
 

                                                      Boży Dar 

Franciszek z Asyżu często powtarzał swoim  Braciom'' zacznijmy od nowa ,,.Zastanówmy  
się, co znaczą te słowa zacząć od nowa. Człowiek fizycznie  rodzi się raz, umiera raz. Czy 
zatem można zacząć swoje życie od nowa, narodzić się na nowo. Odpowiedź daje nam 
Jezus ''«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie nie może 
ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek 
narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i 
z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, 
co się z Ducha narodziło, jest duchem,,  J 3, 3-6.   Przemianą  do nowego życia dla nas  są 
sakramenty jako pierwszy pojawia się chrzest  który jest odrodzeniem do nowego życia   a  
umacnia i dopełnia w sakramencie bierzmowania przez  przyjęcie  darów  Ducha  św. - 
odrodzenie z wody i ducha. ''Wiatr wieje tam gdzie chce ,i szum jego słyszysz ,lecz nie wiesz
skąd przychodzi i dokąd podąża .Tak jest z każdym ,który narodził się z Ducha,,J 3,8.    Dzięki 
łasce Bożej św. Franciszek z Asyżu zrozumiał czym jest   narodzenie  z wody  i Ducha  . 
Zrozumiał , że ten świat  w którym żył był twardy i bez litosny  a jego życie zamknięte na 
Boże działanie na Bożego Ducha .Postanowił radykalnie zerwać ze  swym światowym 
życiem  jakie prowadził i postawić wszystko na Boga .Zrozumiał że  trzeba porzucić 
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz i  odnowić  się 
duchem w  myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w 
sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Słowa św. Pawła do Efezjan  zastosował bo spotkał 
Jezusa,  który   przemieniał Jego życie od nowa. Jego nawrócenie to  jego wewnętrzna 
przemiana to porzucenie starego człowieka w sobie by widzieć wszystko oczyma Ducha  i 
stać się  najmniejszym -minoritas  sługą Bożym  i żyć Ewangelią  . W pełni starał  się być 
posłuszny Bogu i Bożej  woli  oraz słowom Maryi uczyńcie  cokolwiek Wam powie .Św. 
Biedaczyna  zaprasza nas do posłuszeństwa Bogu i pełnienia Jego woli dostrzegania Boga w 
naszej codzienności  i drogi świętości przez nasze nawrócenie - zachęca nas byśmy 
korzystali ze sakramentu pojednania  – pokuty gdyż  w  sakramencie pokuty zostają nam 
odpuszczone nasze grzechy jesteśmy oczyszczeni z naszego trądu i nędzy jest to nasza 
odnowa duchowa przemiana dzięki łasce Bożej .W Regule św Franciszka czytamy ,,I po 
takim żalu i spowiedzi niech przyjmą Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa z wielką 
pokorą i czcią pamiętając co Pan mówi. Kto spożywa  Ciało Moje i pije Krew Moja ma życie 
wieczne. (J,6 - 55 ).''  Jest to ukierunkowanie nas na kolejny sakrament Eucharystię  centrum  
naszego życia i kościoła. W Eucharystii  jest prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew prawdziwa 
ofiara Chrystusa żywy i chwalebny,prawdziwy Bóg który daje życie i zbawienie.(9 LZ 14 22 .

28.33)   ,,  Na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego Syna Bożego 
tylko Jego Najświetniejsze Ciało i Najświętszą Krew '' T 10 .Słowa św.  Biedaczyny są dla nas  
radą- wskazówką  jak przeżywać spotkanie z Jezusem w Eucharystii jak zacząć od nowa  gdy
upadamy i tkwimy w swych nałogach ,zniewoleniach  gdy trudno  powstać pod ciężarem 



krzyża  oraz gdy   toniemy w grzechu .To  czy  pozwolimy na Boże działanie i naszą odnowę 
życia  duchowego  w różnych sferach i obszarach życia jakie mamy zależy od nas .  Słowa 
Jezusa niech będą  odpowiedzią  co znaczy zacząć od nowa .To narodzić się z wody i Ducha  
bo to co z ciała narodziło się jest ciałem a to co   z Ducha narodziło się jest Duchem  .   
Słowa Asyskiego Biedaczyny Bracia zacznijmy od nowa bo do tej pory nic nie uczyniliśmy są 
ciągle aktualne dla każdego by  JESZCZE WIĘCEJ UCZYNIĆ DLA BUDOWANIA KRÓLESTWA  
BOŻEGO I ŻYCIA EWANGELIĄ  a na końcu życia OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE  .
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