
Ścieżka życia dzień drugi 

Dzieje Apostolskie 2,36 – 41 

Studium SZUBU - nawróćcie się 

Izajasz 30,15 – Boża propozycja dla Ludu Izraela: Tak mówi Wszechmocny, PAN, 

Święty Izraela, w Opamiętaniu (nawróceniu – SZUBU) i spokoju jest ich ratunek, 

w ciszy i zaufaniu będzie ich siła; niestety nie chcieli tego zamiast Bożej 

propozycji przyjęli wizję świata. Liczyli, że ucieczka na koniu pomoże im znaleźć 

ocalenie, a jednak stało się to iluzją. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że ratunek 

przynosi pełnienie Bożej wizji. 

Izajasz 31,6 – przez proroka Izajasza Bóg wzywa: Nawróćcie się synowie Izraela 

do Tego, od którego tak daleko odeszliście. Następny werset 7 mówi o potrzebie 

porzucenia bożków, które osobiście przygotowali   

Izajasz 55,7 – Izajasz przekazuje zaproszenie skierowane do ludzi tworzących Lud 

Boży: niechaj bezbożny porzuci swoją drogę (tutaj mamy do czynienia  

z człowiekiem, żyjącym według własnych pomysłów i planów. To człowiek, który 

żyje tak jak gdyby Boga nie było). Przestępca ma porzucić swoje zamiary i ma 

się nawrócić; przestępca ma porzucić swoje zamiary i ma powrócić do Pana, aby 

On się zmiłował (nie ma więc zmiłowania bez powrotu do Pana). Pan jest hojny 

w przebaczenie, jest On naszym Bogiem, ale tak długo jak człowiek do niego nie 

powróci, w postawie porzucenia zła to nie jest człowiek zdolny przyjąć Boże 

przebaczenie. 

Jeremiasz 3,7 – Prorok opisuje smutek Boga, który liczył na to, że  niewierny  

i zbuntowany Izrael, powróci do Boga, gdy już się trochę wyszaleje w swoim 

grzechu, ale niestety nie powrócił do Boga. Co gorsze grzeszność Izraela była 

widoczna dla Judy, która sama będąc niewierną przyglądała się odstępstwom 

Izraela. 



Jeremiasz 25,5 – Jeremiasz pokazuje, że Bóg przez proroków mówił: Zawróćcie, 

każdy ze swej złej drogi; porzućcie swoje złe czyny; dzięki temu będą mogli jak 

od wieków, żyć w ziemie obiecanej, którą Pan dał Izraelitom.  

Jeremiasz 26,3 – Jeremiasz na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie mówi do 

Judejczyków, którzy przychodzą oddać Bogu pokłon w świątyni słowa: może 

usłuchają i może zawróci każdy ze swojej złej drogi. Jeżeli tak się stanie to Bóg 

poniecha nieszczęścia, które zamierza na nich sprowadzić z powodu 

niegodziwości ich uczynków.  

Ezechiel 18,23 – Ezechiel przypomina, że Bogu nie zależy na śmierci grzesznika 

bezbożnego, tylko zależy Mu na tym by bezbożny odwrócił się od swoich 

postępków i żył.   

Ezechiel 33,11 – Prorok ma powiedzieć do domu Izraela, że Bogu nie zależy na 

śmierci bezbożnego i że nie sprawia Mu to żadnej przyjemności ; Bogu zależy na 

tym, aby bezbożny odwrócił się od swego bezbożnego postępowania i żył; 

dlatego prorok woła: zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg! Dlaczego macie 

umrzeć domu Izraela  

Malachiasz 3,7 – przypomina, że postawa odstępstwa i nieprzestrzegania bożego 

Prawa była obecna w Izraelu już od czasów ojców; mamy więc do czynienia  

z postawą, która trwa, która stała się częścią duchowego dziedzictwa. Dlatego 

prorok woła, że mają zawrócić do Pana a Pan zwróci się do nich. Na pytanie  

w czym mają się nawrócić zaraz odpowiada, że powinni uczciwie płacić 

dziesięcinę. 

 

Psalm 16 werset 11. (11): Wskazujesz mi drogi, które prowadzą do życia,  

a Twoja obecność napełnia mnie radością, dajesz mi wieczną rozkosz po Twej 

prawej stronie. [Biblia Paulistów, Ps 16] 



(11): Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po 

Twojej prawicy. [Biblia Tysiąclecia V, Ps 16] (11): Ty wskażesz mi drogę żywota, 

* pełnia radości jest przed obliczem Twoim, * rozkosze u Twojej prawicy na 

wieczność. [Przekład Czesława Miłosza, Ps 16] (11): Lecz dasz mi poznać drogę 

do życia, do pełni radości przed Twoim obliczem i do rozkoszy po prawicy 

Twojej na zawsze. [Biblia Lubelska, Ps 16] (11): To Ty mi pokazujesz drogę  

do życia, a przed Twym obliczem - pełnia radości, po Twej prawicy radość trwa 

na wieki [Biblia Warszawsko-Praska, Ps 16] 

 

 


