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#oJedenDzieńBliżej 2017 

Obietnica (autor: Adrian Michał Sielicki) 

 

3 grudnia 2017 r.  

„Skrwawiona szmata” - powiedział Izajasz o naszych dobrych czynach. Mocne słowo. „Wszystkie nasze 

DOBRE czyny są jak skrwawiona szmata”. Dlaczego? Bo nie mają one źródła w Bogu. Czyli nawet, 

jeśli robimy coś dobrego, lecz czynimy to bez Boga, to wartość naszych czynów jest równa wartości 

skrwawionej szmaty. Kiedy jednak nasze czyny są wynikiem naszej relacji z Bogiem, to wszystko się 

zmienia. Święty Paweł mówi, że dzięki Jezusowi zostaliśmy napełnieni wszystkim, niczego nam nie 

brakuje. Otrzymaliśmy od Boga miłość, która nie ma sobie równych. Jesteśmy nosicielami Bożego 

życia. Mamy je w sobie. 

Jezus polecił nam dzisiaj czuwać. Co to znaczy? Musimy być otwarci na dary, które daje nam Bóg, ale 

też powinniśmy korzystać ze zdolności wyczuwania potrzeb innych ludzi i dawania im tego, co sami 

otrzymaliśmy: miłość, dobro, przebaczenie. Jeśli przekazujemy dalej to, co otrzymaliśmy od Boga, 

wtedy przekazujemy życie, przekazujemy Boga, a wartość naszych czynów staję się bezcenna.  

To dopiero początek wołania o przyjście Zbawiciela. Jednak nie zapomnijmy podczas tego wielkiego 

wołania, że relację z Bogiem musimy budować już teraz. Tylko wtedy Pan zastanie nas 

przygotowanymi. A warto się o to postarać, bo Jego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej 

 

4 grudnia 2017 r.  

Stanie się. Kiedy? W sumie... czy to ważne? Stanie się, to pewne, że Syjon, góra wcale nie ogromna, 

mocno osiądzie na górskich szczytach i wystrzeli ponad pagórki. To pewne, że właśnie to się wydarzy. 

A Jeruzalem, miasto będące znakiem podziałów, konfliktów i nienawiści, stanie się znakiem miłości, 

jedności i pojednania. Miecze przekują na lemiesze, a z włóczni zrobią sierpy. Stanie się tak. Bo 

gwarantem tego będzie Bóg.  

Dlaczego tak jeszcze nie jest? Bo wciąż nie chcemy pozwolić Jezusowi przyjść do naszego życia w 

pełni. Jak setnik. „Nie, jeszcze nie, bo nie jestem godzien”. Ale Jezus wcale nie pytał, czy on jest 

godzien. Jezus chciał przyjść. Po prostu. Ostatecznie jednak wiara setnika zaimponowała Jezusowi. 

„Powiedz tylko słowo”. Nic więcej. Tylko jedno słowo!  

Pragniesz, by Jezus mówił do Ciebie słowo? „Mów do mnie, mów nade mną, mów Jezu, a to przemieni 

nas i nasze ludzkie życia. Twoje mówienie skruszy twarde serca, ożywi umarłą miłość, pojedna wrogów, 

odmieni i przemieni nas. Mów więc. Póki jest czas”.  

Proś, by Pan powiedział choć słowo do Ciebie, a zaleje Cię słodycz jego łaski. Nie bój się prosić, kiedy 

Jego powrót jest znów #oJedenDzieńBliżej. 

 

5 grudnia 2017 r.  

