze możemy wołać do Jezusa, aby nam w tym pomógł: Jezusie, 
Synu Dawida ulituj się nade mną!  
 

Czy jesteś człowiekiem cierpliwym? Czy prosisz o łaskę determinacji i 
wytrwałości? Pomódl się: Jezu, przemień moje serce. Spraw, abym był 
cierpliwy i wytrwały.  
 

26 lutego 2021, piątek     Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; Mt 5,20-26 
NAWRACAĆ SIĘ, TO  WOŁAĆ Z GŁĘBI NASZEGO SERCA 

Ps 130, 1-4 
„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.”  
 

Autor psalmu zachęca nas do wołania z głębi naszego serca do Boga 
żywego. Ważne jest dla Niego to, co czujemy, z czym się zmagamy, z czym 
sobie nie radzimy. Bóg pragnie nas słuchać i pragnie nas wysłuchać. Rani 
Go nasza obojętność i pycha.  
 


