
Strona | 1  
 

#oJedenDzieńBliżej 2019 

Zaufaj! (autor: Adrian Michał Sielicki) 

 

1 grudnia 2019 

Stanie się. Góra, na której zbudowano Jerozolimę osiądzie na szczytach wyższych od siebie 

gór. Stanie się. Noc naszego życia w końcu się skończy, a nastanie dzień, który nie będzie miał 

kresu. Stanie się. Jezus przyjdzie powtórnie. To wszystko na pewno się stanie. Kiedy? Nie 

ważne kiedy, ważne że się stanie. Możemy czekać na ten dzień, na ten moment, z utęsknieniem 

wzdychać i niecierpliwie odliczać godziny. Złodziej nie zapowiada swojej wizyty, nie ustala z 

nami godziny swojego przyjścia, nie mówi nam, którymi drzwiami czy oknem wejdzie. Jezus 

też tego nie robi. Ale zapewnia nas, że przyjdzie, że na pewno tak się stanie. Ten moment jest 

znów #oJedenDzieńBliżej. 

 

2 grudnia 2019 r.  

Kto z nas jest godzien, by Pan do niego przyszedł? Nikt. Bo każdy z nas jest grzesznikiem. 

Jednak On może obmyć z brudu złych uczynków nasze życie i z rozlanej przez grzech krwi. 

Powiewem sądu i podmuchem pożogi tylko Bóg może oczyścić nasze życie z tego, co nie 

pozwala Mu zająć należytego miejsca w naszym życiu. Nikt z nas nie jest godzien gościć Boga. 

Ale wystarczy Jego słowo, jedno słowo! Wszystko może się wtedy odmienić. Tylko czy my 

potrafimy o to słowo Boga poprosić? O jedno słowo, które zmieni wszystko, życie wywróci do 

góry nogami, pokrzyżuje nasze plany, byleby tylko On był najważniejszy? Znów Jego przyjście 

jest #oJedenDzieńBliżej. Poprosisz Go o wypowiedzenie tego JEDNEGO SŁOWA nad Twoim 

życiem? Teraz? Odważysz się? 

 

3 grudnia 2019  

Mesjasz nie będzie wyrokował według pogłosek. Nie będzie sądził z pozorów. Stanie natomiast 

przed człowiekiem, takim jakim ów człowiek jest. Nie ważne, co inni będą o nim mówili. Nie 

ważne, jak ten człowiek będzie próbował pokazać siebie. Mesjasz stanie przede mną i przed 

Tobą i będzie patrzył na nas bez tej całej otoczki, w prawdzie. Nie będzie tu miejsca na 

udawanie. I poznamy Pana. To będzie piękne spotkanie między mną, a Bogiem. Spotkanie 

Twoje z Panem. 

To spotkanie będzie naprawdę cudowne, jeśli tylko ja, człowiek, zgodzę się spotkać z Panem 

w prostocie. Nie muszę być mega mądry. Ani nawet super roztropny. Muszę być jednak prosty, 

zwykły, prawdziwy. Taki, jaki jestem. Bo z takim mną Pan chce się spotkać, szczególnie teraz, 

gdy Jego przyjście jest znów #oJedenDzieńBliżej. 
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4 grudnia 2019 

Szczerze? Wiem, że mam niewiele. Mam tę samą świadomość, którą mieli uczniowie. Raptem 

siedem chlebów i kilka rybek. Na pustkowiu, przy tłumie potrzebujących, to brzmi jak jakiś 

nieudany żart. Patrzę na moje życie i wiem, że potrzeby ludzi wokół mnie są ogromne. A ja co 

mam? Jakieś okruchy chęci i kilka mało ważnych słów. Ale wiem, że w zupełności wystarczy, 

jeśli złożę to w rękach Pana. On dokona reszty. Z tego po ludzku "nic" zrobi niesamowitą ucztę 

dla tłumów! Będzie wybornie, do syta. I tu jest ważna lekcja! Trzeba chcieć oddać to, co się 

ma. Nawet te małe i nic nie znaczące trochę. Trzeba umieć wyzbyć się tego "mało", żeby dać 

miejsce Panu, który dokona czegoś ogromnego. Trzeba mieć wielka ufność i odwagę. Ale 

przecież niczego nam nie zabraknie, bo Pan jest zawsze przy nas. Fajnie sobie to uświadomić, 

kiedy Jego przyjście jest znów #oJedenDzieńBliżej 

 

5 grudnia 2019  

Zadziwia mnie to, że Bóg chce kształtować nasz charakter w POKOJU. Nie w zamęcie, nie w 

dramatycznych doświadczeniach, ani nawet nie w jakichkolwiek trudnych doświadczeniach. 