Możesz być pozerem przed Bogiem, ale Odrośl z Korzenia Jessego nie będzie sadził z pozorów. Możesz 

oplotkować ludzi, obmową krzywdzić innych, ale Ten, na którym spocznie Duch Pana nie będzie 

wyrokował według pogłosek. On będzie pokorny i sprawiedliwy. Jego słowo będzie rózgą dla 

gwałtowników, a tchnienie Jego ust uśmierci tego, kto będzie chciał żyć bez Boga. Nie dlatego, że 

będzie potężny, wielki i groźny, ale dlatego, że będzie sprawiedliwy i pokorny.  
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Właśnie - pokora. Prostota przed Bogiem jest kluczem. Jezus mówiąc o prostaczkach nie ma na myśli 

„prostaków”, ale kogoś, kto jest nieskomplikowany jak dziecko. Prosty w relacji. Szczery. Ludzie 

mądrzy wiedzą lepiej, roztropni nie zawsze są prostolinijni. A dziecko? Dziecko jest proste, szczere, 

prawdziwe. Taki był Jezus wobec Ojca. I dlatego jest wzorem dla nas prostej relacji z Ojcem. On nam 

pokazał Ojca! W całej prostocie relacji. Popatrzcie jak Jezus się modli - prosto, konkretnie i szczerze. 

Prawdziwie. Błogosławić innych imieniem Jezusa, to życzyć im bycia jak On - prawdziwie prostym i 

szczerym wobec Ojca. Jeśli tacy będziemy, to wilk zamieszka z barankiem, a dziecko będzie się bawić 

na gnieździe kobry i nic się złego nie stanie. Bo nikt nie będzie grał czy udawał.  

Bądź prosty i prawdziwy w relacji z Bogiem, kiedy przyjście Różdżki z Pnia Jessego jest znów 

#oJedenDzieńBliżej. Nie komplikuj tego, czego komplikować nie trzeba. 

 

6 grudnia 2017 r.  

Nawet jeśli masz niewiele, to Jezus potrafi obdarować tym tłumy. Wystarczy złożyć to, co masz, w Jego 

rękach. Nie trzeba więcej.  

Izajasz zapowiadał, że Pan przygotuje ucztę dla każdego, pełną wybornych dań i zedrze zasłonę z naszej 

twarzy. Całun okrywający wszystkie narody zostanie zniszczony przez śmierć. I to się stało na krzyżu. 

Smierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie stało się objawieniem Boga i Jego wielkiej troski o nas. 

Możemy iść ciemną doliną śmierci, mogą nas otaczać nieżyczliwe osoby, a i tak nic nam nie grozi. Bo 

Pan nas prowadzi, On się o nas troszczy, niczego nam nie zabraknie! Wierzysz w to? Umiesz zaufać 

Panu, kiedy Jego przyjście znów jest #oJedenDzieńBliżej? Wierzysz w to, że jeśli Mu zaufasz, to nie 

tylko niczego Ci nie zabraknie, ale będziesz cieszył się wspaniałym dostatkiem? Wiele zależy od nas. 

Bo albo zaufamy Bogu i złożymy w Nim naszą ufność, albo zadowolimy się tym, co mamy i wciąż 

będziemy narzekać, że mamy mało. Decyzja należy do nas. 

 

7 grudnia 2017 r.  

Poruszające są słowa Izajasza: „jego charakter stateczny Ty kształtujesz”. Charakter narodu 

sprawiedliwego kształtuje Pan! Nie jest to nasza zasługa, że jesteśmy wierni Bogu, ale jest to Jego dzieło 

w nas! Dlatego Jezus mówi, że nie każdy, kto nazywa Go Panem, wejdzie do królestwa niebieskiego. 

Bo można Jezusa nazywać Panem, a jednak w ogóle nie być otwartym na Jego słowo. Można Jezusa 

obwoływać swoim Królem, ale żyć zupełnie po swojemu. Żeby Bóg mógł kształtować nas zgodnie ze 

swoją wolą, trzeba być otwartym na słowo Jezusa, na Jego ukierunkowywanie naszego życia. Słuchać i 

wypełniać to, co się słyszy, to nie tylko warunek, ale i obietnica. Tylko wtedy będziemy domem 

zbudowanym na skale, wielkim i potężnym miastem, którego Bóg będzie murem i przedmurzem, 

obrońcą i warownią. Inaczej to nasze życie runie, a po jego zgliszczach będą deptać biedni i ubodzy.  

