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Pierwszym znakiem autentycznego nawrócenia jest akceptacja, zgoda na sam ego  
siebie. Spojrzeć na siebie w prawdzie, zdjąć m askę z twarzy i spojrzeć w „lustro 
duszy”. Potrafimy innych oceniać i wydawać o nich sądy, a teraz trzeba odwrócić 
ostrze krytyki i dostrzec własną słabość i grzeszność. Uśw iadom ić sobie, z czym  
muszę częściej chodzić do spowiedzi, a z czego m ogę być dumny i zadowolony. 
Poznać zatem  prawdę o sobie -  to otworzyć m ożliwość pełnego rozwoju swej 
osobowości, co z kolei ułatwi nam współżycie z innymi ludźmi.

Drugim znakiem jest akceptacja Boga. Z godzić się z faktem  istnienia Boga. On  
jest moim przyjacielem. On pragnie dla m nie dobra i chce, bym był szczęśliwym  
człowiekiem. Zgodzić się, że tylko On m oże m nie wyzwolić, uspokoić i pocieszyć. To  
On darzy m nie swoją m iłością i nigdy nie jestem  M u obojętny. N aw et wówczas, gdy 
ja odejdę od N iego, On będzie na m nie czekać.

Trzecim wreszcie znakiem  rzeczywistego nawrócenia jest akceptacja drugiego  
człowieka. Zgodzić się z tym, że nie żyję sam, że obok żyją inni ludzie. „Inni”, tzn. 
że mogą inaczej myśleć, a nawet chlipać i siorbać. Zawsze jednak pow inienem  ich 
nie tylko zauważyć, ale i uszanować. U szanow ać ich inność, bo to dowód  
chrześcijańskiej miłości i objaw kultury osobistej. U szanow ać kogoś, nie znaczy 
wcale zgodzić się z jego błędnym  m yśleniem  i złym postępow aniem . W inienem  także 
wypracować w sobie cnotę, um iejętność uczenia się od  innych tego, co dobre 
i szlachetne (łac. docibilitas).

Zgoda na drugiego człowieka dom aga się wreszcie pojednania z bliźnimi. N ie  
może to być pojednanie tylko fikcyjne. N ie m ożna klękać w kościele przy tej samej 
balustradzie do Komunii św. i dalej żyć w  niezgodzie, traktując bliźnich jak 
powietrze lub zarazę.

W zięcie na czoło pośw ięconego popiołu  to znak przyjęcia w spom nianego  
zadania. Znak naszego zastanowienia i przytom ności. Znak pokuty, ale i gotowości 
pójścia szczególną drogą, drogą nawrócenia. Znak dobrej woli kroczenia śladami 
Chrystusa, który z trudem, aż do om dlenia, nadal niesie cudze, sm utne sprawy -  
nasze sprawy. Tylko wówczas obrzęd posypania popiołem  ma sens, tylko wtedy  
sensowne jest pochylenie głowy przed popiołem , jeżeli w sercu jest żywa pam ięć o 
Chrystusie, wobec Którego jesteśm y ciągłymi dłużnikami.

ks. A n dize j Szafulski
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Istota nawrócenia i zagrożenia czasu pokuty

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem  ..., słyszeliśmy w minionym  tygodniu  
u progu W ielkiego Postu słowa B oże wypowiedziane ustam i proroka Joela. 
Nawróćcie się do Pana, Boga Waszego! -  słyszeliśmy też żarliwą zachętę św. Pawła
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(2 Kor 5,20) i prośbę: W  im ię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z  Bogiem. I mamy 
żyć tymi wezwaniam i codziennie, w sposób możliwie najbardziej intensywny, przez 
cały okres W ielkiego Postu jako czasu nawrócenia i pojednania ... I mamy wciąż na 
nowo, każdego dnia -  jak w paciorkach różańca -  zastanawiać się i odkrywać 
znaczenie tych wezwań, ich głęboką wewnętrzną treść: Co to znaczy „nawracać s ię” 
i „pokutować”?

Dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę W ielkiego Postu, staje przed nami tem at, który 
w sposób najbardziej skrótowy, umowny, moglibyśmy sformułować, jako określający 
„istotę nawrócenia i zagrożenia czasu pokuty”. To nawrócenie, jego charakter 
i życiowe przejawy ilustrują nam pierwsze i drugie czytanie liturgiczne, gdy 
natomiast Ewangelia dzisiejsza -  na przykładzie sam ego Mistrza pokuty, Jezusa  
Chrystusa -  zwraca nam uwagę na konieczność liczenia się z zagrożeniam i czasu 
pokuty: są nimi wielorakie pokusy.

Św. Paweł A postoł usiłuje nam dzisiaj unaocznić, czym jest wiara, skąd ona się 
bierze i na czym polega. Stara się on to uczynić w sposób najbardziej skrótowy  
i prosty, ale również przekonywujący. Stwierdza więc, że rodzi się ona z głoszonego  
Słowa, w którym mieści się w ieść o tym, że „Jezus jest Panem ” i że „Bóg wskrzesił 
Go z martwych!” To jest najważniejsze i najbardziej dobitne wyrażenie relacji Jezusa  
Chrystusa do człowieka oraz każdego człowieka do Niego: „Jezus jest Panem ” oraz 
„Bóg wskrzesił G o z m artwych”. W  tym kerygmacie ma swoje zakorzenienie całe 
zbawcze posłannictwo Jezusa z Nazaretu.