Nie. W pokoju Bóg kształtuje nasze stateczne charaktery. Trzeba jedynie złożyć nadzieję w 

Nim, zaufać Jemu i pełnić Jego wolę, nie swoją własną. 

I to jest najtrudniejsze - nie oszukujmy się. 

Bo jak doświadczasz deszczu niepowodzeń, gdy wzbierają rzeki pokus, kiedy wichry 

problemów uderzają w Ciebie z całym impetem, najtrudniej jest wtedy zaufać w nadziei woli 

Bożej. 

Ale jeśli nawet będąc całkowicie bezsilny zrobisz to aktem woli, Twój dom, czyli Twoje życie, 

nie runie. Nie będzie takie jak zawsze, to pewne. Ale nie runie! Nie runie!! Bo Bóg będzie 

Twoim fundamentem, skałą, opoką, obroną, mocą! Powrót Pana jest #oJedenDzieńBliżej i jest 

to dobry moment, żeby zacząć ufać Mu nieco bardziej, w Nim mieć nadzieję i próbować żyć 

zgodnie z Jego wolą, nawet jeśli będzie to trudne i ciężkie. Bo tylko wtedy nasze życie nie 

runie. 

 

6 grudnia 2019  

Wierzysz, że On może zmienić Twój los? Przywrócić wzrok? Przywrócić słuch? Według naszej 

wiary nam się dzieje. "Wierzycie, że mogę to uczynić?" - jedno pytanie i jedna odpowiedź, a 

dokonał się cud. 

Zazdroszczę tym niewidomym ich wiary. Bo wygląda na to, że ja takiej nie mam. Tak 

pomyślałem na początku. Teraz jednak zazdroszczę im czegoś zupełnie innego... Potrafili 

upierdliwie prosić. Szli za Jezusem krok w krok i wołali (myślę, że się wręcz wydzierali!): 

"ulituj się nad nami Synu Dawida!". Jak wszedł do domu, oni też tam weszli. Byli 

bezkompromisowi w proszeniu!! 

Chciałbym być tak upierdliwym teraz, kiedy powrót Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Chciałbym 

być bezkompromisowy w błaganiu, nawet jeśli trzeba iść i krzyczeć. Bo to jest dowód 

wytrwałości, która swoje źródło ma w ogromnej wierze, że Jezus może uczynić wszystko. 
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7 grudnia 2019 

Nie będziesz gorzko płakał, bo Bóg rychło okaże łaskę! A wiesz kiedy? Kiedy tylko usłyszy 

głos Twojej prośby. Gdy tylko usłyszy, odpowie! To jest tak cudowne słowo dane przez 

Izajasza! Gdy tylko poprosisz, Pan odpowie! Rychło! Wraca to, co było wczoraj - trzeba prosić. 

Wczoraj nie odważyłem się użyć pewnego określenia, które przyszło mi na myśl, ale dzisiaj 

użyję, a co! 

Święta upierdliwość. Od wczoraj mi to chodzi po głowie. Trzeba mieć w sobie wytrwałość w 

proszeniu, umiejętność nazywania swoich potrzeb i wyrażania ich, wciąż i wciąż na nowo, być 

szalenie i święcie upierdliwym wobec Boga. 

Nawet jeśli będziemy doświadczeni chlebem ucisku i wodą utrapienia, to jeśli będziemy umieli 

wtedy poprosić, Bóg usłyszy, On odpowie i wskaże najlepszą drogę. 

