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#oJedenDzieńBliżej 2016 

Wiara, to trwanie z Nim (autor: Adrian Michał Sielicki) 

 

27 listopada 2016 r.  

#oJedenDzienBlizej Dzisiaj Jezus jest bardzo szczery! Nie powie nam, kiedy przyjdzie, bo wie, że wtedy 

byśmy Go nie wpuścili! Więc wpadł na genialny pomysł - zaskoczy nas. Dlaczego tak? Żebyśmy 

zatęsknili. Szukali Go. Wołali do Niego. Po to tylko, byśmy mogli zrozumieć, że tak naprawdę to my 

już jesteśmy obywatelami Nieba. W Nim. Więc jedną nogą już jesteśmy w Niebieskim Jeruzalem.  

Więc można się radować i czekać. Na co? Na to, aż On przyjdzie i nastanie prawdziwy, pełen miłości 

pokój, którego już teraz możemy doświadczyć w Nim.  

Przyjdź! Nie zwlekaj już dłużej! Marana tha! 

 

28 listopada 2016 r.  

Mogło być tak pięknie. Bóg chciał rozłożyć nad nami baldachim i rozbić namiot. Dwa piękne obrazy: 

baldachim rozkładano nad małżonkami w dniu ich ślubu - Bóg chciał wiec być z nami w tak pięknej 

jedności, jak małżonkowie są między sobą. Namiot to miejsce obecności Boga, Jego Przybytek. Bóg 

obiecał więc Izraelowi, że będzie mieszkał pośród swego Ludu! Że nie będzie daleki i niedostępny.   

A kiedy to się stało, mało kto Bogu uwierzył.  

A celnik, zdrajca, który ściągał podatki z Żydów dla zaborcy, uwierzył w SŁOWO wypowiedziane przez 

Słowo.  

A ja? Wierzę Bogu? Wierzę w Jego słowa? Wierzę w Jego obietnice? Jeżeli Bóg mi mówi, że mnie 

kocha i chce być przy mnie - wierzę Mu?  

Czy ja w ogóle wierze? Trudne pytanie musiało paść, bo Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej 

 

29 listopada 2016 r.  

To proste. Wierzyć wcale nie jest trudno. Poruszają mnie słowa Benedykta XVI. W ostatnim wywiadzie 

powiedział, że wiara jest zaciśniętą dłonią na dłoni Jezusa i trwaniem z Nim w ciemności świata. Proste. 

Jak dziecko trzyma dłoń w dłoni mamy lub taty, tak my musimy trzymać dłoń w ręce Ojca Niebieskiego. 

Jako dziecko często ściskałem rękę mamy lub taty, szczególnie wtedy, kiedy się bałem (pamiętam, jak 

trafiłem do szpitala w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia - strasznie się bałem i trzymałem mamę za 

rękę). A Ojciec nie chce, byśmy żyli w strachu. Posłał więc Syna, aby On wyrwał nas z niewoli strachu, 

z paraliżu lęku.  

Tylko człowiek, który jest prosty w relacji do Boga, nie ma problemu z wiarą w Jezusa. Relacja  

z Bogiem jest albo oparta na prostocie, albo jej nie ma. Prostota pozwala spotkać Boga, nie wydumana 

mądrość i bycie egoistycznym,  elokwentnym erudytą, który pozjadał rozumy.  

Bądź prosty w relacji z Bogiem. Po prostu weź Jezusa za rękę i powiedz Mu, żeby prowadził Ciebie 

przez to życie i miej świadomość, ze Jego powrót jest #oJedenDzienBlizej 
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30 listopada 2016 r. 

Pasja. Życie wiarą jest pełne pasji. Dla mnie człowiekiem pełnym pasji jest św. Andrzej. Kiedy spotkał 

Jezusa, poszedł do swojego brata, Szymona, mówiąc mu: "Znaleźliśmy Mesjasza" i przyprowadził go 

do Niego. Kiedy przyszli Grecy do Filipa i chcieli się zobaczyć z Jezusem, Filip poszedł do... Andrzeja. 

Wiedział, że jeżeli chodzi o przyprowadzanie kogoś do Jezusa, to najlepszy w tym jest Andrzej. Kiedy 

Jezus zobaczył tłumy, zadał pytanie, jak ich nakarmią. Filip myślał pieniędzmi, a Andrzej wskazał 

chłopca, który miał chleby i ryby. Jezus wziął je i nakarmił nimi ogromny tłum, w którym samych 

mężczyzn było pięć tysięcy. Andrzej mógł wtedy zrozumieć, że nawet niewiele może nasycić wielu.  

Tradycja podaje, że kiedy Andrzej był prowadzony na śmierć i zobaczył krzyż, ucieszył się nim, 

mówiąc, że w końcu ponownie spotka Pana. Było to możliwe dlatego, bo z pasją szukał Mesjasza i Go 

znalazł. Później z równie wielką pasją prowadził innych do Niego, aż w końcu, również z pasją, oddał 

życie, by móc z Nim być na wieki.  

Chciałbym być jak Andrzej - pełnym pasji ewangelizatorem, który nigdy nie będzie prowadził ludzi do 

kogokolwiek innego, jak tylko do Jezusa. Nawet kosztem tego, że ktoś może zostać kimś ważniejszym 

ode mnie - jak Szymon, brat Andrzeja, stał się Skałą, na której Chrystus zbudował Kościół.  

Andrzej jest mistrzem przyprowadzania ludzi do Jezusa. A Ty? A ja? Do kogo prowadzimy ludzi, 

których spotykamy? Warto się nad tym zastanowić, kiedy mija kolejny dzień, a przyjście Pana znów 

jest #oJedenDzienBlizej      

Świat potrzebuje ewangelizatorów na miarę Andrzeja. Jesteś gotowy podjąć to wyzwanie? 

 

1 grudnia 2016 r. 

Cenne jest Twoje życie, co? Piękne, wspaniałe. Na ile je wycenisz? Dużo, prawda? Bo przecież to Twoje 

życie. Z pełną świadomością stwierdzam: bez Jezusa Twoje życie jest gówno warte. I nie są to moje 

słowa, ale doświadczonego kapłana, ks. Orzecha. Ale w pełni się z nimi zgadzam. Kiedy umrzesz, całe 

to Twoje życie spłynie jak zdechła ryba prosto do otchłani śmierci i przepadnie. Ile fal w ciebie uderza? 

Ile pokus, zranień, zdrad, oskarżeń, kłamstw? Czyni to Ciebie szczęśliwym? Raduje Cię to? Na czym 

budujesz Twoją wartość? Na pierdołach, grzechach i pysze? Na uważaniu, że pozjadałeś wszystkie 

rozumy? To minie. Przyjdzie starość, potem śmierć i co? PRZEPADNIESZ! Bo nie budujesz na niczym 

trwałym.  

Można się gorszyć słowem "gówno" i tak jak tłumacze Biblii zamiast użyć tego słowa, napisać "ołów". 

Bo przecież na pewno Izajaszowi chodziło o ołów, kiedy napisał o kale. Ksiądz Orzech miał sto procent 

racji - moje życie bez Jezusa jest warte tyle, co gówno - spłynie ściekiem. Twoje też.  

Albo zaczniemy budować na Tym, który jest trwały i niezmienny, albo skończymy w szambie 

grzechów, win i tęsknot.  

Zacznij nawracać się dziś, bo Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej! 

 

2 grudnia 2016 r.  