A le jest jeszcze jeden  bardzo istotny aspekt tej relacji, tego procesu „uwierze
nia”, a mianowicie: jeżeli więc s w o i m i  u s t a m i  wyznasz, że Jezus je st Panem , 
i w s e r c u  s w y m  uwierzysz, że Bóg wskrzesił G o z  martwych, osiągniesz 
zbawienie! A  w ięc do istoty wiary należy nie tylko poznanie, uznanie i przyjęcie tego  
orędzia, „że Jezus jest Panem ”, ale również jego w y z n a w a n i e . . .  A  wyzna
wanie to nic innego, jak nasza postawa, czyn, działanie wynikające z w ew nętrznego  
przekonania. Przykładem tego w łaśnie, takiej um iejętności, jest wydarzenie 
opisywane nam przez proroka Joela ... O to wierni Starego Przymierza przynoszą do  
świątyni dary, które oddają w ręce kapłanów, oraz wypowiadają słowa będące  
kom entarzem  do tej czynności; słowa opowiadające o udręce, tułaczce i utrudzeniu  
Narodu W ybranego. A ż usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud 
i nasze uciemiężenie. W yprowadził nas Pan z  Egiptu m ocną ręką i wyciągniętym  
ramieniem... A  w zakończeniu tej wypowiedzi -  mowy, znajduje się stwierdzenie: 
Teraz oto przyniosłem pierwociny p łodów  ziemi, którą dałeś m i Panie.

O to całe doświadczenie wiary w relacji człowieka do Boga; doświadczenie, które 
jest jakby uwiarygodnieniem  tej relacji, jest jej zewnętrznym  wyrazem. I do takiego  
właśnie doświadczenia wiary jako relacji między Bogiem  -  jako najlepszym Ojcem  
-  i człowiekiem  -  jako istoty wyprowadzonej i wyprowadzanej nieustannie z niewoli 
grzechu, słabości i w szelkiego zła -  mamy powrócić, mamy „się nawrócić” ! To  
człowiek został najpierw obdarowany, to Bóg okazał mu swoją uprzedzającą m iłość, 
a od człowieka oczekuje jedynie uznania tego faktu i „odruchu w dzięczności”, który 
wyrażają te właśnie słowa: Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów  ziem i, którą dałeś 
mi, Panie.
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Ta droga powracania człowieka do Boga m oże jednak okazać się bardzo 
niebezpieczna ... Świadczy o tym dośw iadczenie sam ego Jezusa Chrystusa, który 
mimo, iż nie potrzebował tego nawrócenia, udał się na 40 dni na pustynię, aby się 
modlić, aby się umartwiać. I -  jak słyszeliśmy to przed chwilą -  przystąpił do Jezusa 
szatan ... Przystąpił, bo liczył m oże na osłabioną Jego czujność, gdyż Jezus był 
zatopiony w modlitwie; z pewnością liczył na jakieś skutki osłabienia fizycznego pod  
wpływem umartwienia i postów  ... O kazało się jednak, że wszelkie rachuby szatana 
okazały się bezpodstawne! Bo nie siłą ciała i nie miarą zaspokojonych zmysłów  
mierzy się m oc duchową w walce z odwiecznym  wrogiem  Boga i człowieka -  złym  
duchem, szatanem!

O dpowiedzi Jezusa -  N ie sam ym  chlebem żyje człow iek; Panu, Bogu swem u  
będziesz oddaw ał pokłon  i Jemu sam em u służyć będziesz oraz N ie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego -  to zarazem  „odprawa” udzielona przez Jezusa 
szatanowi; znak Jego zwycięstwa nad nim -  „ojcem  w szelkiego kłamstwa i iluzji”. 
A le to również drogowskazy dla nas -  te odpow iedzi Jezusa -  że „zły” jest i kusi, 
i że można go jednak pokonać, gdy człowiek -  na pustyni swojego życia -  zdecydo
wanie postawi na Boga i wyłączną gotow ość służenia Jemu.

Jakie są Twoje doświadczenia pustyni, Siostro i Bracie? Jakie są Twoje 
prawdziwe pokusy? Czy starasz się je nazywać po imieniu? Czy starasz się im 
przeciwstawiać? I czy czynisz to wyłącznie ze w zględu na Boga?

Nie lękaj się samych pokus, ale podejmij z nimi walkę, która jest miarą 
dojrzałości Twojej wiary; jest jej ostatecznym  sprawdzianem, i potwierdzeniem . 
Am en.

ks. M ichał M achał
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Potrzeba ciągłej przemiany

„W m łodości byłem rewolucjonistą i we wszystkich m oich m odlitwach wołałem : 
Panie, daj mi zm ienić świat. Potem  przeszła mi chęć zm ieniania całego świata 
i zacząłem prosić Boga: Panie, daj mi łaskę przem ieniania m oich bliskich: mojej 
rodziny, moich przyjaciół ... Teraz, kiedy stałem  się dojrzałym człowiekiem , 
zrozumiałem, jaki byłem niemądry. Od tego czasu m odlę się: Panie, daj mi łaskę 
ciągłej przemiany sam ego siebie. Gdybym m odlił się w ten sposób od początku, nie 
zmarnowałbym tyle czasu”.

1. Nadzieja naszej przem iany

Dzisiejsza Druga N iedziela O kresu Przygotowania do Zmartwychwstania 
Pańskiego ukazuje nam nadzieję naszego powołania. W edług słów św. Pawła, treścią 
tej nadziei jest przem iana naszego poniżonego ciała na podobne do chwalebnego


