
Życie chrześcijańskie, zarówno poszczególnych osób jak i wspólnot, 
toczy się w czasie między paschą i paruzją Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Główny nurt tego życia stanowi życiodajne uczestnictwo wiernych 
w przejściu paschalnym naszego Zbawiciela przez mękę i śmierć do zmar-
twychwstania i uwielbienia, które wypełnia się w życiu Ludu Bożego No-
wego Przymierza na kanwie dziejów ludzkości. Dzieje się to mocą Ducha 
Świętego, który jest Darem Ojca i Syna dla naszego zbawienia. On bowiem 
oświeca umysły i umacnia wolę, nie tylko w procesie nawrócenia, lecz tak-
że zachowania przykazań jako kryterium pełnienia woli Bożej. 

Duch Święty, przez posługę słowa Bożego i sprawowanie sakramen-
tów w społeczności Kościoła, obdarza ponadto ludzi łaską synostwa Bo-
żego i nadprzyrodzonymi darami na czele z wiarą, nadzieją i miłością, 
które rozlewa w sercach naszych (por. Rz 5,1-5). On nas uzdalnia do mo-
dlitwy, co więcej, modli się w nas, pociesza i oręduje za nami (Rz 8,14-16), 
jako nasz Nauczyciel i Przewodnik w naśladowaniu Jezusa, Syna Bożego, 
w drodze do Ojca.

Zbawczy plan Boży względem człowieka zakłada jednak nasze świa-
dome i wolne zaangażowanie. Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas 
bez nas. Oczekuje na nasze współdziałanie w realizacji naszego życiowego 
powołania w duchu wdzięczności oraz odpowiedzialności za życie i otrzy-
mane talenty. Pozwólcie więc prowadzić się Duchowi Świętemu (Ga 5,16-18).

Materiały do ćwiczeń duchowych zawarte w przedstawianej właśnie, 
szóstej z kolei i zarazem ostatniej, części Filozo�i życia chrześcijańskiego 
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zostały zredagowane dla zainteresowanych sprawami modlitewnych ćwi-
czeń odnośnie podstawowych wymogów nowości życia ewangelicznego. 
Kształtuje się ono w procesie współdziałania człowieka z Bogiem przez 
rozwój życiodajnego uczestnictwa w życiu Boga w Trójcy Świętej Jedyne-
go; Ojca, dzięki Synowi w Duchu Świętym. Łaskę zaś tego uczestnictwa 
otrzymujemy przez chrzest z wody i Ducha Świętego, jako zadatek «już 
i jeszcze nie», z perspektywą eschatologicznego pielgrzymowania inspiro-
wanego przez wiarę, która rodzi nadzieję na wypełnienie w życiu wiecz-
nym, a owocuje w czynnej miłości Boga i bliźniego. Chodzi więc o zaan-
gażowane wypełnianie «dzisiaj» – tu i teraz, swego życiowego powołania 
zgodnie z odwiecznym zamysłem Boga Ojca, w poczuciu wdzięczności za 
dzieło stworzenia i odkupienia w Synu, mocą daru Ducha w społeczności 
Ludu Bożego. 

„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów” (Łk 5,4). „Piotr i jego 
pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. «Skoro to 
uczynili, zagarnęli (...) wielkie mnóstwo ryb» (Łk 5,6). Duc in altum! Dzi-
siaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcz-
nością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość 
i ufnie otwierali się na przyszłość: «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
także na wieki» (Hbr 13,8) 1. 