Piękne ozdoby pojawiają się na sklepowych witrynach. Legnicki rynek od kilku dni jest dekorowany 

świątecznymi bombkami, lampkami, lokomotywami. W kilku miejscach już można usłyszeć kolędy. A 

my? Jesteśmy ślepi, bo te dekoracje i ozdoby zamiast pomagać, otępiają. Kolędy i świecidełka mają 

jedno na celu - nakręcić nas na "szał zakupów". Bo JUŻ trzeba kupować, JUŻ przygotowywać święta. 

JUŻ!  
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Tyle, że zapominamy po co to wszystko. Jezus nie urodził się w domku dla lalek, ale w grocie, wśród 

zwierząt, gdzie śmierdziało i gdzie było zimno. Nie było tam zapachu cynamonu z cytryną, domku z 

piernika i uśmiechniętego maleństwa. Był za to smród, bród i chłód. Był płacz Dziecka i smutek Matki 

spowodowany tym, że Jej Syn przyszedł na świat w takich warunkach. I nikt nie poznał momentu Jego 

przyjścia.  

Wiesz, jak widzę Jego przyjście dziś? Gdyby narodził się dzisiaj?  

Narodziłby się w spelunie. Nikt by nie pomógł Jego Matce, co najwyżej usłyszałaby moralizatorską 

paplaninę o tym, jak strasznie jest być młodocianą, nieodpowiedzialną matką bękarta. Wielu 

zaproponowałoby jej aborcję - jest biedna, nie wyżywi dziecka, nie da mu dobrych warunków do 

rozwoju. Śmiali by się z niej. Kilku ludzi zrobiłby jakiś miły gest wobec Niej, może nawet zrobiliby Jej 

zdjęcie i umieścili na facebooku z podpisem namawiającym do pomocy tej kobiecie, o ile ktoś ją 

zobaczy.  

A wielu przeszłoby obok Niej obojętnie. Bo patrzyliby na piękne iluminacje zdobiące legnicki rynek, a 

nie na jakąś wystraszoną dziewczynę, która jest w ciąży i to nie bardzo wiadomo z kim.  

Bardzo łatwo jest nas oślepić.  

Bardzo łatwo.  

Jedynie wiara może sprawić, że znów zaczniesz widzieć tak, jak należy. I pamiętaj - stanie sie Tobie 

DOKŁADNIE TAK, jak wierzysz. Nie inaczej. 

Pośpiesz się! Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Stanie się Tobie tak, jak wierzysz. TYLKO TAK, 

jak wierzysz.  

Uwierz! 

 

3 grudnia 2016 r.  

Bóg chce otrzeć Twoje wszystkie łzy: bólu, tęsknoty, niepewności. I czyni to nieustannie dając Tobie 

to, czego potrzebujesz. I robi to przez Kościół. Tak, Kościół tworzą grzesznicy. Tak, jesteśmy 

największymi grzesznikami, chamami, idiotami i co tylko jeszcze o nas mówią - my, ludzie Kościoła. 

Bo to Kościół, Oblubienica Chrystusa jest święty. Nie my. My możemy stać się świętymi, jeśli 

pozwolimy naszej słodkiej Matce-Kościołowi ubrać nas w nowe szaty, oczyścić nas z grzechu, nakarmić 

nas i napoić, zaprawić do boju w tym świecie, błogosławić miłości i wyprawić w Ostatnią Podróż. To 

wszystko jednak Kościół czyni przez ręce swoich synów - kapłanów. Nie, kapłani też nie są święci. 

Mogą takimi być, ćwicząc się w posłuszeństwie i pokorze wobec Oblubienicy Chrystusa - Kościoła i 

korzystając z tego, co droga Matka-Kościół daje.  

Żniwo jest wielkie. Robotników - niewielu. Proście o nich.  

I zapamiętajcie do końca życia - dostajecie takich kapłanów, jakich sobie wymadlacie. Są dokładnie 

tacy, jaka jest nasza jakość modlitwy za nich.  

Osobiście jestem poirytowany, kiedy ci, którzy są ochrzczeni, lecz żyją tak, jakby mieli to głęboko 

gdzieś, krytykują Kościół, kapłanów... Dlaczego? Bo to jest głupie. Krytyka wobec Kościoła 

wypowiadana przez człowieka, który zdradza Kościół na co dzień, jest równa krytyce mężczyzny, który 

zdradził żonę i oskarża o to ją - bo była mu wierna. Hipokryzja - tak to się nazywa. I głupota.  

Będziecie mieli takich kapłanów, jakich sobie wymodlicie. Bo to od nas zależy. Tak chciał Jezus: 

"Proście, aby wyprawił robotników". Wy proście.  
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Kościół jest święty, bo takim stworzył Go Jezus. Ale tworzą Go grzesznicy, by mogli się w Nim 

uświęcić. Zaufaj Kościołowi i pozwól Mu uświęcić Ciebie, bo powrót Jezusa jest #oJedenDzienBlizej  

     

 

4 grudnia 2016 r.  

Jesteśmy napełnieni tym, co przyjmujemy w siebie: chciwość, pycha, nienawiść, zazdrość, kłamstwa, 

niesprawiedliwość, zdrada. Pismo Święte mówi o nas, że jesteśmy pełni zdzierstwa i plugastwa. Bo tym 

się karmimy na co dzień. Tylko Bóg może nas z tego oczyścić. Jezus pozwala na to, byśmy wszystko 

to, co mamy w sobie, wylali na Niego. On przyjął to, byśmy mogli stać się puści, a przez to mogli być 

napełnieni tym, co On daje: przebaczeniem, miłością, akceptacją, dobrocią.  

W ten sposób On odmienia nasze życie i nas przemienia, przekształca.  

W Jezusie ma kres nasza grzeszność, a my otrzymujemy życie.  

Ukryj się w sercu Boga. Daj Mu się napełnić Jego miłością, pozwól sobie na to, by doświadczyć Jego 

przebaczenia. Wtedy Ty będziesz mógł prawdziwie kochać, będziesz mógł przebaczać i w ten sposób 

przemieniać ten świat. Będziesz umiał tak, jak Jezus, przyjmować zło, a odpowiadać dobrem. Wtedy 

właśnie wilk zamieszka z barankiem, a niemowlę będzie mogło bawić się z kobrą. Bo jeśli Twoje życie 

będzie w rękach Boga, nic Ci się nie stanie. Będziesz żył tak samo, jak Jezus - wiecznie.  

Nawróć się, pozbądź się zła i grzechu ze swego życia i pozwól zapełnić swoją pustkę Jego miłością. Bo 

jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej i przetrwa każdy, kto będzie plonem, a więc będzie pełen Jego 

dobra. A plewy przepadną. Nie bądź plewą! Bądź plonem! 

 

5 grudnia 2016 r.  

Jesteśmy ludźmi sparaliżowanymi. Ile razy inni musieli nas podnosić? Ile razy musieli nas ratować? Ile 

razy musieli odważnie znosić trud opuszczania nas z dachu do środka, gdzie nasze sparaliżowane ciało 

mogło opaść pod stopy Jezusa? Mnie modlitwa wielu ludzi podnosiła z największych paraliżów. Ich 

obecność niosła mnie tam, gdzie sam bym nie był w stanie dojść. Jak wielu oddawało wszystko, bym 

mógł pójść dalej. Mógłbym ich wymienić, ale czy oni tego by chcieli? Kochani - wy wiecie, że to o was 

mówię.  

