
Nawrócenie w świetle i mocy słowa Bożego - punkty do przemyślenia 
 

1. W Biblii nawrócenie oznacza „odwrócenie się od zła i zwrócenie się do Boga”, co staje się 

punktem wyjścia do nowego początku życia człowieka (św. Mateusz, św. Maria Magdalena, 

św. Paweł). Czy żyję nowym życiem od nawrócenia? 

 

2. Prawdziwe nawrócenie obejmuje całą postawę człowieka, nie jest tylko czynem widocznym 

zewnętrznie, polega na przemianie wewnętrznej, jest owocem spotkania ze słowem Bożym. 

Czy potrafię wskazać owoce wewnętrznej i zewnętrznej przemiany w pracy nad moją główną 

wadą? 

 

3. Uzdrawiająca moc nawrócenia u wielu chrześcijan działa na krótką metę. Przejawia się to w 

tym, że niedługo po odwróceniu się od zła, uzyskaniu rozgrzeszenia w sakramencie pokuty, 

wracają oni do popełniania tych samych grzechów. Oznacza to nietrwałość przemiany, jaka się 

w człowieku dokonała. Najlepszym sposobem w jak najdłuższym trwaniu w postawie nawró-

cenia zawsze będzie korzystanie ze słowa Bożego i Eucharystii. Czy i jak korzystam? 

 

4. Pierwsze nawrócenie to przejście w sakramencie chrztu ze stanu niewiary do stanu wiary. Ze 

względu na to, że chrztu udziela się w wieku niemowlęcym, stopniowe przechodzenie z niewia-

ry do wiary dokonuje się w trakcie procesu chrześcijańskiego wychowania. Każde następne 

nawrócenie potrzebuje wcześniejszego głoszenia i przyjęcia kerygmatu - zbawczego przesłania 

zawartego w Biblii, zawierającego obietnicę zbawienia i wzywającego człowieka do wiary i 

przemiany życia w Bogu, który jest miłością. Jedynie głoszenie chrześcijańskiego kerygmatu 

daje grzesznikowi szansę, by usłyszał powody, dla których warto zmienić swoje życie i bardziej 

związać je z Chrystusem. Czy poznaję i przyjmuje Boże przesłanie zawarte w Biblii i czy dzie-

lę się nim z drugim człowiekiem? 

 

5. Obecnie można zaobserwować potrzebę wewnętrznego nawrócenia się ludzi na właściwe 

myślenie, wartościowanie i postrzeganie rzeczywistości, w której żyją. Wielu ochrzczonych nie 

myśli po chrześcijańsku, nie realizuje swojego życia według Bożego zamysłu, ale według tego, 

co się liczy w świecie, np. podejście wierzących (?!) polityków do spraw moralnych. Czy za-

mysł Boży jest dla mnie ważniejszy niż to, co liczy się w świecie? 

 

6. Nawrócenie wpisane jest w naturę Kościoła. Kościół jest święty, ale cały czas potrzebuje 

oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Dotyczy to zarówno wspólnot wiernych, 

jak i ich indywidualnego życia moralnego. W czym przejawia się pokuta i odnowa moja i mojej 

wspólnoty? 
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