Na czym budujesz? Co jest Twoim fundamentem w życiu dzisiaj, kiedy przyjście Pana jest 

#oJedenDzieńBliżej? 

 

8 grudnia 2017 r.  

Jak to jest być Arcydziełem Boga? Jak się żyje bez grzechu? W jaki sposób przeżywa się trudne monety? 

Co się wtedy dzieje w sercu? Chciałbym zadać te pytania Jej, Niepokalanej, Matce wszystkich 

wierzących. Bo Ona, Pełna Łaski, zna odpowiedzi na te pytania.  

Maryja. Wzór adwentowego przeżywania wiary, bo Ona czekając na narodzenie Emmanuela, Boga z 

nami, miała Go w sobie. W Jej łonie On stał się człowiekiem.  
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My też nosimy w sobie Boga. Święty Paweł pisał: „Czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was?”. 

Noszę Boga w sobie, tak jak każdy inny ochrzczony człowiek. Jeśli chcesz prawdziwie oczekiwać Jego 

przyjścia w chwale, to poproś Maryję, by nauczyła Ciebie, jak kochać i pragnąc bliskości Pana, który 

jest w Tobie. Jak tęsknić za Bogiem, nosząc Go w swoim ciele, które jest Świątynia Boga Jahwe.  

Matka jest zawsze blisko. Zna nas i nasze potrzeby. Wie, gdzie jest zgubiona zabawka, wie co zrobić, 

gdy stłucze się kolano, wie, gdzie pogłaskać, żeby bolało mniej. Maryja, Matka wszystkich wierzących, 

wie jak prowadzić drogami życia, by dojść do spotkania z Tym, którego przyjście jest znów 

#oJedenDzieńBliżej.  

Chwyć Ją za rękę i pozwól się poprowadzić. Tak po prostu. Jak dziecko daje się prowadzić mamie. 

 

9 grudnia 2017 r.  

Nie będziesz gorzko płakał. Nie będziesz. Pan ledwie usłyszy Twoja prośbę i już odpowie. Co za 

obietnica! Bóg nigdy Ciebie nie opuści i będzie stał za Tobą, byś mógł usłyszeć rozlegające się słowa 

za Tobą: „To jest droga, idź nią”. Pan zawsze jest blisko. I prowadzi nas drogami, które wiodą ku 

szczęściu, pokoju i radości. Faktycznie - ufający Panu są ludźmi szczęśliwymi.  

Nie jesteśmy porzuconymi owcami. Pan jest wśród nas i stawia na naszych drogach ludzi, którzy 

pomagają nam Go odnaleźć w naszym życiu.  

Spotkałeś Pana? Pomóż to zrobić innym. I nie żądaj niczego w zamian. Tak odmienisz życie wielu ludzi, 

kiedy powrót Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Prowadź ludzi do Chrystusa, a On będzie odbudowywał 

ich życie, będzie leczył złamanych na duchu, przewiąże ich rany i podźwignie ich. Pan tego dokona z 

innymi. I z Tobą też. Wystarczy Mu zaufać. 

 

10 grudnia 2017 r. 

Bóg chce mówić do Twojego serca. Nie są to byle jakie słowa, ale słowa pocieszenia. Oto nasze 

nieprawości są odpokutowane. Dzięki komu? Dzięki Temu, któremu drogę przygotowywał Jan 

Chrziciel, prorok w duchu Eliasza, Głos wołający na pustyni, który zwiastował Dobrą Nowinę. Co nią 

jest? A raczej Kto?  

Jezus Chrystus, Syn Boga. On jest źródłem i gwarancją naszego pojednania z Ojcem. On namaszcza nas 

Duchem Świętym, osobową Miłością, która rozpala nasze serca, wypala grzechy, leczy rany.  

Oto wasz Bóg! Przychodzi z mocą! Potężna mocą przebaczającej miłości!  

Pan nie zwleka. Pan wróci. Jego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej. Kiedy to nastąpi? Wkrótce. Bo dla 

Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. Bo Bóg jest bardzo cierpliwy. Bo Bóg czeka, aż przyjmiemy z wiarą 

dar, jaki niesie ze sobą Chrystus Pan. Cierpliwie czeka. 