Wspólnota. To jedna z największych tajemnic. Bo we wspólnocie przebywa On. Bo wspólnota pomaga, 

przyczynia się do rozwoju, kocha bezinteresownie - niemal jak Bóg. Bo gdzie jest wspólnota, tam jest 

On. Wspólnota rodziny, przyjaciół, wspólnota ewangelizacyjna, oazowa, czy w końcu ta najwspanialsza 

- Wspólnota Kościoła. Niestety, tę Wspólnotę często zaniedbujemy i nie doceniamy jej. A ona ma 

wszystko, co potrzebne, by podnieść nas z paraliżu grzechu. Kościół. Wspólnota wspólnot.  

Daj się podnieść i zaprowadzić do Chrystusa. On uzdrowi Ciebie całego - duszę, ciało... Ale daj się 

podnieść i zanieść do Niego rękami Kościoła. Kościół chce, byś żył. Kościół chce, byś przestał być 

paralitykiem. Wbrew wszystkim faryzeuszom i niedowiarkom - Kościół może odmienić Twoje życie. 

Bo zaprowadzi Ciebie do Tego, którego powrót jest #oJedenDzienBlizej       

Pokochaj Kościół. W Nim żyje Bóg. 

 

 

 



 
 

5 

6 grudnia 2016 r.  

Szept słyszany w sercu. Pociecha osuszająca łzy. Cichy szmer łagodnego wiatru. Troskliwa miłość, 

pokój, bezpieczeństwo. Ogród obecności Boga. Jesteśmy jak piękne kwiaty i jak soczysta, zielona trawa. 

Wystarczy tchnienie Bożych ust, by kwiat i trawa uschły. Lecz Bóg nie chce tego. On chce życia.  

Kto jest Ogrodem, w którym Bóg pielęgnuje nas - swoje kwiaty? Kto jest Zwiastunką Dobrej Nowiny? 

Kto jest Nowym Jeruzalem, które nie boi się krzyczeć? Kto ogłasza światu: "Oto wasz Bóg! On 

przychodzi!"?  

To Ona - Kościół. Tak, Kościół. Kościół jest NIĄ. Rodzaj żeński oddaje łacina, język polski nie potrafi 

przełożyć słowa Ecclesia inaczej, jak "Kościół". 

To słodka Matka-Kościół szepcze prosto do naszych serc, a czyni to, bo pragnie tego On, Bóg. To Ona 

ociera nasze łzy. To Ona jest pełna powiewu Ducha Świętego. To Ona troskliwie kocha, wzywa do 

pokoju, daje poczucie bezpieczeństwa. To Ona, Słodka Oblubienica Chrystusa, jest Ogrodem Bożej 

Obecności. To w Niej przebywa Bóg. W Niej dba On o nas - grzeszników. W Niej, Matce-Kościół On 

nas dogląda, przycina, podlewa...  

Jak dobrze jest żyć w Kościele!  

To Kościół jest pastwiskiem, na którym pasterzem jest Jezus. I Jezus nas szuka, gdy zbłądzimy i znów 

przyprowadza nas do Kościoła. Bo On wie, że my potrzebujemy Kościoła. On wie, że Kościół może 

nam pomóc. On wie, że my potrzebujemy wspólnoty. On tak chciał.  

Zaufajmy Mu i pokochajmy Kościół. Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Nie czekaj! Wróć do 

Domu! Wróć do Ogrodu! Powróć na Pastwisko!      

 

7 grudnia 2016 r.  

Serce. Ono czeka. Serce Boga czeka, byś się w nim ukrył. Jezus pozwolił na to, by Jego serce przebiła 

włócznia. Po co? Żeby każdy mógł tam wejść. By zawsze być otwarte dla nas. Serce Boga zostało 

przebite, abyś Ty miał gdzie się schronić.  

Jeśli ukryjesz się w Jego sercu, ciężar Twojego życia przemieni Jego miłość.  

Z tego serca zrodził się także Kościół - woda i krew, to Chrzest i Eucharystia. Bóg chce Ciebie obmyć 

i nakarmić. W domu Swego serca. Rękami Kościoła.  

No weź się w końcu nawróć! No pokochaj Boga, pokochaj Jego Kościół. Przestań się wygłupiać! Powrót 

Jezusa jest #oJedenDzienBlizej! Bądź pierwszy! Tak! Wróć do Boga, zanim On powróci! On odmieni 

Twoje życie! Zaryzykuj! Wiara bez ryzyka jest nudna! Zaryzykuj! Zobaczysz, jak bardzo można być 

kochanym... 

 

8 grudnia 2016 r.  

Ona. Arcydzieło Boga, Arka niosąca w swoim łonie Arcykapłana, Prawodawcę i Niebiański Pokarm, 

Matka Boga i ludzi, Królowa Świata, którą ukoronował Jej własny Syn. Niepokalana.  

Wierzę, że kiedy Ona została wprowadzona do Nieba przez swego Syna, w pierwszej kolejności stanęła 

przed... Ewą i wyciągnęła do niej ręce, mówiąc: "Witaj, matko ludzi". A Ewa, ze łzami w oczach, rzuciła 

się w ramiona Maryi mówiąc: "Dziękuję Córko! Dziękuję, że pozostałaś wierną, kiedy ja byłam 

niewierna. Dziękuję, że dawałaś życie, kiedy ja podawałam do spożycia grzech. Dziękuję, że byłaś 

pokorna, kiedy ja byłam pyszna. Dziękuję, że kochałaś, kiedy ja oskarżałam. Dziękuję Córko, że byłaś 
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posłuszna, choć ja, Twoja matka, nie mogłam być wzorem dla Ciebie". A wiecie, co odpowiedziała 

Maryja? Jak sobie to wyobrażam? Przytulając Ewę do siebie, powiedziała: "Matko, kocham Cię i 

dziękuję, że jesteś". 

Mówi się, że Maryja jest figurą, prototypem, wzorem Kościoła. Kościół jest Świętą Matką dla 

grzeszników, których uświęca. Maryja jest Niepokalaną Matką wszystkich ludzi. Stała się nią pod 

krzyżem, kiedy Jej Syn umierał. "Oto Matka Twoja" usłyszał Umiłowany Uczeń. Często mówimy, że 

słowa te wypowiedział Jezus do Jana. Ale Jan Ewangelista jasno napisał, kto stał pod krzyżem. I nie 

napisał, że on tam stał. To ciekawy niuans - pod krzyżem stoją kobiety. Jan nic nie pisze o sobie. I nagle 

Jezus mówi: "Oto Matka twoja" i według Jana Jezus mówi to do Umiłowanego Ucznia. Czyli do kogo? 

Do każdego z nas! Jezus, przelewając krew, wykupił nas z niewoli grzechu. Umiłował nas do końca. 

Uczynił nas dziećmi Boga w Sobie samym. Ja i Ty jesteśmy Umiłowanym Uczniem, którego Jezus 

widział pod krzyżem, kiedy konał i właśnie wtedy dał nam Maryję za Matkę i w ten sposób uczynił ją 

Matką wszystkich ludzi - grzeszników. Bo wiedział, że Jej przykład świętości, posłuszeństwa i pokory 

może być dla nas najlepszym.  

Maryja, córka Ewy, stała się Nową Ewą. Ale nie inną Ewą. Nie zastąpiła starej, grzesznej Ewy. Nie. 

Maryja stała się Matką Ewy. Córka w porządku ludzkim jest Matką na mocy szczególnego wybrania 

przez Boga. Trudno to zrozumieć.  

Ale wiem, że Maryja stała pod krzyżem, kiedy z przybitego Serca Jej Syna rodził się Kościół. A Maryja 

przyjęła Kościół jako swoje dziecko - a w Nim, w Kościele, wszystkich nas. I zawsze mówi do nas Ta 

Najpiękniejsza: "Wróć do mego Syna. On uczyni Cię szczęśliwym! Wróć! Bo Jego przyjście jest 

#oJedenDzienBlizej "      

 

9 grudnia 2016 r.  

