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PLAN  SEMINARIUM  ODNOWY  ŻYCIA  W  DUCHU  ŚWIĘTYM 

 
 

TYDZIEN  I               Miłość Boga   

TYDZIEŃ  II            Grzech  

TYDZIEŃ  III           Jezus Panem  i  Zbawicielem                                                                                     

Nabożeństwo przed Krzyżem 

 

TYDZIEŃ IV            Jezus obiecuje Ducha Świętego 

 

TYDZIEŃ V          Dary Ducha Świętego   -                                                         

Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem 

 

TYDZIEŃ VI             Wzrastać duchowo 

 

TYDZIEŃ VII            Walka duchowa i moc we wspólnocie 

 

                                 Agapa  - Zakończenie Seminarium  
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HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

 

O Stworzycielu Duchu przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską laskę zesłać racz, 
Sercom co dziełem są Twych rąk. 
 
Pocieszycielem jesteś zwan, 
I Najwyższego Boga dar, 
Tyś namaszczenie naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 
 
Ty darzysz laską, siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz. 
Przez Ojca obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 
 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy swej. 
 
Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I twym pokojem obdarz wraz, 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas. 
 
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był, 
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sil. 

 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi, który zmartwychwstał, 

I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał.  Amen

 

WPROWADZENIE 
 

Gdzieś we Francji umieszczono na drzwiach kościoła następujący tekst : „Nie 
jesteś aż tak zły, aby tu nie wejść. Nie jesteś aż tak dobry, aby przejść obok i 
nie wstąpić.” 

 
Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym to  rekolekcje, dla 
wszystkich. Dla tych którzy uważają się „daleko od Boga”, dla tych „ni 
zimnych ni gorących” i dla tych, którzy chcą pogłębić swe życie duchowe.  

 
Seminarium ma na celu nie tylko pogłębienie podstaw wiary chrześcijańskiej, 
ale przede wszystkim rozpalenie Twojej fascynacji chrześcijaństwem. 
Chrześcijaństwo  nie jest  zbiorem  przykazań  i  zasad  moralnych,  które  
trzeba wypełnić, by osiągnąć życie wieczne. Chrześcijaństwo to spotkanie z 
żywą Osobą, z Bogiem, to zakochanie się w Bogu. 

 
W Encyklice Bóg jest Miłością papież Benedykt XVI napisał, że „u początku 
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale 
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową 
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perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie ". 
 

Zgodnie z tymi słowami, pragniemy, abyś poczuł się umiłowanym dzieckiem 
Boga, a Twoje życie, poprzez nawiązanie i rozwijanie relacji z miłującym Cię 
Ojcem, nabrało nowego sensu. Twoja więź z Jezusem ma stać się jeszcze 
bardziej głęboka i osobista niż była do tej pory. Przeżycie Seminarium ma 
Ci dopomóc także w nieustannym odkrywaniu Ducha Świętego, jako żywej 
i działającej w Kościele Osoby oraz otwarciu się na Jego działanie. 

 
Chcemy wzbudzić w Tobie pragnienie poznawania i głębokiego 
doświadczania wiary. Przeżycie tych rekolekcji ma sprawić, byś poczuł 
smak kroczenia drogą Ewangelii, zapragnął być „cały dla Boga", byś nie 
lękał się radykalizmu wiary. Jeśli to stanie się Twoim udziałem, możesz być 
tego pewien, że uzyskasz nową tożsamość chrześcijańską i znacznie 
piękniejszą niż dotąd, perspektywę życia. Zawierzenie Jezusowi sprawi, 
że staniesz się nowym człowiekiem, nauczysz się dostrzegać w Twoim życiu 
miłującą Obecność Boga, zaczniesz patrzeć na otaczającą Cię rzeczywistość 
innymi oczami. 

 
Pogłębiająca się, dzięki wierze, miłość Chrystusa, zrodzi pragnienie 
świadczenia o Nim. Ojciec Święty Jan-Paweł II w homilii wygłoszonej 29 I 
1979 r. w Meksyku powiedział:  

 
" Wszyscy wierni na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania 

zobowiązani są do publicznego wyznawania wiary, którą otrzymali od Boga za 
pośrednictwem Kościoła. Powinni ją szerzyć i bronić jej jak prawdziwi 
świadkowie Chrystusa, ponieważ są wezwani do ewangelizacji -
fundamentalnego obowiązku wszystkich członków ludu Bożego". 

 
Siedmiotygodniowa praca otworzy Cię na przyjęcie darów Ducha Świętego i 
jako dojrzały chrześcijanin, bogaty w żywą wiarę będziesz gotowy do podjęcia 
szeroko rozumianej służby w Kościele. 
 
Seminarium składa się z cotygodniowych spotkań, podczas których ma 
miejsce konferencja wprowadzająca w kolejny tydzień oraz spotkanie w 
grupach. Będziesz miał okazję do podzielenia się przeżytym tygodniem i 
wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 
 
Najważniejsze w całym Seminarium będzie jednak Twoje codzienne 
spotkanie z żywym Bogiem, realizowane podczas modlitwy osobistej, 
modlitwy Słowem Bożym. 

 
Bóg będzie przemawiał do Ciebie przez wszystkie wydarzenia Twego życia, 
przez konferencje, przez spotkania w grupach. Jednak najważniejsze będą 
chwile, które spędzisz sam na sam z Bogiem. Każdego dnia trzeba znaleźć 
czas poświęcony na rozważanie Pisma Świętego. Słowo Boże może w Tobie 
rodzić radość, pokój, ale również sprzeciw, gniew, bunt a nawet lęk, 
zwłaszcza, gdy będzie dotykać spraw, które domagają się uporządkowania. 
Często bywa tak, ze zrozumienie danego Słowa przychodzi dopiero po jakimś 
czasie. Nie zawsze wszystko dociera do nas od razu. Nie zrażaj się tym, to jest 
normalne. 

 
Na każdy dzień Seminarium przeznaczony jest inny tekst Pisma Świętego.  
Oddajemy Ci do pomocy w przeżyciu tego czasu Notatnik Uczestnika. Będzie 
Ci służył każdego dnia, przez najbliższe siedem tygodni.  