 

11 grudnia 2017 r.  

Jesteśmy jak pustynia, jak spieczona ziemia, jak step. Tak, tacy jesteśmy bez Boga. A jednak Izajasz 

wzywa nas do tego, byśmy się rozweselili, byśmy zakwitli i byli pełni kwiatów lilii. Mamy skakać z 

radości, krzyczeć z uciechy!  

Dlaczego? Dlaczego nasze osłabłe ręce i omdlałe kolana mają zostać pokrzepione i wzmocnione? Bo 

oto przychodzi nasz Bóg, by nas zbawić.  
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Przejrzą nasze oczy, nasze uszy się otworzą, chromi będą skakać a niemi będą mówić - bo Bóg będzie 

z nami! Jeśli chcesz, by Twoje życie się odmieniło, to wpuść Boga do Twojego życia. On obdarzy Ciebie 

szczęściem! To dzięki Niemu pustynia Twojego życia stanie się oazą.  

Tylko nie pozwól, by zabrakło Ci uporu, tak jak nie zabrakło go tym, którzy przynieśli sparaliżowanego 

człowieka do Jezusa. I co z tego, że trzeba było spuszczać nosze przez dziurę w dachu? Upór w 

"zdobywaniu" Boga musi być wielki. A kiedy do Niego dotrzesz, kiedy swoje życie położysz u stóp 

Jezusa, On odpuści Twój grzech i sprawi, że paraliż ustąpi.  

Bądź uparty! Z uporem walcz o obecność Boga w Twoim życiu, o własne szczęście którego źródło jest 

w Nim, szczególnie teraz, kiedy Jego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej. 

 

12 grudnia 2017 r.  

W naszym życiu ważne jest to, by było w nim coś trwałego, co nie ulegnie zniszczeniu. Izajasz mówi: 

„trawą jest naród”. Życie każdego z nas jest podobne do trawy - dziś zielona, jutro usycha. Tylko słowo 

Boga trwa na wieki. Tylko ono! 

Musimy więc być pełni tego słowa. Pragniecie tak się napełnić słowem Pana by, kiedy wdzięk waszego 

ciała zwiędnie niczym kwiat, ono przetrwało? W naszym życiu przetrwa tylko to, co Boże. Nic innego.  

Nie musimy tego Bożego słowa szukać. Ono samo poszło szukać nas. Tak, Jezus jest tym Słowem. On 

jest Pasterzem, który szuka nas, zagubionych. Słowo samo przychodzi, by wypełnić sobą nasze życie. 

My powinniśmy jedynie pozwolić się odnaleźć.  

A jak innym pomóc Go odnaleźć w ich życiu? Głosząc Jego chwałę ZAWSZE i WSZĘDZIE, 

rozgłaszając Jego cuda, głosić, że On jest królem wszystkiego.  

Wiara rodzi się ze słuchania. Nie zamykajmy więc naszych ust, ale mówmy o tym, że Pan chce wypełnić 

nasze życie niezniszczalną swoją obecnością. Dzielmy się SŁOWEM, kiedy powrót Pana jest znów 

#oJedenDzieńBliżej 

 

13 grudnia 2017 r.  

Nikogo nie można porównać z Bogiem. On jest potężny, wielki, mocny i wspaniały. To On stworzył 

wszechświat, a więc coś tak ogromnego i pięknego. O ileż bardziej On musi być większy od tego, co 

stworzył!  

Jeśli nie masz sił, jeśli słabniesz, to zwróć się do Boga. Wtedy odzyskasz siły, otrzymasz orle skrzydła, 

będziesz biegł bez zmęczenia. Tak - Pan to sprawi. Jego moc stanie się Twoją mocą, bo Pan odpuści 

Tobie grzechy, które ciążą Tobie i nie pozwalają Ci wzbić się do lotu, przygniatają i nie pozwalają 

rozpocząć biegu wolności. On uleczy Twoje rany, bo jest miłosierny i łaskawy, a Jego cierpliwość jest 

wielka. Pan się nie zraża nami. Po prostu.  

