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„W DUCHU ODPOWIEDZIALNOŚCI” 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WIARĘ 

 
 
Rozważanie pierwsze 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie jest Miłość 
 
„My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”.  

1 J 4,19 
 
Moja relacja z Bogiem zawsze wynika z tego, że On Jest pierwszy w Miłości… 
I moja wiara musi być budowana na tej prawdzie. Odpowiedzialność bez 
miłości jest „terroryzmem”. 
 
Bóg jest Miłością = fundament mojej wiary = moja relacja z Nim 
 
Moje życie jest w Bogu Miłości i jeśli tego nie doświadczę każdego dnia, to Go 
nie wybiorę, nie pokocham. Siebie i moje życie znajdę w Nim. 
 
CZY JESTEM W BOGU? 
 
Bóg wie, jak wygląda moje życie, moja słabość, mój grzech. Widzi mój krzyż. 
Dlatego pragnie, abym to wszystko przeżywał w Nim. Bo bez Niego wszystko 
to może mnie przygnieść i uciemiężyć.  
 
Tego dnia każdą sytuację, napotkaną osobę, ale i też doświadczenie słabości, 
upadku, grzechu DOŚWIADCZAJ w świetle Jego Miłości. 
 
 
Rozważanie drugie 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie jest Zbawienie 
 
„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego 
Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też 
i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”.  

1 J 5,11-13 

Jezus pokazuje swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, że nie ma 
miłości bez ofiary. Nie ma mojej wiary bez doświadczenia życia, śmierci 
i zmartwychwstania w Bogu. To jest łaska i daje życie. 
Tym, co najbardziej będzie kształtować moją wiarę, jest doświadczenie bólu, 
krzyża, ale w Bogu z Jezusem Zmartwychwstałym. 
 
CZY SWÓJ KRZYŻ PRZEŻYWAM W BOGU? 
 
Tego dnia popatrz na swoje doświadczenie krzyża w świetle krzyża Jezusa. 
Przyłóż swoją ranę/rany do Jego Ran… To jest droga do wzrostu Twojej 
wiary. Do Twojego zmartwychwstania w Nim. 
 
 
Rozważanie trzecie 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie jest Wiara 
 
„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie 
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża 
świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym”.  

1 J 5,4-5 
 
Wiara jest konkretną decyzją i działaniem… Wiara jest walką, aby być 
w Bogu, aby ufać Mu w każdej sytuacji. A tam, gdzie jest zaufanie Bogu, tam 
jest zjednoczenie z Nim. 
 
CZY PATRZĘ NA SWOJE ŻYCIE W DUCHU WIARY? 
 
Tego dnia zaufaj Słowu: JA JESTEM! 
 
 
 
Rozważanie czwarte 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie jest Nawrócenie 
 
„Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż 
poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, 
Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. 
Dzieci strzeżcie się fałszywych bogów”.  

1 J 5,20-21 
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Bóg daje się poznać w Prawdzie. W Jego Prawdzie. 
Bóg daje tyle, ile potrafię znieść. Wymaga tyle, ile potrafię zrobić. Bóg daje 
Prawdę, Drogę i Życie... Bóg DAJE… 
 
CZEGO SIĘ BOJĘ W JEGO WOLI? 
 
A może myślę, że Jego wola to moje nieustanne działanie, dawanie, staranie 
się, poświęcanie, tracenie… A Jego wolą jest, abym zobaczył, co chce mi dać. 
To ma być moje nawrócenie. 
 
Tego dnia popatrz, czego się boisz i odwróć się od tego, aby popatrzeć na 
Tego, który chce Tobie DAĆ. 
 
 
Rozważanie piąte 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie panuje Jezus 
 
„Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony 
z Boga strzeże go, a Zły go nie tknie. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś 
świat leży w mocy Złego”.  

1 J 5,18-19 
 
Jeśli Jezus będzie szedł przede mną, to uniosę wszystko w swoim życiu. Jeśli 
będę strzegł tej kolejności, On będzie strzegł mojej drogi. W Nim uniosę 
siebie, innych, a nawet cały świat. Jeśli Jezus będzie szedł przede mną… 
To jest droga odpowiedzialnej wiary, bo odpowiedzialność za moje życie 
bierze Bóg Jezus. 
 
Tego dnia popatrz, gdzie Jezus nie jest przed Tobą i podejmij decyzję 
odpowiedzialnej wiary. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozważanie szóste 
Odpowiedzialność w Duchu Świętym 
 
„Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie 
tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest 
prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej 
w jedno się łączą”.  

1 J 5,6-8 
 
Duch Święty przychodzi, aby podnieść mnie w Miłości, dać Nadzieję, 
umocnić Wiarę. To On daje prawdziwe Życie. Wszystko, co daje Duch Święty, 
nie jest mądrością świata, ale jest Mądrością Boga, jest Miłością 
i Miłosierdziem. To jest Obietnica dla mnie. I jeśli trwam w Bogu, to kto lub 
co może ją zabrać? Nikt. 
 
Tego dnia proś, a będzie Ci DANE. 
 
 
Rozważanie siódme 
Odpowiedzialność jest tam, gdzie jestem ja i drugi człowiek 
 
„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego 
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 
i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na 
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie”.  

1 J 5,1-3 
 
Jestem świątynią Boga. Tak samo i drugi człowiek. Ponoszę 
odpowiedzialność za siebie i innych. Nigdy tylko za siebie. Budując swoją 
wiarę, buduję wiarę tego, który jest obok mnie. To jest budowanie Kościoła – 
Ciała Jezusa. 
 
Tego dnia popatrz, gdzie budujesz, a gdzie niszczysz siebie i innych – Kościół. 
Podziękuj za to, co zobaczysz, ale też i przeproś za każde zło. 
 
Adoruj Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
 
Maryjo, Matko Jezusa, módl się za nami. 