 
 
W Notatniku jest opracowany każdy tydzień Seminarium. Rozpoczyna się on 
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krótkim wstępem z Katechizmu Kościoła Katolickiego, zawiera fragmenty 
Pisma Świętego do codziennej modlitwy osobistej, krótkie rozważanie, pytania 
do tekstu oraz miejsce na odpowiedź. Ważne jest, aby w codziennej pracy, nie 
pomijać niczego, co jest zamieszczone w Notatniku. Masz prawo nie rozumieć 
wszystkiego, zapytaj wtedy o to na spotkaniu  grupowym. Spotkania w 
grupach służą do podzielenia się tym, co będziesz przeżywać w związku z 
Seminarium, nie są to grupy dyskusyjne. Pamiętaj, aby wypowiadać się na 
zadany temat. 

 
Istotną sprawą jest, by nie opuszczać bez ważnej przyczyny, spotkań. Jeśli 
taka sytuacja nastąpi, postaraj się wcześniej uprzedzić o tym swojego 
animatora. Mimo nieobecności, wskazane jest, by przeżyć wszystkie tygodnie 
Seminarium. Można w tym celu poprosić o nagranie konferencji. 

 
Jeśli zdecydujesz się na podjęcie trudu przeżycia tych rekolekcji, owoce 
Ducha Świętego staną się Twoim udziałem. 
 
 
 
 

WPROWADZENIE DO CODZIENNEJ MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 

 

Najważniejszym wydarzeniem tego Seminarium jest codzienna modlitwa 
Słowem Bożym. Powinieneś każdego dnia zarezerwować sobie czas (15-
30minut), któremu postaraj się być wiernym. Jest to moment osobistego 
spotkania z Chrystusem w Jego Słowie, przygotowanym na każdy dzień 
Seminarium. Chodzi nam o systematyczną, indywidualną modlitwę a nie o 
pisemne odpowiedzi na pytania podane w zeszycie. Notatki staraj się 
sporządzać na koniec modlitwy. Podamy tutaj krótki jej schemat. 

 

1. Na początku poproś Ducha Świętego, aby poprowadził Twoją modlitwę 
i oddaj Mu twój czas. 

2. Odszukaj podany fragment Pisma Świętego i przeczytaj go, powtórz 
czytanie, możesz to uczynić nawet kilkakrotnie.  W trakcie lektury 
zauważ, co Cię uderzyło, zastanów się, co Cię zaskoczyło, wzbudziło 
uczucia, emocje. 

3. Zastanów się nad tekstem i nad swoimi przeżyciami, odczuciami, pytaj 
Jezusa i Ducha Świętego - o co chodzi? Możesz skorzystać z krótkiego 
komentarza (m. in. KKK), który jest w zeszycie.   W tym rozważaniu 
pomogą Ci postawione w zeszycie pytania. 

4. Módl się, proś Boga, aby Słowo, które rozważasz, stało się Twoim 
życiem. 

5. Odpocznij  w Panu - odłóż teksty, zeszyt; staraj się nic nie robić, jakbyś 
smakował, to czym Ciebie Bóg napełnił. Tu chodzi o całkowitą bierność 
przed Bogiem trwanie w Jego miłości. 

6. Idź i czyń to, do czego Cię Pan wezwał na modlitwie. Teraz możesz 
zrobić notatki. Warto w  ciągu dnia dalej przypominać sobie Słowo Boże. 
Zeszyt możesz także uzupełnić  pod koniec dnia. 

 

Jest to tylko propozycja - Duch Święty może Ciebie prowadzić na różne 
sposoby. Gdy nie jesteś czegoś pewien - zapytaj kapłana, spowiednika, 
kierownika duchowego lub swego animatora.  
Pamiętaj, że nie chodzi o "formalne zaliczenie modlitwy" i wypełnienie 
Zeszytu, ale o Twoje spotkanie z Bogiem, który jest w swoim Słowie.  
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Szczególna uwaga dla tych, którzy już modlą się Słowem Bożym oraz dla 
wszystkich po początkowych tygodniach tego seminarium. Można też 
przeczytać tekst i tylko trwać w obecności Bożej szczególnie, gdy jest ciężko, i 
gdy jesteśmy rozproszeni.  Chodzi po prostu o to, aby pozostawać na 
modlitwie z miłości do Boga, Nieraz w ostatniej minucie przychodzi Boża 
myśl. Duch Święty w tym czasie Seminarium każdemu udziela łaski własnej 
drogi modlitwy.  Pamiętajmy, że  modlitwa osobista to walka duchowa: 
 
 

Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. 
Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego 
Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z 
Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu ? Przeciw 
nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, bu odwrócić 
człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak 
żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale 
postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w 
Jego imię. "Duchowa walka" nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od 
walki modlitwy.                        

 Katechizm Kościoła Katolickiego (2725)    

  

 

JAK  ODSZUKAĆ  W  BIBLII  KONKRETNY  TEKST ? 
 
Skróty, które napotkasz w Notatniku, np. 1 Kor 3, 10b-17, to tzw. sigla 
biblijne.  1 Kor 3, l0b-17, to wersety od 10b, (b - druga część wersetu) do 17 
wersetu włącznie z rozdziału 3, 1 Listu do Koryntian.  
 
Wszystkie skróty dotyczące nazwy księgi Starego i Nowego Testamentu 
możnego znaleźć na początku każdego Pisma Świętego.   
Poniżej, dla ułatwienia korzystania z Pisma Świętego, podajemy skróty 
wszystkich ksiąg biblijnych : 
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NOTATNIK 

                                Modlitwa o wylanie Ducha Świętego 
     
    Ojcze niebieski błogosławię Cię,  
    wielbię i wysławiam Cię za dar Twego Syna Jedynego Jezusa. 
    To Ty pokochałeś mnie i dałeś mi się cały przez Niego.  
    Wybrałeś mnie zanim ziemia powstała, bym żył z Tobą na wieki.  
 
    Jezu, Synu Boga jedynego i Ojca naszego, który jest w niebie,  
    bądź mi dziś Zbawicielem i Panem.  
    Tobie ofiaruję moje życie i wyznaję Ci moje grzechy. Przyjmij je !    
    Potrzebuję Twego Ducha, by móc iść w wierności Twoją drogą.  
    Proszę Cię, daj mi Twego Ducha Świętego.  
    Niech Twoja obietnica stanie się dzisiaj dla mnie rzeczywistością. 
    Zanurz mnie i ochrzcij mnie w twym Duchu ! 
 