Dlatego Jezus mówi, byśmy do Niego przyszli. On jest źródłem przemiany życia.  

Przyjdź do Niego najlepiej dzisiaj ze wszystkimi swoimi trudnościami i obciążeniami, a On odmieni 

wszystko. Nie zwlekaj, bo Jego przyjście jest znów #oJedenDzieńBliżej       
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14 grudnia 2017  

Nie bój się robaczku. Nieboraku - nie lękaj się. To są jedne z najpiękniejszych słów Boga do człowieka. 

Nie bój się, bo Pan przychodzi ci z pomocą, Pan Ciebie wspomaga, Święty Izraela staje się Twoim 

odkupicielem. Pan mówi te słowa do swojego ludu, trzymając go za rękę!  

Pan trzyma Twoją dłoń i mówi do Ciebie jak do malutkiego dziecka, uspokaja tym słowem jak 

kochająca mama uspokaja wystraszone dziecko. Nie bój się, bo Pan jest blisko, On odmieni Twoje życie.  

Co z tego, że jesteś mały i słaby? Co z tego, że jesteś nędzny i biedny? Pan jest przy tobie. Pan ciebie 

poprowadzi. Zaufaj Mu. 

Taki był Jan Chrzciciel - ufający Bogu. Największy spośród narodzonych z kobiet, bo ufał w to, że jego 

Kuzyn odmieni los wszystkich ludzi. Jan niczego na świecie nie chciał zmienić. Jan wskazał Tego, który 

ODMIENI WSZYSTKO. Co dokładnie? Jezus otworzył swoją ofiarą drogę do Ojca. Ten, kto wierzy w 

Jezusa ma Boga za Ojca! A mając Boga za Ojca można stać się gwałtownym w zdobywaniu królestwa 

niebieskiego. Można być człowiekiem wielkich marzeń, które się spełnią, bo jesteśmy dziećmi Boga. 

Jan tej chwili nie dożył. Dlatego każdy najmniejszy Nieborak, Robaczek, jest „większy” niż On. Bo my 

znany wartość ofiary Chrystusa. My wiemy, czego On dokonał. My wiemy, jak bardzo potężny jest dar 

wiary w Syna Bożego.  

Zaciśnij dzisiaj mocniej dłoń na dłoni Boga i zdobywaj królestwo niebieskie. Nie czekaj! Powrót Pana 

znów jest #oJedenDzieńBliżej 

 

15 grudnia 2017  

Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Chrzciciel pościł, więc byli tacy, którzy twierdzili, 

że był opętany. Wiadomo - dziwoląg, który nie przystaje do rzeczywistości. Jednak ci sami widząc 

Jezusa, nazywali Go żarłokiem i pijakiem, który lubi szemrane towarzystwo.  

A jednak nie warto dbać o to, co gadają plotkarze.  

Bóg życie każdego z nas prowadzi innymi ścieżkami bo wie, że każdy z nas jest inny. On kieruje nami 

i poucza nas, co jest pożyteczne. Słowa Boga przekazane przez Izajasza są przepiękne! Nie ważne jaką 

drogą idziesz, ważne, byś pragną przestrzegać Boże prawo. Wtedy będziesz cieszył się ogromnym 

błogosławieństwem w życiu. Bo szczęśliwy jest człowiek, który rozmyślając nad Bożym Prawem, 

traktuje je jako drogowskaz do trwania w relacji z Panem. To jest jedyna gwarancja szczęśliwego życia 

- nie plotki i obmowy, nie to, co myślą o nas jątrzący ludzie, wiecznie niezadowoleni z własnego życia, 

które kręci się wokół nich samych.  

Uwolnij się od troski o własną opinię u innych dzisiaj, kiedy przyjście Pana jest #oJedenDzieńBliżej i 

zwróć uwagę na to, co naprawdę uszczęśliwia - na Boga, który wciąż jest blisko Ciebie i chce Cię 

prowadzić poprzez to życie z troską i miłością. 