To, co mówią o nas ludzie, nie jest w ogóle ważne. Naprawdę! Bo Bóg na końcu czasów nie zapyta: 

"Co mówili o tobie ludzie?". Nie będzie Go interesowało, czy mówili źle, czy dobrze. Dlaczego? Bo 

wie, że ludzie są mistrzami w obgadywaniu siebie nawzajem. To raz. Dwa: wie, że jesteśmy świetnymi 

aktorami, którzy potrafią się świetnie sprzedać, jeśli tylko mamy w tym jakiś interes. Dziś mili i 

sympatyczni, ale jutro może się okazać, że to był tylko makijaż. Kiedy spłynął z naszych twarzy, wtedy 

inni zobaczyli jedno - obrzydliwość naszego grzesznego wnętrza.  

Dlatego Bóg nie będzie pytał innych, co o nas myślą. Ale zapyta o nasze czyny. O konkrety. Kochałeś? 

To co czyniłeś? Pomagałaś? Jak? Udzielałeś pomocy? W jaki sposób? I tak dalej, i tak dalej...  

Konkret. Liczy się konkret mojego postępowania, a nie bajdurzenie o tym, jak to wiele uczyniłem, jak 

wiele zrobiłem, bla, bla, bla... Nie - liczy się konkret.  

Dzisiaj warto, żeby każdy z nas zapytał o to, jakie są jego czyny. Dobre? To dobrze. A ile jest złych? 

Jeśli masz odwagę, weź kartkę i zapisz co dzisiaj zrobiłeś dobrego, a co złego. W czym byłaś 

sprawiedliwa, a w czym zgrzeszyłaś. Tylko zanim to zrobisz, pomódl się o pokorę. Będzie potrzebna. 

Jeśli więcej czynisz zła niż dobra, to lepiej stań przed Jezusem i patrząc Mu prosto w oczy powiedz: 

"Dobra, jest beznadziejnie. Ratuj mnie!" 

Zrób to szybko! Pośpiesz się! Bo Jego powrót jest #oJedenDzienBlizej. A gdy wróci, wtedy powie: 

"Najdroższy mój człowieku, powiedz mi, co dobrego w życiu zrobiłeś?" - będzie lipa, jeśli wtedy się 

zarumienimy, westchniemy głęboko, zaciśniemy wargi i... będziemy milczeć. A On powie wtedy: 

"Miałeś całe życie. Naprawdę nie uczyniłeś NICZEGO dobrego? Niczego? Ja umarłem za Ciebie, dałem 

Ci bilion szans, a Ty nie zrobiłeś NICZEGO dobrego przez całe życie?".  
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Nie pozwól, by Jego serce pękło z Twojego powodu. Odmień swoje życie, skoro masz jeszcze trochę 

czasu. 

 

10 grudnia 2016 r. 

Czym płoniesz? Jaki jest płomień, który rozpala Twoje serce? Eliasz płonął ogniem Bożej Obecności. 

On czuł Boga wszędzie, nawet na górze, gdzie setki proroków Baala próbowało wyprosić u swojego 

bożka zrzucenie ognia i strawienie w nim ofiary. Im się nie udało, choć trzęśli swoimi ciałami, okaleczali 

się, krzyczeli... A Eliasz? Jemu się udało. Upadł na twarz i zwrócił się szeptem do Boga. I spadł ogień 

z nieba i pochłonął ofiarę. Bez tańców, krzyków, okaleczania ciała. On jeden przeciwko setkom 

kłamliwych proroków. Pokora przeciw pysze. Wygrał i zapłonął tak wielką gorliwością o chwałę Boga, 

że kazał zabić wszystkich fałszywych proroków.  

Chrzciciel płonął tym samym ogniem. Czuł Bożą obecność, kiedy spojrzał na Jezusa przychodzącego 

nad Jordan. Wskazał Boga. Co Ty wskazujesz innym? Kogo wskazujesz? 

Jan nie był Eliaszem, ale żył w duchu Eliasza. Świadczy o tym płaszcz ze skóry wielbłąda. Kiedy Eliasza 

unosił do Nieba ognisty rydwan, Prorok zrzucił Elizeuszowi swój płaszcz, przez co Elizeusz miał udział 

w duchu prorockim Eliasza. Jan miał na sobie jakby ten sam płaszcz. Miał więc udział w prorockim 

duchu Eliasza.  

Każdy z nas jest namaszczony ogniem Bożej Obecności - Duchem Świętym. Pozwól Mu zapłonąć w 

Tobie, pozwól Mu wypalić w Tobie to, co nie jest Boże. Przekazuj ten płomień innym. Rozpalaj Bożą 

Miłość w ludziach. Płoń ogniem Ducha Świętego, ogniem, który strawi Twoje słabości, pochłonie 

grzechy, uleczy rany, uzdrowi i uczyni Ciebie szczęśliwym. Pozwól Duchowi Świętemu zapłonąć w 

Tobie, bo Ten, który Go nam daje powróci już wkrótce. Jego przyjście jest znów #oJedenDzienBlizej! 

 

11 grudnia 2016 r.  

Nie wszystko w naszym życiu musi być udane. Nie zawsze musimy nie mieć wątpliwości. Nie zawsze 

musimy wszystko rozumieć i wiedzieć. Czasami jest po prostu ciężko wierzyć w Boga. Nie sprzyja 

wierze ani czas, ani ludzie, ani samopoczucie. Ile razy robiłeś coś wierząc, że czynisz dobro, a spadała 

na Ciebie tona pomówień, kłamstw, niezadowolenia? Ile razy wszystko traciło sens? Ile razy miałeś 

ochotę dać sobie spokój z Bogiem i samemu wymierzyć sprawiedliwość? Ile razy brakowało Ci 

cierpliwości?  

Jan Chrzciciel też zwątpił. Był uwięziony, choć wskazał Mesjasza, który miał wyzwolić wszystkich 

więźniów. Coś było nie tak. Jego wyobrażenie o Mesjaszu nie pasowało do tego, co robił Jezus.  

Jak często my mamy pretensje do Boga, że nie jest taki, jak my sobie Go wyobrażamy? Jezus jest dla 

nas często kimś, kto nas gorszy! Niby mamy być szczęśliwi wierząc w Niego, a On mówi, że trzeba 

wziąć krzyż. A krzyż nie daje szczęścia według naszego myślenia. Wszystko, tylko nie krzyż! - zdaje 

się krzyczeć dzisiejszy świat. I znów tłumacze Biblii dziwnie przetłumaczyli słowa Jezusa. On nie 

mówi: "Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi". On mówi: "Szczęśliwy, kto się MNĄ NIE 

ZGORSZY"! Ten, kto nie zgorszy się Jezusem mówiącym o krzyżu, będzie SZCZĘŚLIWY. 

Łatwo jest gorszyć się tym, że Bóg, który jest Miłością, nie ingeruje, kiedy widzi cierpienie i ból. 

Trudniej jest Mu zaufać. Pomyślałeś kiedyś, że cierpienie może być dobre? Że cierpienie może odmienić 

Twoje życie? Że jak jest inaczej, niż myślałeś, to może to być szczęściem dla Ciebie? Że krzyż cierpienia 

może dać szczęście? 
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Jaka to radość? Gdzie tu róże pełne radości? Różowe świece, stroje i inne? No jak to gdzie? Róża ma 

kolce, prawda? One ranią, prawda? A uważamy, że są symbolem miłości i najpiękniejszym kwiatem. 