    Duchu Święty przyjdź !  Duchu Boże przyjdź !  
    Ożywicielu i Uświęcicielu przyjdź !  
    Odnów we mnie Twych siedem Darów.  
    Zanurz mnie w morzu Twojej Miłości. Uświęć mnie !  
    Rozpal Twój ogień we mnie !  Spal to co jest we mnie złe !  
    Panie otwórz moje usta a będę Cię wielbił nieustannie.     Amen 
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1 TYDZIEŃ     

 

Miłość  Boga 

 
 

1. Czy wierzysz, że Bóg ciebie kocha 

nawet wtedy, gdy grzeszysz ? 
 

 

DZIEŃ I  
        

Bóg jest miłością. Możesz poznać Boga i 

to, jak ciebie kocha. On sam chce wejść z 

tobą w osobisty kontakt, pragnie cię 

przyjąć, jako swoje dziecko. Ukazuje ci to 

przez słowa proroka Jeremiasza:  
 

Jr 31,33-34 
 

 

 
 

 

 

DZIEŃ II     
 

Bóg cię zna tak jak zna Jezusa. On jest 

dobrym pasterzem.  

 

J 10,11-15 

 

 

 
 

 

 

DZIEŃ III       
 

Bóg kocha cię taką miłością jaką kocha 

swego Syna i poświęcił Go, byś mógł 

żyć. 

 

Rz 8,31-34 
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 DZIEŃ IV  

      

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i 

podobieństwo. Zrodzeni jesteśmy z 

miłości Boga. On pragnie, abyś i ty stał 

się do Niego podobny.  

 

Rdz 1,26-27 

Ps 8,4nn 

 

 

 
 

 

DZIEŃ V     

   

On kocha ciebie zawsze, nawet wtedy, 

gdy byłeś od niego daleko, gdy nie 

chciałeś Go poznać, gdy zagubiony 

zwątpiłeś w Niego. On ciebie szukał 

 

Łk 15,4-6 

 

 

 

 
 

DZIEŃ VI       

 

Bóg chce, abyś powierzył Mu swoje 

sprawy, chce wysłuchać twoich próśb. 

 

Mt 7,7-11  

 
 

 

DZIEŃ VII   

     

Nie jesteś pyłem, który nie ma znaczenia 

we wszechświecie. Bóg ciebie wybrał i 

ma wobec ciebie plan; pragnie, abyś stał 

się Jego przyjacielem w dziele odrodzenia 

świata. 

 

Rdz 12,1-3 
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 2 TYDZIEŃ   
    

Grzech  
 

1. Czy doświadczyłeś grzechu w swoim 

życiu  (co utrudnia ci relacje z 

ludźmi, lub co tłumi twoją radość 

życia)? 
  

 

 DZIEŃ I  

 

W tobie, jak w każdym człowieku 

mieszka grzech, który cię zniewala.  

 

Rz 7,18-20.24;   1J 1,8-9 
 

 

 
 

DZIEŃ II 

 

Grzech przychodzi na świat nie przez 

Boga, lecz przez decyzję wolnej woli 

człowieka 

Syr 15,11-17 

 
Bóg jest pełen mocy i miłości 

przebaczającej. On dał swojego Syna - 

Jezusa, aby zaświadczył o tej Prawdzie. 

Kto ją poznał ten nie może na nią 

odpowiedzieć inaczej, jak tylko Miłością. 

1J 4,16-19 
 

 
DZIEŃ III 

 

Gdy próbujesz walczyć z własnymi 

słabościami, nie sądź, że walczysz tylko z 

samym sobą. Za twoimi słabościami 

kryje się ktoś o wiele potężniejszy.  

 

Ef 6,12 
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DZIEŃ IV 

 

Jezus wskazuje, że jedynie Bóg jest 

dawcą zbawienia. Odrzuca inne drogi 

zbawienia człowieka, którymi ciągle łudzi 

świat podległy szatanowi. Nie można 

znaleźć szczęścia (zbawienia), w 

zaspokajaniu potrzeb materialnych, 

zdobywaniu sławy i poklasku oraz 

władzy. 
Mt 4,2-10 

 
 

DZIEŃ V 

 

Choć potrzeba, byś pełnił dobre uczynki 

jako wyraz wdzięczności i wierności 

Bogu, to jednak nie na podstawie twoich 

uczynków dostępujesz zbawienia, lecz 

jedynie dzięki Jezusowi. 

 

Rz 3,23-28 
 

 

 
 

DZIEŃ VI  

 

Jeśli pytasz co masz robić? Jeśli pytasz 

którędy masz iść? To posłuchaj Jezusa: 

 

Mt 5,44-45  
 

 
DZIEŃ VII  

 

Bóg pragnie dla ciebie nowego życia, 

chce przywrócić ci godność dziecka 

Bożego, a tym przez którego dokonuje się 

twoje uwolnienie od grzechu - jest Jezus 

Chrystus. 

 

Ef 2,3-10 
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3 TYDZIEŃ    
    

Jezus Panem i Zbawicielem 

 
 

 

Na ile wierzysz, że Jezus może  ci 

pomóc, czy jesteś gotów Mu zaufać ? 
 

 

DZIEŃ I         

 
Jezus w pełni Człowiek. 

 Ludzkie ciało i ludzkie emocje:  

 

J 4,6;  Mt 11,16-19 

  

 
 

DZIEŃ II     

 

Jezus więcej niż Człowiek.                       

Z jego ust padały stwierdzenia : 

 

Ja jestem chlebem życia –  

 

J 6,35  
 

 
 

 

DZIEŃ III       

 

Ja jestem światłością świata – 

 

 J 8,12 
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DZIEŃ IV 

 

Ja jestem zmartwychwstaniem i         

życiem –  

 

J 11,25-26 
       
 

 
 

DZIEŃ V    

    

Ja jestem drogą, prawdą i życiem – 

 

J 14,6 
 

 

 
 

DZIEŃ VI     

 

Jest Synem Boga  

 

Mk 14,61 
   

 

 
 

DZIEŃ VII       

 

Uznać Jezusa jako swojego Pana znaczy 

postawić Go na pierwszym miejscu w 

swoim życiu. Wypuścić "ster swojego 

życia" z własnych rąk i oddać w Jego. 

Tego On oczekuje od każdego swojego 

ucznia i wielokrotnie o tym mówi. 

 

Mt 8,19-22;   

Mt 10,37-39;            

Mt 16,24-25 
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4 TYDZIEŃ   

 

Jezus  obiecuje  Ducha  

Świętego 

 

1. Czy Duch Święty przychodzi 

dzisiaj na ludzi ? 

