
Katecheza 8 
Podejmij wreszcie decyzję 
Człowiek, grupy ludzi, całe państwa zawierają niekiedy przymierza. 
Zobowiązują się, dla realizacji własnych interesów, do współpracy. 
Zawieranie przymierzy (umów, układów, paktów - jakkolwiek można je 
nazwać) wynika z zauważenia prostej rzeczy - razem jest łatwiej, razem 
stanowi się większą siłę. Czasem jest to jedyna szansa. 
Bóg także pragnie zawrzeć przymierze z człowiekiem. Specjalnością 
człowieka jest jednak łamanie przymierzy. Tak było w historii 
(przymierze pod górą Synaj) i tak jest i teraz - z każdym człowiekiem. 
Potrzeba nam zatem takiego przymierza, którego nie można złamać. 
Takie przymierze może dać tylko Jezus. 
To przymierze nie jest jednak zawierane automatycznie. Przymierze to 
umowa, którą zawierają dwie strony, które działają w sposób wolny 
i świadomy. Tej wolności i świadomości potrzebuje każdy z nas. 
Przypatrzmy się życiu przeciętnego chrześcijanina w Polsce. Gdy jest 
dzieckiem nikt się go nie pyta, czy chce przyjąć chrzest. Przynosi się 
dziecko do kościoła i chrzci w wierze rodziców. Dziecko się rozwija, ktoś 
je uczy pierwszych religijnych gestów, słów. Nikt się nie pyta (byłoby to 
bez sensu) czy dziecko tego sobie życzy. Potem dziecko idzie do 
przedszkola i w sposób naturalny trafia na katechezę, w której 
uczestniczy. Uczestniczy w niej potem w szkole. Niemal automatycznie, 
razem z innymi, idzie do Pierwszej Komunii Świętej. Nie ma tu żadnego 
przymusu (przeciwnie dziecko zazwyczaj chce i cieszy się z tego faktu), 
ale o jakiejś pogłębionej świadomości a przede wszystkim o dojrzałości 
decyzji  i jej samodzielności nie może być mowy.  
Ta dojrzałość przychodzi z wiekiem. Gdy człowiek staje się autonomiczny 
w swoich wyborach, gdy staje się krytyczny i potrafi samodzielnie 
oceniać, wtedy dopiero może dopełnić osobiście swój chrzest swoją 
decyzją.  
Zauważmy jednak, że tej decyzji bardzo często brakuje. Człowiek staje się 
dorosły a w dziedzinie wiary pozostaje małym dzieckiem. Dalej o jego 
życiu religijnym decydują rodzice, sąsiedzi, ludzka opinia, tradycja, 
przyzwyczajenie czy bezmyślność. 
Takie „chrześcijaństwo” jest bardzo letnie – i bardzo nie podoba się 
Bogu. W Apokalipsie (3,16) czytamy: „skoro jesteś letni i ani gorący, ani 
zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. Ten sam fragment (Ap 3,14-20) 
wskazuje na potrzebę zaproszenia Jezusa do swojego życia – zawarcia 
z Nim przymierza. Dla nas ludzi jest to jedyna szansa na zbawienie. 
Zawarcie przymierza z Jezusem to poznanie Bożej miłości, to 
świadomość swojej grzeszności, to zobaczenie w Jezusie Zbawiciela 



i poproszenie (w modlitwie), by On zbawił nas z naszych grzechów 
i towarzyszył w ciągu całego naszego życia.  
Zawarcie przymierza (zaproszenie Jezusa) dokonuje się w modlitwie. Jej 
przykład znajdziesz w dalszej części. 
Zaproś Jezusa do swojego życia, otwórz się na jego dary (także dar 
Ducha Świętego), poznaj smak prawdziwego życia z Bogiem. 

Zajrzyj do Biblii - studium 
Przeczytaj uważnie Ap 3,14-20. To tekst o Kościele, o Tobie.  
1. Czy Jezus zna twoje czyny? (w. 15) ………………………………………………….. 
2. Jak je opisuje? (w. 15-16) ………………………………………………………………. 
3. Co robi z „letnim” chrześcijaninem? (w. 16) …………………………………….. 
4. Na czym polega zaślepienie ludzi? (w. 17) ……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
5. Co powinniśmy zrobić? (w. 20) ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Możesz zaprosić Jezusa  do swojego życia przez modlitwę. Przygotuj się 
do tej modlitwy, zaplanuj miejsce i czas. Niech ta modlitwa będzie 
naprawdę Twoja. Tu nie chodzi o słowa, ale by to, co się wypowiada, 
przeżyć w sercu. Możesz użyć własnych słów lub tekstu poniżej. 
Modlitwa zaproszenia Jezusa 
Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi 
mojego życia i przyjmuję Cię, Jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, 
że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę 
o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie 
pragniesz. 

Zajrzyj do Biblii - nowenna 
Przez dziewięć dni poprzedzających bierzmowanie czytaj Biblię i módl 
się (za siebie i innych kandydatów) do Ducha Świętego w nowennie. 
Każdego dnia: 1. Odmów „Modlitwę wstępną” 2. Znajdź fragment Pisma 
Świętego przypadający na dany dzień, przeczytaj go uważnie, rozważ 
(możesz użyć metody modlitwy poznanej w katechezie trzeciej) 
3. Odmów modlitwę przypadającą na dany dzień. 4. Odmów „Modlitwę 
końcową” poprzedzoną „Ojcze nasz…”. 
Możesz także poprzestać na swojej dłuższej osobistej, spontanicznej 
modlitwie opartej na przeczytanych fragmentach z Biblii. 



Modlitwa wstępna: 
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić 
w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, 
utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie 
tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla 
naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.  

Na poszczególne dni nowenny: 
W pierwszym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: J 7,37-39 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija 
się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha 
Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.  

W drugim dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Tt 3,5b-7 
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha 
Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby 
nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał 
i zbawiał. Amen.  

W trzecim dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 12,13  
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, 
błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących 
w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.  

W czwartym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 2Kor 1,21-22 
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś 
Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i 
wezwaniem do świętości. Amen.  

W piątym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Rz 8,26-27 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi 
Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, 
a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. 
Amen.  

W szóstym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Ga 5,13-25 



Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj 
światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli 
się jego owocami. Amen.  

W siódmym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 6,15-20 
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw 
przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy 
mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.  

W ósmym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 2,7-15 
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych 
i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem 
i otrzymali wieczne szczęście. Amen.  

W dziewiątym dniu:  
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Dz 2,1-4 
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili 
różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili 
mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi 
możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.  

Modlitwa na zakończenie 
Ojcze nasz...  
Módlmy się:  
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa 
i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły 
nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.  
Nowenna na podstawie http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=1179 

To już prawie koniec 
Zbierając wszystkie materiały otrzymałeś na końcu małą książkę. 
Zachowaj ją i wracaj często do jej treści.  


