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Dzień I  

Objawienie Boga i wiara człowieka 

 

1. Wielki Post – czas modlitwy i doświadczenia obecności Boga 

Wielki Post jest dla nas okazją do przemyślenia, przemodlenia i pogłębienia 

największych i najważniejszych treści wiary. Nie chodzi tylko o refleksję intelektualną, lecz 

o faktyczne, rzeczywiste doświadczenie tego czym są najistotniejsze prawdy wiary w naszym 

życiu, chodzi o to, aby w jakiś sposób móc je przeżyć i uczynić z nich fundamentalne zasady 

które będą kształtować i formować nasze życie, naszą przyszłość, to, kim jesteśmy, jak 

pragniemy działać, czym się kierować w naszych decyzjach i codziennych wyborach, co 

stanowi dla nas naszą największą wartość. 

 

2. Jak dokonało się nasze pierwsze spotkanie z Bogiem? 

Określamy się często jako osoby wierzące, w sposób bardziej lub mniej przemyślany i 

świadomy. Jedni dzięki osobistemu poszukiwaniu Boga i prawdy o życiu; inni dzięki 

różnorakim doświadczeniom życiowym które podprowadziły ich ku Bogu; jeszcze inni dzięki 

temu że wiara została im przekazana wszczepiona, wychowując się w środowisku w którym 

sprzyjało dorastanie do wiary i poznania autentycznego oblicza Boga. 

 

3. Czy Objawienie jest konieczne? 

Jakkolwiek mogliśmy w naszym życiu spotkać Boga, poznać Go i związać się z Nim, 

to jednak zawsze była i jest potrzebna Jego wcześniejsza inicjatywa i decyzja, aby wyjść 

naprzeciw człowiekowi aby objawić mu Siebie i tajemnice Jego odwiecznego istnienia oraz 

Tajemnie Jego odwiecznej Woli. Bez osobistego Objawienia się Boga nie mielibyśmy dostępu 

do prawdziwego poznania Go.  

Podobnie jak między nami, gdy chcemy i pragniemy wejść w nową relację, nawiązać 

kontakt z kimś, to zarówno każdy z nas musi odkryć się, ujawnić się, przedstawić, powiedzieć 

coś o sobie, o własnej historii, o swoich ideałach, wartościach, celach itd. W przeciwnym razie 

druga osoba będzie miała marne wyobrażenie o nas; zaś beż możliwości lepszego poznania 

nas i tego kim jesteśmy, trudno będzie nawiązać rzetelną, uczciwą, głęboką i ścisłą więź z 

nami. Podobnie z drugiej strony, niechętnie wchodzimy w kontakt i w znajomość z inną, nową 

osobą, jeśli ona sama się nie otworzy wobec nas i w stosunku do nas, jeśli nie objawi nam 

siebie i nie uchyli rąbka tajemnicy o sobie i o własnej historii. 

 

4. Dlaczego i po co? Powód i celowość Objawienia: miłość i relacja miłości z człowiekiem 

Aby móc doświadczyć Boga, Jego Tajemnicy i Jego Obecności, konieczna była Jego 

wolna decyzja, aby być poznanym przez człowieka i aby stworzyć z nim relację miłości. 

Objawienie nie jest więc jakimś spektakularnym wydarzeniem w którym Bóg przedstawia 

Swoją nieogarniętą i majestatyczną chwałę oraz przekazuje człowiekowi zespół prawd, 

instrukcji, tajemną wiedzę o zbawieniu, lecz jest wydarzeniem które zachodzi w świecie osób. 

Bóg nie jest przedmiotem, nie jest rzeczą którą możemy poznać tylko i wyłącznie dzięki 

naszym zdolnościom odkrywania, poznawania lub pogłębiania wiedzy. Bóg nie jest „czymś”, 

lecz „Kimś”, więc aby móc go poznać, musimy posłuchać tego co On sam ma nam do 

powiedzenia i przekazania. 
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Z Pisma Świętego i z Świętej Tradycji Kościoła wiemy, że Bóg wychodzi ku 

człowiekowi i objawia mu Siebie, tylko i wyłącznie z miłości do niego (do człowieka), z 

nieskończonej troski o jego dobro, szczęście i zbawienie, z Jego pragnienia aby człowiek 

osiągnął pełnię swojego życia, czyli aby żył pełnią życia i cieszył się największymi 

wartościami, życiem, miłością, wiarą, nadzieją, pokojem, uczestnictwem w wieczności Boga. 

Objawienie Pana Boga nie dokonuje się i nie zachodzi na poziomie wiedzy, teorii i 

znajomości, ale na poziomi miłości i wzajemnej jedności. Bóg się objawia po to, aby człowiek 

mógł stać się uczestnikiem Boskiego i odwiecznego szczęścia opartego na niekończącej się 

miłości. Nie istnieje żadna inna ważniejsza przyczyna dla której Bóg pragnąłby się nam 

objawić niż miłość. Nie istnieje też żaden inny cel Jego Objawienia niż Jego odwieczne, 

płynące z miłości, pragnienie dobra i prawdziwego szczęścia dla każdego z nas, czyli tego, co 

my nazywamy definitywnym i ostatecznym zbawieniem każdego człowieka. 