2. Czy doświadczyłeś w swoim życiu 

działania Ducha Świętego ? 
   

DZIEŃ I      

    

Bóg ma moc ożywiać to, co obumarło, 

ma moc ożywiać twoje serce i 

przemieniać twoje życie. Pozwól działać 

w sobie Jego Duchowi i Jego słowu. 

 

Ez 37,1-14  
 

DZIEŃ II     

 

Duch Św. pragnie udzielać ci mocy do 

życia w jedności z Jezusem i do 

świadczenia o Nim wszędzie, 

gdziekolwiek ciebie pośle, "aż na krańce 

ziemi". 

Dz 1,8 

 
DZIEŃ III       

 

Duch Św. oczekuje twojego zdania się na 

Niego. Chce być w Tobie źródłem i 

przewodnikiem w modlitwie. Chce 

troszczyć się o ciebie i wprowadzać dobro 

z różnych wydarzeń twojego życia, które 

będą twoim udziałem.  

1Kor 12,1-11 

  

DZIEŃ IV    
Jezus kończąc swa publiczną działalność, 

obiecuje napełnienie tym samym Duchem 

Św. wszystkich swoich uczniów. 

 

J 14,15-18 
________________________________ 
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DZIEŃ V   
     
Duch Św. był obecny w całej publicznej 

działalności Jezusa, szczególnie widzimy  

to,  kiedy On  rozpoczyna  tą działalność.   

 

Łk 4,16-21 

  

 

 

 
 

DZIEŃ VI       

 

Ducha Św. już otrzymałeś w sakramencie 

Chrztu św. i bierzmowania. On w tobie 

mieszka i sprawia, że tworzysz jedno z 

Chrystusem. Dzięki i chwała Bogu za ten 

dar. 
1Kor 6,19-20 

 
Duch Św. objawia ci niedostępna dla 

ludzkiego umysłu prawdę o Bogu. On 

także otworzy ci oczy naprawdę o tobie 

samym. Bez Jego pomocy obie te prawdy 

będą dla ciebie ciągle zakryte. 

J 14,26 

 
 

DZIEŃ VII       

 

Duch Św. chce ciebie prowadzić przez 

życiem. On tez pragnie uzdalniać cię do 

dziecięcego, pełnego ufności zwracania 

się do Boga, nie tylko jako Ojca, ale jako 

twojego "Tatusia". W języku aramejskim, 

którego używał Pan Jezus, słowo "Abba", 

oznacza właśnie "Tatusiu". 

 

Rz 8,14-17 
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5 TYDZIEŃ        

   

Dary  Ducha  Św. 
 

 

Czy  doświadczyłeś na sobie moc  

Ducha Św.? 

 

 

DZIEŃ I      

    

Pan pragnie, abyś Go z wiarą prosił 

o Ducha Św. i Jego dary. 

 
Łk 11,9-13 
 

 

 
 

 

DZIEŃ II     

 

Siedem darów Ducha Św. - czyli 

nieskończenie wiele  
 

Iz 11,2-3 
 

 
 

 

 
 

 

 

DZIEŃ III    

   

Obecność Ducha Św. w naszym 

życiu przejawia się o owocach, które 

On sprawia. 

 
Gal 5,22-23 
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DZIEŃ IV       
 

Dary są dla służenia  innym                               

 

1P 4,10-11 

 

 

 

 
 

 

DZIEŃ V   

     

Każdy chrześcijanin obdarzony jest 

darami Ducha Św. Dane są one dla 

wspólnego dobra. Czy żyjesz darami, 

które otrzymałeś od Ducha Św. w 

sakramencie Chrztu św. i bierzmowania? 

 

1Kor 12,1-11 

  

 

 

 

 
 

DZIEŃ VI     

   

Darami Ducha budujemy Ciało 

Chrystusowe 

 

Ef 4,11-13 

 

 

 

 
 

 

DZIEŃ VII       

 

Duch Św. Daje nam nowe życie 

 
Rz 8, 11-15 
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6 TYDZIEŃ       

 

 Wzrastać duchowo  
 

1. Czy otrzymałeś jakiś dar od 

Ducha Św?  

 
  

 

DZIEŃ I      

 

Każdy otrzymuje dary Ducha Św.  

Ef 4,7-13     
Głoszenie ewangelii, wyrzucanie 

złych duchów, uzdrawianie chorych  

Łk 7,22 
 

 

 
DZIEŃ II     
 

Św. Paweł daje świadectwo wyboru 

Chrystusa. Jest świadom własnej 

niedoskonałości i drogi przemiany, która 

jest jeszcze przed nim. Doświadczenie 

spotkania z Jezusem daje mu zapał i siłę 

do gorliwego podążania za Panem. Czy 

twoja sytuacja nie jest podobna? 

Flp 3,4-12 

 
DZIEŃ III   

 

Na drodze wzrostu, jak niemowlę wyma- 

gające pieszczoty, będziesz doświadczać 

pocieszeń, radości, "cukierków" od Pana.  

1Kor 3,1-3a 
Miłość Boga wyraża się w darze - oddaje 

siebie do dyspozycji w osobie Jezusa 

Chrystusa. Jest to możliwe, jeżeli 

przyjmujemy ten dar Ciała i Krwi - 

Eucharystię, niezbędny nam pokarm na 

drogach życia.   

J 6,48-59 
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DZIEŃ IV      

Droga wzrostu duchowego to czas 

dogłębnej przemiany serca ku coraz 

większej miłości, ku coraz głębszemu 

poznaniu Boga.   

Kol 3,5-17 
Dzięki jezusowi nasze życie, wszystkie 

radości i trudy nabierają nowego 

znaczenia. W Nim włączeni jesteśmy w 

życie. 

Ef 1,3-14 

 
DZIEŃ V  

Dziękuj Bogu za przeżywane przez ciebie 

utrapienia. Przez nie może rosnąc i 

hartować się twoja wiara. Jk 1,2-5 

Jeśli chcemy z Chrystusem budować 

nasze życie, to potrzebny jest nam czas  

na słuchanie, na spotkanie z Bogiem, 

kiedy on będzie mógł nam się udzielać, 

wprowadzać nas w tajemnice swej 

miłości.. Tego uczymy się na modlitwie. 

Mt 6,5-15 

 
DZIEŃ VI       

Słuchać Boga, to słuchać Jego Słowa. On 

oczekuje przyjęcia z wiarą każdego 

wezwania, które do ciebie kieruje. Brak 

wrażliwości na Słowo Boga prowadzi do 

odejścia od Niego, do zatwardziałości 

serca. Pozwól, aby Jego Słowo zapadło 

głęboko w twoje serce i je przemieniło. 