Pan leczy złamanych na duchu, opatruje nasze rany, dźwiga nas z upadku. Jest bardzo 

zaangażowany w to, żeby nam pomóc. Co więcej, posyła innych ludzi, by to czynili wraz z 

Nim. Każdy z nas może pomagać innym w ich biedzie i beznadziei, opatrywać rany drugiego 

człowieka, podnosić tego, kto upadł. 

Mogę tak. Ty też. Możemy być jak On w tym niesieniu pomocy innemu człowiekowi. Powrót 

Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Bądźmy więc święcie upierdliwi wobec Boga, ale też 

pomagajmy sobie jako ludzie. Tak zwyczajnie zacznijmy wyciągać pomocną dłoń. 

 

8 grudnia 2019  

Paweł pisze: "przygarniajcie siebie nawzajem". To tak mocno kontrastuje z historią, która 

wydarzyła się w Edenie, kiedy człowiek odrzucił człowieka! No bo przecież winę za moje 

niepowodzenia ponoszą wszyscy wokół, ale nie ja!! Jakże to kiepskie. Nie. Winę ponoszę JA. 

Tylko JA. 

Zamiast zwalać na innych ciężar naszych niepowodzeń, mamy siebie przygarniać, w naszej 

biedzie, słabości, grzeszności. Zamiast wytykać palcem grzechy innych, powinniśmy ich 

przygarniać. To jest tak trudne! 

Jest też jednak możliwe. Kiedy? 

Gdy jak Maryja przyjmujemy SŁOWO BOGA. Z pełną ufnością, z ogromną odwagą. Wiecie, 

co się stanie, gdy potraktujemy Słowo Boże na serio i zaczniemy nim żyć? To, co stało się w 

historii Maryi: "wtedy odszedł od Niej anioł" - czyli po ludzku zostaniemy sami. Tak się 

będziemy mogli czuć. Jednak Bóg wciąż będzie obecny, ale w zupełnie inny sposób. Będzie w 

nas. 

Przyjście Pana jest #oJedenDzieńBliżej. Chyba pora schować palca służącego do wskazywania 

innych. To czas, kiedy powinniśmy otworzyć ramiona i zacząć siebie nawzajem przygarniać. 

A najlepiej zacząć od przygarnięcia Słowa Bożego. Tak na serio. 
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9 grudnia 2019  

Najpierw było o gotowości do proszenia. Później o przygarnianiu siebie nawzajem. Dzisiaj 

jacyś mężczyźni niosą sparaliżowanego człowieka do Jezusa. Spuszczają go do domu, gdzie 

On przebywa, przez dziurę zrobioną w dachu. To wszystko tak pięknie się składa w całość! 

Gdy przyjmiemy Słowo Boga i zaczniemy siebie nawzajem przygarniać, to zaczniemy prosić 

za innych, będziemy ich nosić wspólnie do Pana. Nie oddzielać od Niego tych, którzy są 

grzesznikami, ale będziemy brać ich na swoje ręce i nieść, by położyć ich u stóp Jezusa. Po co? 

Żeby im też przebaczył. 

Nie ma słowa o wierze sparaliżowanego. Ale jest o wierze tych, którzy go przynieśli. To jest 

najpiękniejszy obraz Kościoła, a więc wspólnoty ludzi wierzących. Wspólnie powinniśmy brać 

sparaliżowanych przez grzech ludzi na swoje ręce i nieść ich do Pana. I prosić za nich. Czasami 

trzeba kombinować, włazić na dachy, robić w nich dziury! Za wszelką cenę przynieść 

grzesznika do Pana. Za wszelką cenę! 

Po co? Żeby doświadczył przebaczenia, nie sądu. Wybaczenia, nie potępienia. Uzdrowienia, 

nie śmierci! 

"Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe" - tak wolał Izajasz. Dla mnie brzmi to 

dzisiaj jak wezwanie: "weźcie się do roboty!". Nie bójcie się! Wtedy pustynia się rozraduje, 

step rozkwitnie! Tylko potrzeba, byśmy byli nieustępliwi, żebyśmy włazili na dachy tam, gdzie 

jest Pan i robili w nich dziury, byleby tylko człowieka położyć u stóp Jezusa, gdy Jego przyjście 

jest #oJedenDzieńBliżej. 