Rany nas przemieniają, bo otwierają nas na miłość. Kiedy ktoś nas rani, kruszy nasz egoizm i pychę. 

Wtedy też zaczynamy rozumieć, że bez Boga nic nie możemy i zaczynamy polegać na Nim, nie na 

sobie. I wtedy ukazuje się Jego wszechmoc w naszej słabości. Umiesz pokochać swoje rany, kiedy 

przyjście Boga jest znów #oJedenDzienBlizej? Umiesz oddawać wszystko Jemu? 

 

12 grudnia 2016 r.  

Dlaczego Ewangelia utraciła swą moc? Bo my przestajemy w Nią wierzyć. Jakoś nie widzę tłumu ludzi, 

którzy wychodzą z kościoła po Mszy, na której usłyszeli: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" i którzy 

idą na piechotę nauczać w Europie. Jakoś po usłyszeniu Słowa: "Idźcie i uzdrawiajcie" nikt nie 

wychodzi z kościoła i nie idzie do chorych, mówiąc: "Jezus mnie przysłał, bo chce Ciebie przeze mnie 

uzdrowić". Już szybciej przyjdzie nam zrobić mądrą minę i powiedzieć: "O, tak, musisz pokochać ten 

twój krzyż. Pan Ci go zsyła, więc go przyjmij". Jakbyśmy zapomnieli, że krzyż BEZ 

ZMARTWYCHWSTANIA jest tylko i wyłącznie PUSTYM narzędziem, które zabija. I niczego nie 

zmienia. Odarcie krzyża ze zmartwychwstania, a więc ze ZWYCIĘSTWA nad cierpieniem, grzechem i 

śmiercią jest odzieraniem Ewangelii z Jej mocy! Dlatego stajemy się puści! W nas nie ma życia, bo nie 

ma w nas Ewangelii.  

I można krzyczeć do Boga, jakim prawem został uzdrowiony człowiek, nad którym modlili się 

Protestanci?!  I jakim prawem Zielonoświątkowcy otrzymują biblijne charyzmaty?! I można nazywać 

ich szarlatanami, schizmatykami i heretykami. Można. Bo jakim prawem u nich dzieją się TAKIE 

rzeczy?!  

Jakim prawem? Takim samym, na podstawie którego fałszywy prorok ogłosił, że oto wschodzi Gwiazda 

z Jakuba i podnosi się berło z Judy. Balaam był poganinem. Był fałszywym prorokiem, który prorokował 

tak, jak chciał sam Bóg! Bo TAK CHCIAŁ Bóg.  

My, Katolicy, odrzucamy Ewangelię, bo nie jest ona atrakcyjna. A nie jest dla nas atrakcyjna, bo my 

jesteśmy mierni i kochamy się w tych suplementach, które nie wymagają od nas zbyt wiele. Kremik na 

zmarszczki, tableteczki na schudnięcie, wybielająca pasta do zębów i oto wszystko, co jest potrzebne, 

by być ładnie uśmiechniętym, miernym Katolikiem.  

Musimy wrócić na drogi Pana. Bo łatwo jest odrzucić Boga, kiedy On nam się nie podoba, bo od nas 

wymaga. Kościół ma narzędzia, które nas mogą odnowić. Korzystajmy z nich. Pozwólmy Kościołowi, 

by nas napełnił Ewangelią. Przestańmy udawać, że jest dobrze tak, jak jest. Bo nie jest. Arcykapłani i 

starsi z ludu, kiedy oskarżenie Jezusa im nie wypaliło, postanowili zrobić wszystko,  by zostało tak, jak 

było. I jak skończyli? Niezbyt ciekawie... 

Dajmy napełnić się na nowo potęgą Ewangelii, tym bardziej teraz, kiedy powrót Jezusa jest 

#oJedenDzienBlizej. Widać już Go. Można Go dostrzec. I to dostrzec z bliska. 

 

13 grudnia 2016 r.  

Pan chce uleczyć nasze usta. Bo dopóki On nie przywróci nam czystych warg, będziemy się wciąż 

buntować i splugawiać nasze życie. Będziemy pyszni, nieprawi i zakłamani, jeśli On nie uleczy naszych 

warg. Bo łatwo jest gadać. Trudniej jednak jest ROBIĆ. Można powiedzieć: "Zrobię to, o co prosi Bóg", 

ale tego nie zrobić. No bo przecież Bóg przebaczy. Nic się przecież nie stało! A wiesz, że przez to 

możesz NIE WEJŚĆ do Nieba? Wiesz, że prostytutki i złodzieje  (nierządnice i celnicy) wejdą przed 

Tobą do Domu Ojca?! 
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Ile obietnic dałeś Bogu? A za ile niezrealizowanych Go szczerze przeprosiłeś? Bo łatwo jest powiedzieć: 

"ZROBIĘ!" i nie zrobić.  

To dziwne, ale prawdziwe: Jezus rozszerzanie Ewangelii zaczął od biedaków, ludzi chorych, 

prostytutek, złodziei, niezbyt zdolnych i wcale nie wielkich uczonych. Od zwykłych ludzi. Wiecie 

dlaczego? Bo są pokorni. Bo wiedzą, jak łatwo jest schrzanić życie i kiedy spotykają Jezusa i dowiadują 

się, że można to naprawić, to rzucają się w Jego ramiona i mówią: "Mi nie wyszło. Teraz Ty działaj". 

Dają przestrzeń do działania Bogu.  

A Ty? A MY?! Dajemy Bogu skrawek miejsca w naszym życiu i gotowe?  

Nie chcę tak!  

Boże, weź wszystko! Bo mi się, cholera, nie udaje! Poprowadź!  

Niech Twój powrót Jezu, który znów jest #oJedenDzienBlizej, zainspiruje mnie do tego, by zrobić w 

końcu to, co Ci naobiecywałem przez całe życie. Pomóż mi w tym. Poprowadź mnie. I każdego, kto to 

czyta. Bo życie nam po prostu nie wychodzi. Schrzaniliśmy już chyba wszystko. I nie słuchaj tego, co 

gadamy. Posłuchaj tego, czego nie mówimy - naszych tęsknot, ukrytych łez, smutków, beznadziei, i 

reszty, o której może nawet sami nie wiemy... 

 

14 grudnia 2016 r.  

Kiedy życie nam się wali, gdy marzenia rozpryskują się jak szkło trafione ciężkim kamieniem, kiedy 

wszystko wydaje się spadać na łeb na szyję, rodzi się pytanie: gdzie jest sprawiedliwość, która miała 

wylać się z obłoków, gdzie owoce zbawienia, które miały być wydane przez ziemię? Gdzie jest Bóg?  

On jest wśród chromych, niewidomych, trędowatych, głuchych, ubogich i umarłych. Bóg schodzi na 

dno ludzkiej beznadziei. Jezus zajmuje ostatnie miejsce, na samym dnie śmierci. Po co? Żeby nikt inny 

nie sięgnął dna, ale by spotkał Go - Boga, który zbawia. Boga, który jest. Boga, który przebacza i kocha. 

On stworzył wszystko, prócz śmierci. A kiedy śmierć, cierpienie i rozpacz weszły na świat przez grzech, 

On postanowił je również uczynić swoim. Bóg życia wszedł w śmierć. Bóg miłości wkroczył w 

nienawiść. Bóg wolności przyszedł do tych, którzy byli zniewoleni.  

Niezależnie od tego, jak nisko upadniemy, jak bardzo nasze życie będzie się staczało w otchłań 

beznadziei i śmierci, możemy zawsze krzyknąć: "Boże! Ratuj!", a On okaże się być blisko nas. Chwyci 

naszą dłoń i odmieni nasze życie. Bo On jest Bogiem. Bo tylko On może zbawić. Bo tylko On jest 

Panem wszystkiego.  