Ps 119,41-56 

 
DZIEŃ VII       

Bóg chce ciebie prowadzić i kształtować 

mocą swojego słowa. On sam i Jego 

słowo jest skałą, na której możesz się 

oprzeć. Może on wydać owoc w twoim 

życiu tylko wtedy, gdy będziesz Mu 

posłuszny, gdy będziesz dokonywał 

konkretnych wyborów w Jego świetle, 

gdy będziesz na nie odpowiadał czynem. 
Mt 7,24-27; 1Tes 5,12-24  
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 7 TYDZIEŃ      

 

Walka duchowa i moc we 

wspólnocie 
 

1. Czym dla ciebie jest Kościół ? 

2. Czy odczułeś kiedykolwiek atak ze 

strony szatana? 

 

 

DZIEŃ I       

 

Kościół to krzew winny i latorośle. 

Wszczepienie w Chrystusa jest 

wszczepieniem w Kościół. Ten tydzień 

będzie dla ciebie pogłębieniem refleksji w 

jedności z Chrystusem i pomoże ci być 

cząstką Kościoła. 

J 15,1-11 

 

Trwanie w jedności z Chrystusem jest 

trwaniem w jedności z Jego następcą. Tak 

było od początku. 

Dz 2,42-47  

 
 

DZIEŃ II     

 

Bóg udzielił ci wielu łask i darów, 

objawił ci swoja miłość otworzył przed 

tobą nowa drogę i dał ci nowe życie. 

Szatan może podstępnie zdusić nowe 

życie w tobie, zniweczyć dary, które 

otrzymałeś. Może ciebie kusić, siejąc 

zwątpienie we wszystko, co było twoim 

udziałem. Nie słuchaj go. Jezus daje ci 

swoja łaskę, abyś tak jak On pozostał 

wierny prawdzie  i nie uległ pokusom i 

podszeptom szatana. 

Mt 3,16-4,1 
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DZIEŃ III      

  

Czasami będziesz też przezywał różne 

przeciwności i strapienia. Nie lękaj się. 

Jeżeli będziesz wierny Bogu, 

wyprowadzisz z nich dobro dla ciebie, 

choć nie zawsze od razu będziesz to 

rozumiał. Jednak żadne przeszkody - nic - 

nie ma mocy aby odłączyć ciebie od 

miłości Boga. 

Rz 8,28.31-39 
Szatan został pokonany na Krzyżu 

Kol 2,15;  
Uczniowie Jezusa otrzymali władzę 

nad demonami 

Łk 10,17-20 

 
 

DZIEŃ IV     
 

Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, 

abyście mogli stawić czoła 

zasadzkom diabła 

Ef 6,11 
   

 
 

 

DZIEŃ V       

 

Oręż naszej walki nie jest z ciała 

lecz z mocy Boga 

2Kor 10,4 
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DZIEŃ VI       

 

Jego celem jest zniszczenie, 

zaślepienie, zwątpienie, kuszenie, 

oskarżanie 

J 10,10; 2Kor 4,4; Ap 12,10 
 

Cały świat jest w mocy Złego 

1J 5,19 

 

 
 

 

DZIEŃ VII       
 

Tylko Bóg jest źródłem wszelkiej 

przemiany i wzrostu. On chce ci hojnie 

udzielać swojej łaski, wypełnić twoje 

serce Sobą. Złóż w Nim nadzieję. 

Ef 3,14-21 
 

Bóg chce, aby było w nas życie 

przemienione Jego obecnością, aby z 

Niego wypływały: nasza postawa, nasze 

apostolstwo, nasza radość. 

Flp 4,4-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTATKI 
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

...............................................................................

............................................................................... 



24 

 

DODATKI 
 

Chrzest w Duchu Św. - Wylanie Ducha  Św.  
 
Chrzest w Duchu świętym jest nam dany aby głosić bez obawy Dobrą Nowinę 

Pana Jezusa i wzniecić ogień na całym świecie. Otwiera on nas na przedziwne 

życie, pełne obecności Zmartwychwstałego. Liczne znaki mu towarzyszą, 

między którymi „charyzmaty” mniej lub więcej zadziwiające, które są 

przejawami Ducha św. Życie kierowane przez Ducha św. nie kończy się jednak 

na charyzmatach lecz nas pociąga do składania świadectwa podążając za  

Chrystusem, który „ chce aby wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2,4).    
 
 
1. Chrzest w Duchu Św. - Co to jest ? 
 
Jest to dar Ducha Św. obiecany przez Boga u Joela 3,1.  Ta obietnica jest 

wznowiona przez Jezusa  łk 24,49  i  w Dz. Ap. 1, 5.8.  Księga Dz. Ap. opisuje 

nam pierwsze realizacje : 2, 15-18.33. Także : Gal 3, 14  i Ef 1, 13-14.  W 

chrzcie z wody Duch Św. przywoływany nad nią działa i udziela wodzie 

chrzcielnej jej skuteczności sakramentalnej ( odpuszczenie grzechów i nowe 

życie ). To co NT nazywa „darem Ducha Świętego” to coś zupełnie innego. To 

cała osoba Ducha Św. która jest nam dana jako towarzysz na drodze. Będzie 

on dla nas pomocą, adwokatem, pocieszycielem (parakletem) jak Jezus był dla 

swoich uczniów. (Duch Św. w - Duch Św. nad).   
 
2. Wylanie, wlanie lub chrzest ?  
 

Wyrażenie „ chrzest w Duchu Św.” jest biblijne. Zobacz : Mt 3, 11; Mk 1, 8; Łk 

3, 16; J 1, 33; Dz 1, 5.8; Dz 11, 15-16.  To jest obraz, metafora, która chce 

powiedzieć, że będzie się jakby – zanurzony w Duchu Św. Bóg nam da Ducha 

Św. w całości. Będziemy napełnieni Duchem aż po brzeg. To jest wyrażenie 

Jana Chrzciciela, potem Jezusa i następnie jego uczniów aby wytłumaczyć, że 

Bóg pragnie wylać swego Ducha w pełni na całe stworzenie (Jl 3, 1) i nie tylko 

od czasu do czasu i na kilka osób szczególnych jak: Sędziowie, prorocy St. T., 

Maryja, Elżbieta, Zachariasz, Jan Chrzciciel... 

