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NAWRÓCENIE /powrót na drogę do wspólnoty/
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
/Mk 1,15/
Jezus przychodzi zmieniać historię ludzkiego życia. Oczekuje on naszej odpowiedzi na swoje
działanie. Jeżeli chcemy doświadczyć Jego obecności musimy się nawrócić, czyli zmienić swój
sposób myślenia i postępowania, wyjść poza utarte schematy, zmienić kierunek.
Tylko przyjmując Jezusa, wierząc w Niego, wierząc w Ewangelię, mogę nadać właściwy
kierunek swojemu życiu. We wspólnocie mogę szukać zachęty i bodźców, by się nawracać.
Kiedy nawracają się członkowie wspólnoty nawraca się cała wspólnota. Kiedy wspólnota
powraca do swojej pierwszej miłości, może rozpocząć dzieło z większym entuzjazmem
i zapałem.
1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Czytanie Słowa Bożego
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie
poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł
kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale
mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! /Ap 2, 2-5a/
Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję
u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną. /Ap 5, 19-20/
To teraz raduję się - nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu.
Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo
smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się [potem] nie żałuje,
smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu - jakąż
wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę
wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany. /2 Kor 7, 9-11/
3. Refleksja
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się
do mojego życia, postępowania.
4. Dzielenie
Wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo
Boże niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

Dlaczego mam się nawracać? Jak mam się nawracać?
5. Modlitwa
W modlitwie spontanicznej oddajemy siebie i swoje życie Jezusowi.