Chwyć dłoń Boga niezależnie od tego, w jak bardzo beznadziejnej sytuacji jesteś. Chwyć dłoń Boga, bo 

Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Nie martw się, że sobie nie poradzisz. On dokona wielkich 

rzeczy w Twoim życiu. Tylko zaciśnij swoją dłoń na Jego dłoni.  

Bóg Cie kocha i nie pozwoli na to, byś zginął. Ufaj. On odbuduje Twoje życie z gruzów. 

 

15 grudnia 2016 r.  

Nie lubimy samotności, bo kiedy ona nam doskwiera, wtedy rodzi sie tęsknota, smutek, budzi się 

nostalgia, zaczynamy wyczekiwać jakiejś zmiany, pragniemy czyjejś obecności. Samotność zawsze jest 

związana z jakąś pustką.  

Bez Boga nasze życie jest puste jak łono kobiety, która nie może mieć dzieci, choć tego pragnie. Bez 

Boga jesteśmy jak wdowa, która jest skazana na łaskę bądź niełaskę losu, bo nikt nie chce się nią 
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zaopiekować. Bez Boga jesteśmy jak porzucona żona, której zawalił się cały świat. Bez Boga jesteśmy 

po prostu niczym. Pustką, której nic nie wypełni.  

Lecz... On, Bóg, zawsze kocha. Zawsze jest. Zawsze cierpliwie przy nas trwa. Bo nawet jeśli góry naszej 

pewności siebie runą, jeśli pagórki naszych nieskazitelności zaczną się chwiać, On będzie trwał przy 

nas. To jest obietnica, którą Bóg nam składa: NIGDY CIEBIE NIE OPUSZCZĘ.  

Nasz powrót do relacji z Bogiem może sprawić, że puste łono stanie się pełne, porzuceni znów będą 

poślubieni, a ci, którym nikt nie chciał pomóc, otrzymają wszelką pomoc. Bo Bóg to obiecuje!  

Wiem, że to nie jest łatwe. Ale jest warte zachodu. Bóg naprawdę chce być blisko nas. Jednak my często 

od Niego odchodzimy. Kiedy odchodzimy - cierpimy.  

Wróć do Boga. Wróć do Niego. On sprawi, że nigdy nie będziesz samotny. On wypełni wszystkie Twoje 

pustki. On odmieni Twoje życie! Miej odwagę! Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej! 

 

16 grudnia 2016 r.  

Wiele razy słyszałem z ust ludzi, że Bóg ich nie kocha, bo są niczym. Że On ich odrzucił, odtrącił od 

siebie, bo oni są tylko śmieciem. Że ich życie jest do niczego.  

Wiem, jak myśli wiele osób: Bóg mnie nie kocha, bo nie jestem dobrym człowiekiem. Bóg o mnie 

zapomniał. Bóg mnie opuścił. Bóg mnie nie chce.  

Idąc ulicami Legnicy, mijam setki ludzi. I jestem pewien jednego: myślą, że Bóg jest gdzieś daleko... 

Bardzo, bardzo daleko. 

A Bóg jest obok nas. Ogarnia nas swoją obecnością, chroni nas pod swoimi skrzydłami, prowadzi nas, 

towarzyszy nam. Zawsze nas słucha. Zawsze nas kocha.  

My wątpimy, chcemy dowodów, chcemy świadectw, kiedy one się pojawiają, to my ich nie 

przyjmujemy, bo zawsze znajdziemy jakieś "ale". I motamy się, panikujemy, gubimy, upadamy. I tak 

wciąż i wciąż...  

Żadne świadectwo żadnego człowieka nie przekona nas, że Bóg jest.  

Spotkanie z Jezusem, którego przyjście jest #oJedenDzienBlizej,  też może nas nie przekonać. Ale kiedy 

zaczniemy przyglądać się CZYNOM Jezusa, DZIEŁOM, które On czyni i wejdziemy w te wydarzenia, 

pozwolimy, by dokonywał ich również w naszym życiu, wtedy... On zaprowadzi nas do Ojca. I 

przekonamy się, że Bóg jest.  

Bo Bóg nie zapomniał o nas. On nas kocha. I chce dokonać w naszym życiu WIELKICH dzieł.  

Jesteś gotowy na to, by pozwolić Jezusowi dokonać rozróby w Twoim życiu? By to On dokonał w Tobie 

swoich dzieł? Byś mógł zrozumieć, że Bóg jest blisko Ciebie, nie odtrąca Cię i nie ma Ciebie za nic, ale 

że jesteś dla Niego cenniejszy niż wszystko? 

Nie jesteś nikim. Dla Boga jesteś wszystkim, co cenne. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga.  

Płoń Jego światłem. Światłem Jego obecności. Płoń! 
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17 grudnia 2016 r.  

Nie zawsze nasze rodziny są idealne. Niekiedy pojawiają się w nich różne problemy, tragedie, trudne 

sytuacje. Czasami bywa tak, że nie potrafimy zaakceptować pewnych osób, kłócimy się, obrażamy i tak 

dalej... Nie jesteśmy idealną rodziną ze słodkiego zdjęcia pełnego uśmiechów.  

Jezus też miał kiepską rodzinę. Abraham uczynił ze swojego syna bożka, od którego uzależnił swoje 

szczęście. Juda nie chciał wypełnić Prawa i zatroszczyć się o to, by jego synowa Tamar miała dziecko 

po zmarłym mężu. Zgodnie z prawem lewiratu powinna zostać żoną któregoś z synów Judy. Tamar 

przebrała się więc za nierządnicę sakralną i podstępem doprowadziła do tego, że Juda, a więc jej teść,  

stał się ojcem jej dzieci. Rachab była prostytutką z Jerycha, a dodatkowo była poganką, tak samo, jak 

poganką była Rut. Dawid cudzołożył z żoną swego podwładnego, a gdy Batszeba zaszła w ciążę, zabił 

jej męża Uriasza. Potem miał z Batszebą drugiego syna - Salomona, mądrego króla, który w latach 

starości pozwalał na kult bożków i po którego śmierci jego syn przyczynił się do rozpadu Królestwa. 

Achaz był pysznym człowiekiem. Joachaz robił wszystko co złe w oczach Boga. Przykładów można 

mnożyć, bowiem Ewangelista Mateusz w swojej genealogii pokazuje ludzi, którzy nie zachwycają 

swoją bezgrzesznością, wręcz przeciwnie. 

Tylko nieliczni wymienieni przez Mateusza nawrócili się i zmienili swoje postępowanie.  

Jezus wszedł właśnie w taką rodzinę. Nie wstydził się jej. Nie próbował udawać, że jest z jakiejś 

wspaniałej rodziny. On wszedł w tę rodzinę, by ją uwolnić od jej grzechów.  

I tak samo Jezus chce wejść w nasze rodziny i po prostu je odmienić. Tylko wtedy, gdy On zagości w 

naszych rodzinach, może się cokolwiek zmienić. Cudzołożnik może się nawrócić jak Dawid, oszuści 

być może się opamiętają jak Juda, niewierzący uwierzą tak jak Rut i jak Manasses po prostu się 

nawrócą...A ci, którzy są dobrymi ludźmi jak Booz czy Jozjasz będą po prostu szczęśliwi, bo Bóg 

pragnie naszego szczęścia. Po prostu.  