N.T. używa też innych określeń aby opisać te same realia, jak np. „Być 

napełnionym Duchem Św.” (Łk 1, 15.41.67; Dz 2, 4; 4, 8; 6,3.5; 9,17; 13, 52; Ef 

5, 18). „Być napełnionym lub być ochrzczonym w Duchu Św.” to wyrażenia 

równoważne w N.T. Te wyrażenia wyjaśniają się wzajemnie.  

Gdy chodzi o wyrażenie „wylanie” to pochodzi ono z łaciny kościelnej: „effusus, 

effusum” od effundo, które znaczy wylać, rozlać. Jest jeszcze inne wyrażenie 

„infusus, infusum” od infundo, wlewać do, rozlewać wewnątrz. Te ostatnie 

wyrażenie było często używane przez Ojców Kościoła począwszy od IV wieku.  
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Wszystkie te wyrażenia są absolutnie właściwe. 
 

 
3. Co robi Duch Św. gdy Bóg daje Go nam w darze ? 
 

Oto kilka tekstów między innymi, które mogą nam pomóc : Lb 11,24-30; Sdz 

15,14-15; Syr 1,4-5; 9,9-18; Iz 11,2-3; Łk 12,11-12; 24,49; J 14,16-17.26; 16,7-

8,13-14; Dz 1,8; 1 Kor 12,4-11; Rz 8,15-16; 8,26-27. 

 
 
4. Kto daje Ducha Św. ? 
 

U Łk 24,49  i  J 16,7 to Jezus  ale u J 14, 16-17 J 14, 26 to Ojciec. Właściwie to 

Ojciec daje go Jezusowi a Jezus daje go nam, kiedy zwracamy się do niego, Dz 

2,33. 

Ale Chrzest w Duchu Św, to nie tak jak we Chrzcie z wody, gdzie szafarz 

pośredniczy między Bogiem a człowiekiem. Tam szafarz chrzci w imię Boga. W 

Chrzcie w Duchu Św. nie ma pośrednika ludzkiego.  To Jezus, który daje nam 

bezpośrednio swojego Ducha. Kościół, wspólnota chrześcijańska może tylko 

prosić Boga o dar Ducha dla kogoś. Włożenie rąk nie daje więc Ducha Św; to 

tylko sposób modlitwy bezpośredniej nad daną osobą.  
 
 

CHARYZMATY  I  POSŁUGI  (DIAKONIE) 
Charyzmaty   

 

 Z przyjściem Ducha św. obserwujemy nadejście charyzmatów, więcej lub 

mniej widowiskowych, więcej lub mniej obfitych.  

 Co to jest charyzmat ? To osobisty dar, który Bóg daje temu lub tamtej – 

w przeciwieństwie do łaski, która jest życiem bożym i dana wszystkim – 

to manifestacja Ducha Św.  1Kor 12,7 

 Manifestacja – to coś co się widzi. Nie ma sensu łamać sobie głowy, jaki 

mam charyzmat. Jeśli się go nie widzi, to znaczy, że go nie ma! …  

 Ponieważ jest to dar Boga, jest tylko jeden sposób na by go otrzymać : 

modlić się, pościć, sprawdzić podstawy mego życia chrześcijańskiego i 

…czekać godziny Pana Boga.  

 Biblia daje nam pewne listy charyzmatów : 1Kor 12; Rz 12; Ef 4;  ale nie 

mówi, że to wszystkie charyzmaty. Spotykamy ciągle nowe i 

niespodziewane charyzmaty – bo Bóg lubi nas zaskakiwać. 

 Nie odmawiajmy za szybko charyzmatów – prawdziwy charyzmat to 

zawsze  błogosławieństwo. 

 Uczmy się czekać na owoce Dz 5,34 nn i próbujmy rozeznawać z 

mądrością. Nie zaprzestańmy prosić Pana o charyzmaty (1Kor 14,1; Dz 

4,30; 2Kor 12,12) tak nam potrzebnych do służenia. 
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Od charyzmatów do posług (diakonii) 

 

 Gdy charyzmat pojawia się częściej u tej samej osoby, możemy mówić o 

posłudze (lub diakonii). Ponieważ dary otrzymane są dla służenia 

wspólnocie. „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie 
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” 1P 4,10.  

 W tym naśladujemy Chrystusa, który przyszedł aby służyć. Punktem 

centralnym jego posługi jest jego śmierć na krzyżu. Przyszedł, by „służyć 

i oddać swoje życie” Mk 10,45.  
 Dla nas podobnie, powołanie do posługi jest najpierw powołaniem aby 

dać swoje życie za naszych braci. Umrzeć dla nich i … przez nich. Jeśli 

nie jesteśmy gotowi, by umrzeć lepiej wyrzec się jakiejkolwiek posługi.  
 Każda diakonia jest służbą i zależy od wspólnoty, nie można jej żądać ni 

do niej być za bardzo przywiązanym. 
 

Trzy (3) podstawowe posługi   
 

W grupie modlitewnej powinny się znaleźć 3 podstawowe posługi: pasterz 

(leader), prorok i nauczyciel (katecheta) 1Kor 12,28. 

 

 Pasterz (lider) – nie wybieramy go wg jego miny, ani wg jego rangi 

społecznej, ani wg jego studiów (Dz 4,13), ani według jakiegoś proroctwa 

źle rozeznanego.  Wybieramy człowieka pokornego, mężczyznę lub 

kobietę, który otrzymał od Pana minimum rozeznania,  którego wiara 

jest solidna i może pracować dla jedności grupy (wspólnoty). Wiek nie ma 

znaczenia (1Tm 4,12), lecz nie wybiera się kogoś świeżo nawróconego. 

(1Tm 3,6). Wspólnota poprosi Pana o wzmocnienie i rozwinięcie jego 

charyzmatów. 1Tm 4,14, które były już charyzmatami Piotra, Łk 22,32; J 

21,15 nn;  

 

 Oczywiste, że pasterz (lider) powinien pozostać pokorny i mały. Często 

poprosi swych braci o modlitwę i tak jak Jezus, pozostanie na ostatnim 

miejscu. Nie powinien się „przywiązywać” do swego miejsca. Od czasu do 

czasu wspólnota po modlitwie i poście wskaże  pasterza. Może być ten 

sam lub inny. Ta posługa wydaje nam się w ten sposób solidniejsza i 

lepiej przeżyta. 