 

5. Bóg jako Autor stworzenia i zbawienia objawia człowiekowi tajemnicę jego istnienia 

Jest jeszcze inna rzecz na którą należy zwrócić uwagę. Bóg w Swoim Objawieniu 

ukazuje człowiekowi prawdę o nim samym, o człowieku. Innymi słowy objawia człowieka 

człowiekowi. Osoba ludzka sama dla siebie jest pytaniem i tajemnicą. Nawet ona sama nie zna 

odpowiedzi na najbardziej nurtujące ją pytania. Nikt nie zna nas i nikt nie zna prawdy o nas, 

o naszym przeznaczeniu, powołaniu, sensie naszego życia, tak doskonale, wyczerpująco i 

wnikliwie jak Bóg. Nikt nie jest w stanie nam tyle powiedzieć o nas samych co Bóg.  

W Nim, a konkretnie w Jezusie znajdujemy odpowiedzieć na pytanie kim jest człowiek 

i kim powinien się stać, jak powinien żyć i jak może osiągnąć cel własnej, osobistej historii; 

tej historii która sam po części pisze, ale której może nadać właściwy kierunek tylko dzięki 

pomocy i obecności Boga. 

 Wobec Bożego Objawienia, człowiek może reagować i przyjąć różne postawy: 

obojętność, odrzucenie lub wiarę. 

 

6. Wiara 

Nasz osobisty, świadomy, wolny i odpowiedzialny akt wiary na wcześniejszy apel ze 

strony Boga, sprawia że pozwalamy Bogu wejść w nasze życie stwarzając Mu okazję do tego, 

aby mógł działać i współpracować wraz z nami.  

Nie chodzi tylko o wiarę deklarowaną. Chodzi przede wszystkim o wiarę jako 

odpowiedź na wcześniejsze Jego wezwanie, na Jego uprzednie Słowo skierowane do każdego 

z nas. Jest to odpowiedź której udzielamy Bogu nieustannie, każdego dnia na nowo. 

Wiara nie jest teorią, nie jest abstrakcją, lecz międzyosobowym doświadczeniem 

jedności i komunii, poprzez współdzielenie z Panem Bogiem tego wszystkiego kim jesteśmy, 

co wiemy o sobie i czego nie wiemy o sobie; tego co uczyniliśmy, dokonaliśmy lub nie 

dokonaliśmy; wreszcie wiara jest współdzieleniem z Panem Bogiem tego co szukamy, czego 

pragniemy i co staramy się osiągnąć w naszym życiu.  

W ten sposób chcemy wprowadzić Pana Boga w nasze życie, uznając w Nim naszego 

Ojca, Pana, Stwórcę, Zbawcę, Źródło Miłości, Tego w Którym rozpoznajemy i odkrywamy 

zawsze na nowo, piękno naszego życia i radość z celu do którego dążymy i zmierzamy. Jest 

to wiara pełna zaufania: „wiem Komu zawierzyłem”. 

Należy podkreślić, że wiara jako żywa i ścisła więź z Panem Bogiem nie jest dodatkiem 

do życia lub jednym z aspektów życia, bądź też jedną z wielu wartości obecnych w naszym 
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życiu. Wiara jest zasadą, jest tym co determinuje nasze życie. Nasza dobrowolna zgoda na 

wprowadzenie Boga w nasze życie jest czymś co decyduje o całym kształcie naszego życia, o 

naszym spojrzeniu na świat, o naszym rozumieniu rzeczywistości, o naszych decyzjach, o tym 

jak ukształtujemy naszą definitywną hierarchię wartości, nasze sumienia, nasze rozumienie 

prawdy i fałszu, dobra i zła.  

Wiara jest opcją fundamentalną, wyborem, który wpływa na kolejne i dalsze nasze 

osobiste i codzienne wybory życiowe. 

 

7. Wiara jako świadome, dobrowolne uznanie zależności od Boga 

Człowiek jest tylko stworzeniem i to stworzeniem żyjącym w swego rodzaju siatce 

relacji, więzi i współzależności. Nikt nie żyje sam, na własny rachunek: nikt nie jest samotną 

wyspą, nikt nie jest kompletnie samowystarczalny.  

Każdy z nas żyje w pewnym środowisku, rodzina, kultura, religia, tradycja, zasady 

prawego życia itd. Wobec różnych form więzi i kontaktów, Bóg proponuje Siebie samego 

człowiekowi, jako Gwarant pełni życia na Którym można oprzeć całe życie. Wiara jest zatem 

aktem zawierzenia, czyli uznania naszej zależności od Boga. 

Im bardziej jesteśmy zależni od Niego, tym bardziej jesteśmy sami sobą, tym bardziej 

jesteśmy WOLNI.  

 

8. Wiara jest łaską i darem 

 „Panie wierzę, ale wzmocnij moją wiarę”. Wiara wymaga od nas bezgranicznego 

zaangażowania, trudu, wysiłku, poszukiwania; z drugiej zaś strony, bez pomocy Ducha 

Świętego nie jesteśmy w stanie wyznać z wiarą: „Jezus jest Panem”. A zatem wiara potrzebuje 

jednocześnie, zarówno naszego wysiłku i pracy, jak i przede wszystkim łaski Bożej. Wiara 

jest darem. 

 

9. Sposoby przeżywania i rozwijania wiary 

Sakramenty 

Słuchanie Słowa Bożego 

Modlitwa, Post, Jałmużna/czyny miłosierdzia 

Osobiste pogłębianie relacji z Bogiem dokonuje się również poprzez lekturę, rozmowę, film, 

TV, kino, radio. 


