
Dialog profetyczny (prorocki) 

Dialog przeciwieństw 

Przyrównajmy siebie do wody - 
najpowszechniej spotykanej materii, która w 
od 54% do 80% stanowi ludzkie ciało. Woda: 
H2O - trzy znaki tworzące cząstkę wody. 
Podobne aczkolwiek różne właściwości tlenu 
i wodoru, tworzą cząstkę wody o 
odmiennych właściwościach od atomów 
składowych. Woda w zależności od 
warunków zewnętrznych przyjmuje różne 
stany skupienia. Ostatecznie jednak zawsze 
jest wodą. Cechą tych 3 atomów tworzących 
cząstkę wody jest zdolność do polaryzacji 
(biegunowości). Spolaryzowana cząstka 
wody (dipol) uzyskuje nową jakość - m.in. 
przewodnictwo. Właśnie to przewodnictwo 
wody można przyrównać do dialogowania, które przynosi konkretne efekty w postaci 
osiągnięcia nowej wartości wywierającej wpływ na jakość życia. I tak jak woda potrzebuje 
określonych warunków (temperatury i ciśnienia), by w tzw. punkcie potrójnym zaistniała w 
trzech stanach skupienia, tak człowiek wraz z jego problemami, potrzebuje zaangażowania w 
trzech sferach natury (psychofizycznej, intelektualnej i duchowej) dla odnalezienia 
niepowtarzalnej, własnej drogi do Trójjedynego Boga. Droga ta odnajdywana jest w dialogu nie 
tylko z samym sobą przed obliczem Boga (rachunek sumienia), ale również wypływa z kontaktu 
z drugim człowiekiem. Na płaszczyźnie konfrontacji ludzkich myśli, słów i czynów ze Słowem 
Bożym, trwa dialog, który występuje na różnych sferach ludzkiej natury i nieustannie wzajemnie 
na siebie oddziaływując, prowadzi do kształtowania nowych wartości (jakości) życia ludzkiego. 
Do odnalezienia tych wartości dochodzi przez dialog przeciwieństw (plus i minus), który otwiera 
drogę na Trójjedynego Boga, sprawcę wszystkiego we wszystkim.  

Każdy z nas, stworzony z woli Bożej jest przeznaczony do udziału w tajemnicy trynitarnej. 
Czekające na rozwiązanie problemy należą do tych zadań, które mają nas bardziej zjednoczyć z 
wolą Bożą. Budowanie nowej jakości osadza się na podobieństwach, które bardziej łączą, a nie 
na różnicach, które dzielą. W takiej sytuacji różnica stanowisk jawi się jako podział pozorny lub 
wewnętrzny (dotyczy ludzkich sfer), i występuje celowo - stanowi dla człowieka zadanie. Nie 
może być inaczej, skoro Bóg dopuszcza podziały! W każdym dialogu ukryta jest szansa na 
osiągnięcie nowej jakości na podobieństwo dipolu i przewodnictwa wody. Dialog profetyczny 
pozwala osiągnąć nową jakość życia przez zjednoczenie ludzkiej woli, z wolą Trójjedynego 
Boga; zjednoczenie oparte na wzorze miłości objawionej przez Chrystusa w tajemnicy jedności 
woli Trójcy Świętej.  
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