 

 Prorok. To druga posługa wg ważności. Jeśli prawdziwa posługa prorocza 

ma swoje miejsce w grupie, wtedy Bóg może przyjść i mówić do swej 

wspólnoty. Czy można kogoś wybrać, by został prorokiem ? Ani wybrać, 

ani zrobić kogoś prorokiem. Nie ma recepty. I biada temu, kto weźmie się 

za proroka a nim nie jest (Jr 23,16nn; Ez 13,1nn). Prorok i proroctwo, to 

dar Boga dla wspólnoty. Trzeba modlić się i pościć dotąd aż Pan da. A 

Pan daje w swoim czasie.  
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 Nauczyciel (katecheta, doktor). Pasterz nie musi mieć skończonych jakichś 

szkół (Dz 4,13). Nauczycielem będzie ten lub ta, która będzie miała 

charyzmat znajomości Pisma. Może oczywiście studiować trochę lecz 

przede wszystkim będzie miała charyzmat wytłumaczenia zrozumiale 

innym Słowo Boże i przyciągnięcia uwagi pasterza i wspólnoty na ten czy 

inny fragment Pisma. Jego rola jest bardzo ważna w rozeznaniu lecz 

powinien pozostać na swoim miejscu,  trzecim ! Jeśli nauczyciel zajmie 

miejsce proroka, to istnieje ryzyko, że pasterz będzie go słuchał bardziej 

niż proroka i to „głowa” będzie rządziła wspólnotą. Jeśli jednak, będzie 

tylko prorok i nie będzie nauczyciela to zaistnieje ryzyko, że przyjmie się 

za Słowo Boże jakieś fałszywe proroctwo ponieważ zabraknie elementów 

dla właściwego rozeznania !  To Pan ma rządzić wspólnotą: On mówi przez 

swoich proroków, ci są rozeznawani  przez pasterza (leadera), który opiera 

się na busoli biblijnej (nauczyciel).  

 

 Gdy te trzy posługi (diakonie) zajmą swoje pozycje  to wspólnota będzie 

przypominała okręt: kapitan (pasterz) stoi przy kole sterowym, 

obserwator na bocianim gnieździe (prorok) i nawigator pochyla się nad 

mapami (nauczyciel nad Pismem św.). Gdy obserwator myśli, że Bóg mówi 

lub „widzi” coś wtedy przekazuje swą wiadomość, nawigator sprawdza na 

mapie i przekazuje pasterzowi swój pogląd;  ten zaś wspomagany w swoim 

rozeznaniu przez inne jeszcze elementy podejmuje właściwą decyzję dla 

marszu całej wspólnoty.   

 

 

 

DLACZEGO  DIABEŁ  NIENAWIDZI  LUDZI 
  

 Demony, powstają przeciwko ludziom jak „ryczące lwy", siejąc w świecie 

nienawiść, podłość, zniszczenie, śmierć. Aby "zrozumieć, skąd wzięła się ta 

pełna udręki rzeczywistość, prośmy przede wszystkim słowo Boże o światło. 

 

…i nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I 
wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla 
nich w niebie nie znalazło, l został strącony wielki Smok, Waż starodawny, który 
się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemie, został strącony na 
ziemie, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Biada ziemi i morzu - bo zstąpił do 
was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu . 
(Ap 12,7-9.12b). 

 

Słowa te są z jednej strony tajemnicze, a z drugiej zaś strony bardzo 

jasne. Jak, dlaczego i kiedy owa tajemnicza wojna stoczyła się w niebie - 
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bardzo trudno wytłumaczyć. Faktycznie jednak słowo Biblii, które jest 

słowem Bożym, jasno zarysowuje historię nieskończonego zła, które trapi 

ludzi na ziemi: aniołowie zbuntowani przeciwko Bogu przegrywając swoją 

bitwę zostali strąceni na ziemię, gdzie z wielką wściekłością atakują ludzi. 

Szukając powodu tej nienawiści w Objawieniu, które przekazane jest w 

Biblii, możemy wyraźnie zobaczyć, że istnieją trzy przyczyny takiego 

zachowania demonów. 

 

Pierwsza przyczyna 

Zawiść z powodu stworzenia człowieka. W momencie, w którym się ono 

dokonało, duchy zła już istniały. Wszystkim znany jest opis pierwszego 

człowieka w ziemskim raju: pierwsze stworzenia uczynione na obraz 

Boży, bogate w każdy dar łaski, żyjące we wspaniałym otoczeniu natury 

danym do dyspozycji z możliwością serdecznego porozumiewania się z Bo-

giem. W ślepej beznadziejności, w jakiej żyły po rym, jak straciły szansę 

szczęśliwego oglądania Boga, złe anioły poczuły palącą  nienawiść  do  

tych nowych wspaniałych stworzeń, które w pewnym sensie zostały 

przeznaczone do tego, by zająć ich miejsca w chwale Bożej. To właśnie 

zawiść była zasadniczym powodem,    przez     który     demony     pragną     

zniszczyć człowieka, kusząc go, aby się zbuntował przeciwko Bogu.   

I rzeczywiście Biblia stwierdza:  

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka -Uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła 

(Mdr 2,23-24). 

 

 

 Druga przyczyna 

Wściekłość z tego powodu, że poprzez odkupienie człowiek został wywyższony 

do jeszcze większej chwały. 

Ta druga przyczyna posiada ogromną doniosłość teologiczną i duchową. 

Prośmy Ducha Świętego, byśmy ją mogli zrozumieć w całej jej głębi. Św. Paweł 

w Pierwszym Liście do Koryntian zaskakuje nas stwierdzeniem: 

Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę której nie pojął żaden z władców tego 
świata (1Kor 2,7-8). 

W tym fragmencie wyrażone zostały dwie prawdy : 

- Zbawienie przez Krzyż Chrystusa nastąpiło po niszczycielskim dziele szatana i 

jego naśladowców;  
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- Szatan planując i wykonując zabójstwo Chrystusa w najmniejszym nawet 

stopniu nie zdawał sobie sprawy ze wspaniałości odkupienia człowieka, do 

którego nieświadomie się przyczynił. W tamtym momencie był 

bezwiednym narzędziem udanego planu Ojca, na korzyść tego stworzenia 

ludzkiego, które przez wieki ranił i znieważał. 

 

 Wyjaśnijmy znaczenie  słów :  „cudowny plan" Ojca. Aż do dni Soboru 

Watykańskiego II, podczas Mszy świętej, w momencie gdy kapłani dolewali 

kilka kropli wina do kielicha, mówili: „Boże, Ty w cudowny sposób 
stworzyłeś godność natury ludzkiej, a potem ją jeszcze cudowniej 
odnowiłeś". 
 

