
Droga świętości
Świętość to powołanie każdego człowieka bez wyjątku. Najpierw trzeba uwierzyć w Jezusa –
otworzyć się  i  zaprosić  Go do swojego życia jako Pana i  Zbawiciela.  On daje nam Ducha
Świętego,  który  prowadzi  nas  drogą  wiary  i  wewnętrznie  przemienia.  On  sprawia,  że
rozpoznajemy nasze powołanie w konkrecie i zaczynamy je realizować. Duch Święty napełnia
nasze  serca  miłością  Boga  (Rz  5,5)  –  uzdalnia  nas  do  miłości  na  miarę  Jezusa  –  miłości
cierpliwej, hojnej, heroicznej – miłości, która przekracza granice naszego ogródka – naszego
„ego” – miłości, która przebacza i błogosławi nieprzyjaciół; miłości, która wzrusza się głęboko
widząc człowieka śmiertelnie zranionego,  który leży przy drodze – jak ten Samarytanin –
Jezus.

Na drodze świętości, która rozprzestrzenia się w nas przez błogosławieństwa ewangeliczne i
mateuszowy 25 rozdział, chciejmy zrozumieć (jeśli w ogóle da się zrozumieć) styl życia, do
którego wzywa nas Pan. Pewne cechy czy sformułowania duchowe, które określają ten styl
życia.

Może najpierw postaw sobie pytanie, zastanów się jaki jest twój styl życia? Czy kiedykolwiek
zastanawiałeś się nad tym? Niektórzy mają styl życia chaotyczny, bałaganiarski, inni określają
styl hermetyczny – życie rytmiczne jak w kieracie – praca, odpoczynek, przyjemności, spanie,
imprezki i tak z dnia na dzień, od weekendu do weekendu. Mówi się, że w naszych czasach
styl życia określają dążenia hedonistyczne i materialistyczne aspiracje, a więc dużo używek
zmysłowość, pieniądze, awanse, kariera, dominacja. Papież Franciszek próbuje ukazać nam
chrześcijański styl życia w drodze do świętości poprzez pewne syndromy:

1) „Stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w Tym, który kocha i wspiera”. 
Bóg  jest  z  nami  –  jest  źródłem pokoju,  cierpliwości  i  trwania  w dobrym,  a  więc
wierność miłości.

2) Życie  chrześcijańskie  w  Duchu  Świętym  cechuje  czujność  i  walka z  własnymi
agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami „o nic się już zbytnio nie troskajcie, ale
w  każdej  sprawie  wasze  prośby  przedstawiajcie  Bogu  w  modlitwie  i  błaganiu  z
dziękczynieniem,  a  pokój  Boży,  który  przewyższa  wszelki  umysł  będzie  strzegł
waszych serc” (Flp 4,6-7).

3) Wewnętrzna wytrwałość to dzieło Ducha Świętego w nas. Uczeń Jezusa cechuje się
łagodnością  serca,  nie  traci  czasu  by narzekać  na  błędy  innych,  potrafi zachować
milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera,
ponieważ nie uważa siebie za godnego by być surowym dla innych, ale postrzega ich
jako lepszych od siebie.

4) Pokora to cnota niezbędna w życiu ludzi wiary. Stawia nas w prawdzie o nas samych,
o naszych braciach i siostrach, o Bogu i o świecie. Prawda, która uzdalnia nas do życia
w pewnej skromności i przyjmowania różnych upokorzeń, które uszlachetniają nas i
upodabniają  do  Jezusa.  Uczniowie  Jezusa  zamiast  mówić  dobrze  o  sobie  wolą



wychwalać  innych,  zamiast  zachwalać  samych  siebie  wybierają  obowiązki  mniej
błyskotliwe, a czasami nawet wolą znosić coś niesprawiedliwego, aby ofiarować to
Panu. Świat współczesny wyśmiewa pokorę, tymczasem nie ma miłości bez pokory.
Doświadczamy  różnych  sytuacji,  różnych  upokorzeń  i  trzeba  umieć  się  w  tym
odnaleźć.  Przyjęcie  upokorzenia  jest  łaską  –  siostra  Faustyna  w Dzienniczku pisze
„Panie,  kiedy  przyjdą  upokorzenia,  pomóż  mi  poczuć,  że  idę  za  Tobą  na  Twojej
drodze”.