 

16 grudnia 2017 

Eliasz płonął gorliwością o Boga i był prześladowany. Chrzciciel płonął ogniem prawdy i został zabity. 

Jezus płonął gorliwością w wypełnianiu woli Ojca i został ukrzyżowany.  

A co rozpala Twoje serce? 

Ludzie oddani Bożej sprawie są niczym żywe pochodnie. Nigdy jednak blask tych pochodni nie 

wskazuje ich, ale Boga. To Boży ogień. I właśnie dlatego nie są akceptowani przez tych, którzy chcą 
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świecić własnym blaskiem jak i przez tych, którzy chcą trwać w ciemności. Tacy ludzie postępują z 

Płonącymi Bogiem jak chcą. A chcą jednego - zgasić ten ogień. Lecz nie można go zgasić, bo ogień ten 

jest chroniony przez samego Boga. To Pan wyciąga rękę nad nimi i umacnia ich w swojej służbie. I to 

Bóg daje im nowe życie. Tamci przepadną. Oni będą wciąż płonąć. 

Chcesz tak żyć, kiedy przyjście Pana jest znowu #oJedenDzieńBliżej? 

 

17 grudnia 2017  

Zawsze się radujcie i zawsze się módlcie. Zasada? Cel? Zadanie? Jak to nazwać? Nie wiem jak, ale 

wydaje mi się, że radość, o którą chodzi, wynika z wiary w to, że Chrystus, Namaszczony i Posłany, 

zbawił nas. Mamy dostęp do Ojca Niebieskiego! Jesteśmy Jego dziećmi, bo Syn Boży nabył nas za cenę 

swojej krwi.  

Ta radość to również trwanie w relacji, a jak trwać w relacji z Panem, jeśli nie poprzez modlitwę. Jeśli 

się modlisz, trwasz w dialogu z Bogiem i to jest źródłem szczęścia. Twoja świadomość własnej 

tożsamości będzie się pogłębiać właśnie dzięki tej relacji z Panem. Jan był świadomy swojej tożsamości. 

Jezus również. A Ty? Wiesz, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga Ojca? Jesteś tego świadomy? 

Utożsamiasz się z tym, kiedy przyjście Zbawiciela jest znów #oJedenDzieńBliżej? 

 

18 grudnia 2017  

Odrośl Dawida da pokój Ludowi Bożemu, bo będzie źródłem zbawienia dla wszystkich. Ba! On JEST 

źródłem zbawienia! To On jest gwarancją jedności pomiędzy ludźmi, bo Jemu została przekazana 

władza sądzenia i rządzenia, którą wykorzystał do wyzwolenia ludzi, do ocalenia od śmierci nas - 

nędzarzy. To Jezus - Bóg Zbawia. Ten, który zbawia lud od jego grzechów, bo jest Emmanuelem, 

Bogiem z nami.  

Józefa na początku to przerastało, dlatego chciał oddalić Maryję. Zmienił jednak zamiary, kiedy usłyszał 

od Anioła słowa wyjaśnienia. Uwierzył w to, co wydawało mu się zbyt trudne.  

Tak też jest w naszym życiu - czasami ciężko jest nam uwierzyć, że Jezus prawdziwie nas zbawił, że 

jest zawsze z nami. Jest to jednak rzeczywistość, którą powinniśmy przyjąć do naszego życia i nie 

oddzielać się od Pana, ale uczynić Go częścią naszego życia. On nas wtedy poprowadzi drogą 

wyzwolenia. Jesteśmy na to gotowi, by przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela naszego życia, kiedy Jego 

przyjście jest #oJedenDzieńBliżej? 

 

19 grudnia 2017  

Zachariasz dużo wiedział o Panu Bogu. W końcu był kapłanem. A jednak nie potrafił Bogu 

UWIERZYĆ. Znał przecież historię Abrahama, wiedział, co wydarzyło się w historii narodzenia 

Samsona. Napewno znał historię Anny, której modlitwa sprawiła, że stała się matką Samuela. Biblijne 

przykłady można mnożyć.  

