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Naprawianie popełnionego zła
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Złe postępowanie jest obiektywną formą grzechu,
niszczącego nasze relacje z ludźmi i z Bogiem.
2. Za złe postępowanie ludzie muszą przyjąć
odpowiedzialność – przed ludźmi i przed Bogiem.
3. Nie załatwiona sprawa z przeszłości prowadzi do dalszych
złych czynów w przyszłości.
4. Naprawiamy popełnione przez siebie zło, nawracając się i
doprowadzając do pojednania. Nawrócenie jest świadomą
decyzją chrześcijanina, by zmienić sposób myślenia lub
czyny oraz unikać sytuacji powodujących złe
postepowanie, aby żyć w wolności od tego grzechu.
Pojednanie jest procesem, dzięki któremu osoba
odpowiedzialna za popełnione zło odbudowuje zniszczone
relacje – z ludźmi i z Bogiem.
5. Chrześcijanin musi przyjąć cztery zasadnicze postawy dla
nawrócenia i pojednania:


Pragnienie nawrócenia. Nie samoponiżanie, ale
wzrastanie w pokorze, poddaniu i miłosci.



Uznanie, że grzech jest grzechem. Uznanie, że istnieje
obiektywna norma dobra i zła.



Osobista odpowiedzialność. Przypisanie swego złego
postępowania sobie, a nie komuś.



Poddanie się Bożej miłości. Nie musimy być doskonali,
by być godnymi w oczach Boga.

6. Proces naprawiania uczynionego zła to cztery kroki:

i.

ii.

iii.
iv.

Przyznanie się do popełnionego zła - szczere i
uczciwe.
Wyrzeczenie się złego postepowania, oraz żal za
nieposłuszeństwo względem Boga i krzywdę
wyrządzoną bratu czy siostrze.
Pojednanie: prośba o przebaczenie
Pojednanie: zadośćuczynienie za złe postepowanie,
wobec Boga i wobec ludzi.

7. Przykład właściwego procesu pojednania: osoba
podejmująca proces nawrócenia przychodzi do tej, którą
skrzywdziła i mówi „Uczyniłem to (wymienia konkretne złe
czyny), ale teraz chcę się nawrócić. Czy możesz mi
przebaczyć?” Osoba skrzywdzona powinna wtedy
odpowiedzieć „Te wydarzenia były dla mnie bardzo
bolesne. Przebaczam ci”.
Przykład niewłaściwego procesu pojednania: winowajca
mówi „Przepraszam”, po czym następuje odpowiedź „W
porządku.”.
DZIELENIE
 Co dzieje się w waszej rodzinie?
 Co dzieje się w twojej pracy?
 W jakiej intencji chciałbyś, aby się za Ciebie modlić?
 Jak spędzasz ostatnio wolny czas?
 Czy pamiętasz jakieś pojednanie, w którym uczestniczyłeś?
Jakie były tego owoce? A może jakiś brak pojednania?

 Podajcie przykłady wartości światowych, które (zwłaszcza
gdy przesadnie zastosowane) skutkują złym
postępowaniem.
 Czy złe postępowanie zawsze niszczy relację osoby z
Bogiem? A z ludźmi?
 Podajcie przykłady spychania odpowiedzialności za swoje
złe postępowanie z siebie na współmałżonka.
 Wskażcie wszystkie błędy niewłaściwego procesu
pojednania podanego w pkt. 7