5) Owocem życia w prawdzie   – pokorze jest  pokój serca, radość i  poczucie humoru.
„Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam radujcie się. Niech wszystkim
ludziom będzie znana wasza wyrozumiała łagodność, Pan jest blisko” (Flp 4,4). Życie
wiary jest życiem radosnym, tam gdzie miłość, tam radość.

6) Dalej idąc tropem świętość trzeba mówić o wdzięcznym usposobieniu. To coś w nas,
co rodzi się z głębokiego przekonania jak bardzo jesteśmy obdarowaniu przez Boga,
który  zsyła  nam  dary  codziennie,  a  otrzymujemy  je  przez  dobrych  ludzi.  Życie
chrześcijańskie nacechowane jest dziękczynieniem, które składamy Bogu i ludziom.

7) Wreszcie trzeba powiedzieć, że Jezus pomaga nam przezwyciężyć nieraz wrodzoną
nieśmiałość,  zamknięcie  i  lęk.  W Duchu Świętym rodzi  się  w nas  śmiałość,  zapał
ewangeliczny –  jesteśmy  gotowi  obdarowywać  ludzi,  wychodzić  z  inicjatywą,
angażować  siebie  i  innych  w  dobrych  sprawach  i  nie  czekać  na  wdzięczność  i
pochwałę.  Postawa  służby,  która  cechowała  Jezusa  jest  w  nas,  jesteśmy  sługami
miłości  w słowach i  czynach,  spontanicznie odczytując  możliwość czynienia dobra,
spieszenia z pomocą, angażowania się w projekty misyjne np., Kurs Alpha, nie myśląc
o  własnych  korzyściach.  Umiejętność  bycia  we  wspólnocie,  pomocniczość  i
współdziałanie,  aby  jakiś  projekt  mógł  być  realizowany  –  do  tego  Duch  Święty
uzdalnia  nas.  Jest  to  wyjście  z  pewnego indywidualizmu i  samowystarczalności,  a
odnajdywanie się w zespole aby czynić dobro.

8) Wszystko  przeniknięte  jest  modlitwą,  która  wypływa  z  serca  pełnego  miłości
uwielbienia i  wdzięczności – modlitwa, która jest nie tylko od do… ale jest stałym
chodzeniem w obecności Boga.

9) Wreszcie przebywanie z Mistrzem, słuchanie Go nieustanne, uczenie się od Niego to
szkoła uczniów Jezusa

Droga do świętości jest całym naszym życiem, prowadzi  nas ku śmierci, która nie jest
katastrofą, ale przejściem - Paschą w inne życie, w domu Ojca. Tak jak w życiu Jezusa
wszystko  zmierzało  ku  Golgocie,  tak  i  my idziemy  w  kierunku  śmierci,  aby  przejść  z
doczesności tego świata do życia w pełni, w nieśmiertelności i chwale.



PLAN   SPOTKANIA

1. Modlitwa do Ducha Świętego;  Z czterech wiatrów przybądź Duchu…

Rz 5,5;

Uwielbienie – Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc… 

Flp 4, 6-7

Ty światłość dnia… - spontaniczne uwielbienie

2. Słowo Boże – Rz 8, 31-39

Konferencja- Ks. Roman

3. Pogłębienie

a) Jaki jest twój styl życia? 

b) Jak Bóg przemienia twój styl życia? Czy twoje środowisko (np. praca, rodzina, 

znajomi) dostrzegają to? 

c) Czy odczuwasz w swym życiu wdzięczność i radość? W jaki sposób się to 

przejawia? 

4. Dziękczynienie – Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu… -  wezwania spontaniczne

5. Prośby – Stoję dziś… – prośby spontaniczne

Jezu jedyny Pasterzu… Ojcze Nasz…