Wyrażenie „jeszcze cudowniej" oznacza, że odnowienie dokonane przez 

Jezusa przez Jego dzieło odkupienia udoskonaliło piękno i wielkość 

człowieka w porównaniu do czasu w ziemskim Raju. Nieskończona 

Mądrość Boża dokonała cudownych rzeczy posługując się bezwiednym 

partactwem szatana. 

 

Przychodzi trzęsienie ziemi i dokonuje swego dzieła zniszczenia. Dzięki 

pomocy rządu pewien człowiek, który miał stary i skromny domek, 

zbudował nowy na tym samym miejscu. Lecz teraz dom jest nowy: z 

lepszego materiału, ma więcej przestrzeni, komfortowe umeblowanie i 

wyposażenie. Trzęsienie ziemi stało się okazją do zamieszkania w znacznie 

lepszych warunkach. Podobnie jest z historią człowieka, co potwierdzają 

przytoczone dalej teksty. 

Jezus, stawszy się człowiekiem, podnosi cały rodzaj ludzki do tak wysokiej 

godności, że aż trudno to zrozumieć. 

 

Mówi św. Leon Wielki: 

„Poprzez niewymowną łaskę Chrystusa nabyliśmy rzeczy większe od tych, 
które utraciliśmy przez zawiść diabła" (Sermo Primus de Ascensione). 

 

Liturgia Wielkiej Soboty, w śpiewie Exultet mówi: 

„O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią 
Chrystusa! 

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!" Modlitwa z Mszy 

świętej z IV Niedzieli Wielkanocnej potwierdza: 

„O Boże, który odkupiłeś człowieka i wywyższyłeś ponad odwieczną 
chwałę: spójrz na dzieło Twego miłosierdzia". 

Głębokie korzenie teologiczne tej rzeczywistości są bardzo pięknie 

wyrażone w stwierdzeniach wielkich Ojców Kościoła.  Pisze św. Cyprian: 

„Chrystus chciał być tym, czym jest człowiek, aby także człowiek mógł być 



 30 

tym, czym jest Bóg"  (De Idolorum vanitate, rozdz. XI). 

 

Św. Augustyn wyraża tę samą koncepcję z większą wyrazistością: 

„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem" (Sermo XIII de tempore). 

 

Odkupienie dokonane przez Chrystusa wywyższa jeszcze bardziej ludzką 

naturę, czyniąc ją uczestniczką Boskiej natury. Niemiecki teolog Matthias 
Scheeben dobrze oddaje tę nową głęboką rzeczywistość człowieka, pisząc że: 

 

„Fakt, że w Jezusie człowieczeństwo stanowi jedno z boskością, Ojciec teraz 
miłuje człowieczeństwo Jezusa tą samą miłością, z jaką umiłował Go w Jego 
boskości. I wszystkie stworzenia nieba i ziemi powinny adorować Jezusa 
także w Jego człowieczeństwie"  

(M. Scheeben, I misteri del Cristianesimo, Marceliana, Brescia, s. 281). 

 

Rodzaj ludzki zostaje wywyższony do bycia Ciałem Chrystusa, jak mówi św. 

Paweł: 

Jezus jest Głową Ciała - Kościoła On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych (Kol 1,18). 

 

Wynika stąd, że Ojciec rozciąga tę samą miłość, którą żywi do Syna, także 

na Jego członki. 

 

Szatan wie, że był przyczyną i narzędziem tego wspaniałego wywyższenia 

człowieka i jest z tego powodu bardzo zagniewany. To właśnie druga, 

większa przyczyna jego nienawiści do ludzi. 

 

Trzecia przyczyna 

Szatan jest rozwścieczony, gdyż dzieło odkupienia Chrystusa wyznaczyło już 

precyzyjny koniec jego królestwa nienawiści i koniec czasów, koniec świata. 

Szatan, z tego co wiemy, nie zna przyszłości, nie wie, jak daleko jest czas 

końcowego zbawienia wraz z chwalebnym powrotem Chrystusa. Wie jednak, 

że dzień ten został już wyznaczony. 

 

Żyje zatem w palącej beznadziei mającego się dokonać  przeznaczenia wiedząc, 

że nadchodzi już moment, gdy zostanie wypędzony ze świata Bożego i 

wtrącony z powrotem do otchłani. 
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Posłuchajmy niektórych fragmentów Biblii: po triumfalnym wejściu do 

Jerozolimy, w obliczu bliskiej męki, Jezus przemawiając do tłumu mówi 

wyraźnie, że nadeszła godzina, w której panowanie szatana jest właśnie 

niszczone:  śmierć Jezusa wyzwala ludzi z jego tyranii.  

Teraz odbywa się sąd na tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz 
wyrzucony (J 12,31). 

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy, rozmawiając ze swoimi uczniami, Chrystus 

stwierdził raz jeszcze, że teraz nie ma już ucieczki dla szatana: 

Władca tego świata został osadzony  (J 16,11).   Zresztą szatan domyślał się tego. 

Przez usta dwóch opętanych, spotkanych w kraju Gadareńczyków - demony 

protestowały, że im się przeszkadza przed wyznaczonym czasem. 

 

W kraju Gadareńczyków wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z 

grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść ta droga. Zaczęli krzyczeć: 
„Czego chcesz od nas, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?"   
(Mt 8,28-29). 

A więc możliwość zrzucenia nienawiści demonów na synów Bożych nie jest 

nieskończona. Szatan wprawdzie sieje śmierć, cierpienia, przemoc, podłości, 

choroby, jednak czas jego działania został przez Boga ograniczony. 

Nawet jeśli jeszcze nie wiemy, kiedy nadejdzie ten koniec (wie o tym tylko 

Ojciec - jak mówił Jezus), przestrzeń działania, która została szatanowi do 

dyspozycji, jest coraz mniejsza. W ostatniej księdze Biblii znajdujemy te słowa 

o wielkiej sile wyrazu: 

 

Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem świadom, 
że mało ma czasu  (Ap 12,12). 

 

Można by powiedzieć, że szatan jest bardzo nerwowy. Jest jak skazany na 

śmierć, który wie, że musi umrzeć, lecz nie wie, kiedy wyrok zostanie 

wykonany. 

 

 

__________________________________________ 
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