A jednak nie uwierzył i musiał zamilknąć na dziewięć miesięcy, by w milczeniu znaleźć drogę do 

własnego nawrócenia.  

My również tak mamy - znamy wspaniałe historie o cudownych interwencjach Boga w życiu różnych 

ludzi, a co do czego wątpimy, kiedy Bóg przychodzi ze swoją mocą do naszego życia. Wątpimy w to, 

że Bóg się o nas zatroszczy, że choć działa w życiu innych, to w naszym już niekoniecznie.  
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Działa. Tylko czasami trzeba w to uwierzyć bez dyskusji - zamilknąć i pozwolić Jemu działać.  

Jesteś na to gotowy, kiedy przyjście Zbawiciela jest #oJedenDzieńBliżej? 

 

20 grudnia 2017  

Achaz usłyszał słowo obietnicy, a i tak nie chciał prosić Boga o znak. Bo gdyby poprosił, a cud by się 

dokonał, musiałby uwierzyć w słowo Boga i w to, że plany Boże są lepsze od ludzkich. 

Jakie plany na swoje życie miała Maryja? Jest jedna odpowiedź: Boże. Nazywa siebie Służebnicą Pana 

- wszystko jest w Jej życiu darem dla Niego. Dlatego też Gabriel nazywa Ją Łaski Pełną 

(Kecharitomene). Ona żadnej łaski danej od Boga nie zmarnowała. A i tak wciąż szukała, dlatego 

Archanioł mówi: „znalazłaś łaskę u Pana”. Łaska przelała się w życiu Maryi i to tak obficie, że stała się 

Matką Boga. Przyjęła Słowo tak doskonale, że w Niej stało się Ono ciałem. 

Przyjście Pana jest znowu #oJedenDzieńBliżej. Pytanie jest dzisiaj zasadniczo jedno: czy nie marnujesz 

w swoim życiu łaski i Słowa (Jezusa), które daje Ci Bóg? Bo Jezus jest darem, który trzeba chcieć 

przyjąć i uczynić częścią własnego życia. 

 

21 grudnia 2017 

To, co dzisiaj mocno porusza w Słowie, to: „ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki 

jest głos twój i twarz pełna wdzięku”. Przyzwyczailiśmy się odnosić te słowa do Pana. Ale! Tych słów 

nie wypowiada Oblubienica do Oblubieńca! Te słowa wypowiada Oblubieniec do Oblubienicy.  

Bóg mówi to do Izraela. Chrystus te słowa wypowiada do Kościoła. Pan chce zobaczyć nasze twarze i 

usłyszeć nasze głosy, bo są one dla Niego słodkie i pełne wdzięku. Rozumiesz to? Twoje słowa, nawet 

pełne narzekania i bólu, są dla Boga słodkie! Twoja twarz, nawet poraniona grzechem, jest dla Niego 

pełna wdzięku! On BIEGNIE by się spotkać z Tobą. Naprawdę.  

Kiedy Jezus stał się w łonie Maryi człowiekiem, natychmiast natchnął swoją Matkę, by biegła, by z 

pośpiechem udała się do Elżbiety. Bóg pragnie SPOTKANIA. Z każdym z nas. Spotkania, które napełni 

Duchem i sprawi, że zatańczymy z radości.  

Bo masz ogromną wartość w oczach Twojego Pana. Pozwól Mu usłyszeć Twój głos i zobaczyć Twoją 

twarz. Wyjdź z ukrycia. Nie bój się spotkania z Tym, którego przyjście jest znów #oJedenDzieńBliżej, 

bo ono napełni Ciebie słodyczą radości w Duchu Świętym 

 

22 grudnia 2017  

Oddać Panu to, co się od Niego otrzymało, wymaga wielkiej wiary. Anna oddała Panu swego syna, 

który był odpowiedzią Boga na jej prośbę o dziecko. A do tego potrafiła wyśpiewać piękny hymn 

uwielbienia Boga. Jej serce potrafiło radować się w Panu i była świadoma tego, że to Pan jest źródłem 

mocy, błogosławieństwa i siły. Żadne przeciwności nie mogą przeszkodzić temu, kto swoją ufność 

pokłada w Bogu.  