Dzisiaj namawiam szczerze i z przekonaniem - zaprośmy Boga do naszych poranionych, chorych i 

nieszczęśliwych rodzin, a On uczyni je oazami pokoju, bezpieczeństwa i miłości. Nie zwlekajmy! 

Przecież Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej      

 

18 grudnia 2016 r.  

Wiecie, czego najbardziej boimy się my, ludzie? Przed czym uciekamy? Przed czym próbujemy się 

ukryć? Co nas najbardziej przeraża?  

Bóg.  

Bo wiemy doskonale, że kiedy On wejdzie w nasze życie, przewróci je do góry nogami i na jaw wyjdzie 

cała prawda o nas. Nic się nie ukryje. Wszystko stanie się jawne. Każdy popełniony grzech, zaniedbanie, 

każde kłamstwo i każda pogarda wobec człowieka. My boimy się Boga jak przysłowiowy diabeł 

święconej wody. Bo Bóg jest Prawdą, a my kłamiemy co chwila. Bo Bóg jest Miłością, a my jesteśmy 

pełni nienawiści. Bo Bóg jest Dobrem, a my jesteśmy zawistni i zazdrośni.  

Bo Bóg jest wszystkim, my natomiast - jesteśmy niczym. 

Nawet ludzie deklarujący się jako wierzący częściej udają wiarę, niż wierzą. Bo naprawdę boimy się 

Boga. Ciężko jest nam zaakceptować fakt, że Bóg wie lepiej, a nie my i że On ma rację, a nie my.  

Tyle, że Bóg nie chce nas zdegradować, zdegenerować, zniszczyć, zabić. Nie. Bóg chce dać nam życie, 

chce nas napełnić miłością, przemienić nasze smutki w radość a łzy bólu w łzy szczęścia.  
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Gdybyśmy przestali myśleć o Bogu tak, jak myślimy, ale pokochali Go takim, jaki On jest i zaufali Mu, 

nasze serce zalałaby słodycz nieopisana. Bo kiedy On przychodzi i wywraca nasze życie do góry nogami 

to tylko po to, by wyrwać nas z naszego zacietrzewienia, by ściągnąć z nas głazy grzechów i je skruszyć, 

by napełnić naszą pustkę szczęściem miłości i przywrócić nam godność, którą sprzedaliśmy za chwilę 

przyjemności lub głupio pojęte "bycie szczęśliwym".  

Wiecie co? Chciałbym, żeby Ten, którego przyjście jest #oJedenDzienBlizej, już przyszedł. Bo wtedy 

zobaczylibyśmy, jak bardzo On jest piękny i doświadczylibyśmy Jego wspaniałej miłości. I nie 

pragnęlibyśmy niczego innego, jak tylko siedzenia z Nim na jednej ławce i rozmawiania o tym, jak 

bardzo tęskniliśmy za Nim i jak bardzo się cieszymy, że przyszedł.  

A wtedy przestalibyśmy mówić o Nim źle. 

 

19 grudnia 2016 r.  

Archanioł Gabriel zrobił jeden błąd: przyszedł powiedzieć Zachariaszowi, że jego żona urodzi syna. 

Gdyby przyszedł do Elżbiety, wtedy zapewne zostałby zrozumiany i nikomu nie musiałby odbierać 

mowy. Każdy szanujący się mężczyzna wie, że kobiety mają wspaniałe wyczucie Boga, niemal jak żona 

Manoacha. Kiedy objawił się jej Anioł, to poszła do męża i powiedziała: "W sumie, to nie wiem, kim 

był ten ktoś, z kim rozmawiałam, bo nawet nie zapytałam go skąd przyszedł, a on mi się nie przedstawił, 

ale jestem pewna, że to był Boży posłaniec". Tylko kobiety potrafią tak czuć Boga. Nawet w Jego 

posłańcach. Widać, że Gabriel jest Aniołem. Gdyby był mężczyzną, poszedłby bezpośrednio do 

Elżbiety. Później się zreflektował i nie szedł najpierw do Józefa, ale do Maryi.  

A teraz trochę na poważnie.  

Dzisiejszy świat powinien zamilknąć. Bo jeżeli Zachariasz został pozbawiony mowy dlatego, że zwątpił 

i nie uwierzył, to dzisiaj świat powinien utonąć w ciszy. Mało kto bowiem nie wątpi i wierzy Bogu.  

I nie jest to wcale powód do dumy. Kiedy Zachariasz wyszedł z Miejsca Najświętszego, powinien był 

pobłogosławić zgromadzony przed Przybytkiem lud. Nie mógł tego uczynić, bo stał się niemy. Nie mógł 

więc udzielić błogosławieństwa ludziom, a to zawsze niesie przykre konsekwencje. My możemy mówić, 

jednak prawie w ogóle nie błogosławimy, raczej przeklinamy innych ludzi.  

Dzisiaj świat naprawdę powinien zamilknąć. Bo im więcej gada, tym więcej wylewa jadu, chamstwa, 

gniewu i złości, im więcej krzyczy i wrzeszczy, tym bardziej pluje nieprawością, kłamstwem i goryczą. 

W końcu utoniemy w tym.  

A to wynika z braku wiary w to, że BÓG może dokonać dzieł wielkich i wspaniałych. Odrzucamy Boga, 

bo wciąż nam się wydaje, że poradzimy sobie sami z tym światem. I sobie nie radzimy! Oszukujemy 

się. Bez Boga ten świat utonie w ciemności nienawiści.  

Powinniśmy zamilknąć. Szczególnie teraz, kiedy Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Zamilknąć ze 

wstydu, że nie wierzymy w moc Boga. Zamilknąć ze wstydu, że próbujemy budować świat sami, bez 

Niego, choć w ogóle nam to nie wychodzi. Powinniśmy zamilknąć, bo nawet przeprosiny z naszej strony 

niczego nie zmienią.  

Wiecie... Wstyd mi, że tak często wątpię w Jego moc i w Jego bliską obecność.  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ojedendzienblizej?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNxy8huexTZQDmvToelLOzHYqlk8d1Cawik9TvgNzZj56IXb9l9T6digkxkCyttWrgIp6JDjxgz8syVWnBf_n9S-zvixiEmA1L82q0JxunNIyvk6OVXfvflJ2AyMpryEo&__tn__=*NK-R
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20 grudnia 2016 r.  

Jest taka rzecz w opisie Zwiastowania, która zawsze mnie zachwyca. Gabriel nazywa Maryje 

Kecharitomene - Pełną Łaski. To znaczy, że była Ona wypełniona łaską po brzegi, po prostu każda 

ofiarowaną Jej łaskę przyjmowała. A jednak Archanioł mówi do Niej, że znalazła łaskę. Kolejną łaskę. 

Maryja będąc pełną łaski, nadal jej szukała. I gdy Bóg udzielił Jej kolejnej, wtedy łaska w Maryi się 

przelała. Nadmiar łaski sprawił, że w Jej łonie poczęło się życie! Stała się Matką! Matką Boga! 

My natomiast często psioczymy, bo ta łaska nam się nie podoba, bo tamta nie taka, jak sobie 

wymarzyliśmy i tak dalej. Dzielimy łaski na te, które chcemy i na te, które nam się nie podobają i które 

odrzucamy. A jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy potrafili przyjąć KAŻDĄ łaskę? Gdybyśmy 

żadnej nie zmarnowali? 

Maryja została okryta cieniem, dokładniej mówiąc obłokiem, szekina. Taki sam obłok otoczył Arkę 

Przymierza w nowo wybudowanym przez Mojżesza Namiocie Spotkania. Arka zawierała w sobie 

tablice Prawa, laskę Aarona (kapłana) i mannę, którą jedli Żydzi w czasie wędrówki na pustyni. Maryja 

stała się Matką Wcielonego Słowa, Syna Bożego, a więc Prawodawcy, Arcykapłana i prawdziwego 

Pokarmu z Nieba. Maryja stała się Arką Nowego Przymierza, Ona niosła w swoim łonie Boga.  