Bardzo podobny hymn uwielbienia wyśpiewała Maryja w domu Zachariasza. To Bóg jest święty, to 

Bóg rozprasza pysznych, On jest tym, który udziela hojnie swej łaski. Bo tylko Bóg jest wierny do 

końca.  

Pan złożył obietnicę zbawienia swego ludu. I jej dotrzymał.  
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Maryja wie, że wielkie rzeczy w Jej życiu są dziełem Pana. Nie Jej dziełem.  

A my? Czy potrafimy tak postrzegać nasze życie? Jesteśmy świadomi tego, że sami sobie wielkości nie 

przysporzymy? Że tylko Bóg może w naszym życiu dokonać wielkich, ogromnych rzeczy?  

Właśnie to wymaga wielkiej wiary - mieć świadomość, że to, co w naszym życiu jest wyjątkowe i 

wspaniałe, jest darem Boga, nie naszym dziełem.  

Dziś, kiedy powrót Pana jest #oJedenDzieńBliżej, warto to pojąć, zrozumieć i żyć zgodnie z tym. 

 

23 grudnia 2017  

Zachariasz musiał zamilknąć, żeby zrozumieć jedną, bardzo ważną rzecz: dziecko, które narodziło się z 

łona Elżbiety, jest darem Pana. Bezinteresownym darem! Nie jest owocem zasług Zachariasza, ani 

nawet Elżbiety. To wynika ze znaczenia imienia dziecka zrodzonego z żony Zachariasza: Jan. To imię 

w języku hebrajskim oznacza: „Bóg jest łaskawy” lub też „Jahwe się zmiłował”.  

Ich dziecko było darem samego Boga i z tym znaczeniem swego imienia Jan był mocno utożsamiony, 

co było dostrzegalne w jego misji prorockiej.  

Zachariasz nie zaczął mówić, kiedy Jan się narodził. Zaczął mówić dopiero wtedy, kiedy potwierdził 

imię swego syna. „Jan będzie mu na imię”.  

Przez dziewięć miesięcy Zachariasz dojrzewał do tego, by uznać, że Bóg jest wszechmocny i może 

dokonać czegoś, co wydawało mu się niemożliwe - jego stara żona poczęła w swoim łonie dziecko! 

A Ty? Wierzysz w to, że Bóg może odmienić Twoje życie? Że nawet beznadziejna sytuacja może zostać 

odmieniona przez Boga? Że Ty sam z siebie niewiele możesz, ale z Bogiem możesz wszystko?  

Przyjście Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Jeśli Twoja wiara jest wątła i słaba, to zrób wszystko, by 

zamilknąć choć na chwilę i z podziwem spoglądaj na to, czego zacznie dokonywać Bóg. To wystarczy. 

 

24 grudnia 2017  

Przyjście Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Każdego dnia zbliżamy się do spotkania z naszym 

Zbawicielem, który powróci by dopełnić swego dzieła. Każdy dzień jest pełen tego oczekiwania.  

Dzisiejszego wieczoru będziemy czekać, by mogła wybuchnąć radość z narodzenia Jezusa, Syna 

Bożego. Dwa tysiące lat temu zabrakło dla Niego miejsca. Niech tego wieczoru w życiu każdego z Was 

znajdzie się miejsce dla Niego. Życzę Wam otwartych serc na Jego łaskę.  

I dziękuje. Za to, że mogliśmy razem rozważać Słowo i czekać na powrót Pana. Czekajmy nadal, 

tęsknijmy za Nim i szukajmy Go nieustannie, a kiedy przyjdzie, niech nasze życie napełni się pokojem. 

Błogosławię w imię Jezusa i proszę o opiekę Matki Bożej dla każdego z Was      