A co takiego my niesiemy w sobie? My, którzy według słów św. Pawła jesteśmy Świątynią Boga, gdyż 

Duch Boży mieszka w nas? Czy my niesiemy światu Boga? A może już dawno dokonaliśmy eksmisji 

Boga z naszego życia? Jesteśmy Świątynią, czy jaskinią zbójców? Jesteśmy pełni świętości, czy 

plugastwa? 

Powrót Zbawiciela jest #oJedenDzienBlizej. Będzie mógł wejść do Twojego życia, a wiec do swojej 

Świątyni? Czy raczej spotka komornika, który eksmituje Boga ze swojego życia? 

 

21 grudnia 2016 r.  

Już dawno wyeksmitowaliśmy Boga. Ograniczyliśmy Jego obecność nie tylko do rozmiarów małej, 

metalowej skrzynki zwanej tabernakulum, lecz wyrzuciliśmy Go nie tylko z miast, ale nawet dalej – z 

Ziemi, Układu Słonecznego a nawet z kosmosu. Bóg stał się bardzo daleki, groźny i surowy, 

niedostępny i pamiętliwy.  

Wydaje się nam, że jedyną możliwością, by wyprosić u Niego cokolwiek, jest rzucenie się na ziemię, 

walenie głową o podłogę, jęki bólu i wrzaski cierpienia, co ostatecznie ma spowodować, że On, w 

porywie wielkiej swojej łaskawości, udzieli nam tego o co błagamy. Ale mamy prosić o JEDNĄ rzecz! 

Nie więcej! Bo się jeszcze obrazi, że tak dużo chcemy. 

Co za głupota! 

Przestaliśmy wierzyć w obecność Boga pośród nas. Nie oszukujmy się. Bóg jest obecny, to prawda, ale 

nie w drugim człowieku, nie między dwiema osobami, nie w domu, nie na ulicy, nie w lesie. No może 

jeszcze w kościele, ale nigdzie więcej. Czasami pozwolimy Mu wyjść na zewnątrz z kościoła, obejść go 

raz lub trzy razy i znów zamykamy Go w czterech ścianach.  

Na jakiej podstawie takie wnioski wyciągam? Z waszych reakcji na wczorajszy wpis. Są śladowe. Bóg 

– tak, ale nie we mnie, nie w innych. Bóg jest przecież taki odległy.  

Nie jest. Wierzę Bogu, który mówi przez Pismo Święte. Noszę w sobie Boga. I ty też. Każdy. I jest on 

obecny niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy też nie. Tak – jest obecny nawet wtedy, kiedy 

grzeszysz w jakikolwiek sposób. On jest.  Pozwala na to, byśmy Go sponiewierali naszym marnym 
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życiem, a godzi się na to z jednego tylko powodu - bo z miłości nie chce, byśmy całkowicie stracili sens 

życia. A ten sens jest tylko w Nim. 

Gdybyśmy wierzyli Bogu w to, co On nam mówi, wtedy każdy z nas powinien tańczyć przed drugim 

człowiekiem. Jak Jan. On nie tylko się „poruszył”, nie tylko „podskoczył”. On – jak mówi język grecki 

– SKIRTAO! Podskoczył, hasał, podrygiwał. Po prostu ZATAŃCZYŁ! Tak, jak król Dawid zatańczył 

przed Arką Pana, tak będący w łonie Elżbiety Jan zatańczył przed Maryją, Nową Arką, która w swoim 

łonie niosła Boga.  

My nie tańczymy przed Bogiem, ani przed drugim człowiekiem z radości. Nie. My mamy dalej w 

naszych głowach myśl, że Bóg chce naszego poniżenia, wyniszczenia, więc potrafimy być bardzo 

pomysłowi w umartwianiu się.  

Rozradujmy się Bogiem, który JEST obecny w świecie. Którego nosimy w sobie. Usiądź w ciszy, 

zamknij oczy, dotknij ręką serca i posiedź tak chwilę, a zobaczysz, że w pewnym momencie poczujesz 

nie tylko bicie Twojego serca, ale również bicie serca Boga. W Tobie. W Twoim sercu. Rozraduj się 

Bogiem, kiedy Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej.  

Inaczej w tegoroczne święta wyrzucimy Go z naszych domów, rodzin, miejscowości i będziemy się 

potem dziwili, dlaczego Bóg przyszedł do śmierdzącej stajni. To była wina ludzi, którzy nie znaleźli dla 

Boga miejsca. I to będzie nasza wina, kiedy nie znajdziemy miejsca dla Boga. On idzie. Wkrótce będzie. 

Co zrobisz, kiedy stanie przed Tobą twarzą w Twarz? 

 

22 grudnia 2016 r.  

Musimy dać Bogu przestrzeń w naszym życiu, bo tylko wtedy będziemy doświadczali tego, jak wielkich 

rzeczy może On w nas dokonać. Im więcej Go, tym mniej nas - to prawda, jednak nie jest to zniszczenie 

naszego życia, ale przemienienie go w coś pięknego. Im więcej Boga, tym mniej nas, ale coraz więcej 

pokoju, radości i szczęście.  

Bóg naprawdę nas kocha. I chce być blisko nas. 

Znów mija kolejny dzień adwentu. Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Przygotujmy się na przyjęcie 

Go, a gdy On przyjdzie i doświadczymy Jego słodkiej miłości, wtedy będziemy wielbili Go każdego 

dnia, bo każdy dzień stanie się wspaniały i wyjątkowy.  

Dzisiaj niech tyle wystarczy. Po prostu zaprośmy Pana. On dokona reszty      

 

23 grudnia 2016 r.  

Gdyby nasz rozwrzeszczany świat zamilknął choć na chwilę, spotkałby w ciszy samego Boga, a wtedy 

przemówiłby wielkim uwielbieniem. Zrozumiałby bowiem, że żyjąc tak, jak tego chce Bóg, staje się 

dzieckiem Ojca, który kocha niewyobrażalną miłością.  

Gdyby rozkrzyczany świat zamilknął choć na chwilę, na krótki moment, wtedy stałby się pełen dobra, 

pokoju, miłości. Po prostu zrobiłby miejsce dla Tego, dla którego nie znaleziono miejsca.  

Ten świat nie jest zły. To my go takim czynimy.  

Tylko Miłość może odmienić ten świat. Zrób dla Niej miejsce w Twoim życiu. Stań się pośrednikiem 

Miłości, jej nośnikiem w świecie. Po prostu dawaj Miłość - to wystarczy.  

Tej ciszy brakuje. Dlatego dzisiejszy wpis będzie ostatnim.  
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Dziękuję tym, którzy szli drogą adwentu razem ze mną. Dla mnie to był niesamowity czas. Były to 

jakby rekolekcje, które najpierw przeżywałem sam, a potem wraz z Wami. Dziękuję Wam za to, że 

byliście ze mną.  

Pamiętajcie - Jego przyjście jest #oJedenDzienBlizej. Nie pomińcie Go podczas świętowania, 

przyjmijcie Go i pozwólcie Mu rozpalić Wasze serca ogniem wielkiej MIŁOŚCI. Bóg przychodzi tam, 

gdzie są ludzie, którzy tego pragną. Zapragnijcie Boga. On bowiem pragnie Was kochać.  

Amen. 

 

 