 

10 grudnia 2019 

Mówić do serca. Nie przemawiać do rozsądku, nie argumentować dla intelektu, ale mówić do 

serca człowieka, że czas jego cierpienia się skończył - do tego wzywa Izajasz. Mamy pocieszać! 

Czasami ja jestem tym, kto próbuje znaleźć zagubioną owcę. Ale ile razy to ja byłem zagubioną 

owcą?! Ile razy to inni szukali mnie?! 

Zawsze, gdy odnajdzie się człowieka, powinniśmy być pełni radości. Wyobraźcie sobie taką 

scenę: podchodzi człowiek do konfesjonału i wyznaje swoje grzechy. Otrzymuje przebaczenie. 

Wstaje z klęczek, a wszyscy zgromadzeni w świątyni wstają, klaskają, podchodzą do niego, 

gratulują, przytulają! Czy to nie byłoby piękne? Radość z pojednania, radość z odnalezienia 

zagubionej owcy! Ależ by wtedy były pełne radości i szczęścia nasze świątynie!! Bo tylu 

grzeszników wraca! Bo tylu jest odnalezionych przez Boga! 

Podnieśmy nasz głos i wołajmy, że oto Pan przychodzi! Nadchodzi! Jest już blisko! Znów 

#oJedenDzieńBliżej! Śpiewajmy Panu w naszych sercach, w sercach, do których On chce 

mówić, że nasza nieprawość jest już odpokutowana. Dajmy Mu się odnaleźć. Pozwólmy, by 

wziął nas w swoje ręce i by nas niósł tam, gdzie jest nasz dom. 
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11 grudnia 2019  

Jesteś zmęczony życiem? Znużony ciągłymi niepowodzeniami? Spokojnie. Nasz Bóg jest 

wszechmocny. Jeśli złapiemy się Go z całych sił, jeśli Mu zaufamy, otrzymamy skrzydła jak 

orły! Będziemy wolni! Wyfruniemy z miejsca naszej niewoli, pobiegniemy co tchu do Ziemi 

Obiecanej nam, wierzącym! 

Nasze życie się odmieni! 

Tylko trzeba przyjść do Jezusa. W tym całym naszym trudzie, smutku, samotności, 

niezrozumieniu, obciążeniu, z tym wszystkim, co nas tłamsi, musimy przyjść do Niego i pójść 

z Nim niosąc razem to jarzmo, które jest Jego jarzmem - słodkim i lekkim, pełnym miłości. 

Tam, gdzie pokora i cichość Jego serca, tam nasza siła, nasze pokrzepienie, nasza radość i 

młodość. Znów jest #oJedenDzieńBliżej Jego przyjście. Chcę więc pójść do Niego i schronić 

się w Jego cichym i pokornym sercu. A Ty? 

 

12 grudnia 2019  

Robaczku, nie bój się. Nieboraku nie lękaj się. Pan przychodzi Ci z pomocą. 

Dzisiaj tak Bóg mówi do nas przez Izajasza. Jesteśmy jak nieboraki, jak robaczki, ale staniemy 

się jak młocarskie sanie! Zmłócimy i wykruszymy góry, pagórki zmienimy w drobną sieczkę! 

Góry naszych grzechów, z którymi sobie nie radzimy. Pagórki naszych niepowodzeń. Pan to 

sprawi. On nas nie opuści. Pustynia naszego życia stanie się pełna życiodajnej wody. Pan to 

uczyni. Dlatego możemy wielbić Boga, sławić Go, błogosławić. Bo Bóg nas nigdy nie opuści. 

Nigdy! 

Ludzie gwałtowni zdobywają królestwo niebieskie. Gwałtowni w uwielbieniu Boga, w 

zaufaniu Mu, walczący z tym, co jest górą grzechów i pagórkiem słabości naszego życia. 

Dziś znowu #oJedenDzieńBliżej jest przyjście Pana. Robaczku, nie bój się. Nieboraku, nie lękaj 

się. Pan przychodzi, by być Tobie pomocą, by odmienić Twoje życie. 

 

13 grudnia 2019  

O innym człowieku zawsze łatwiej powiedzieć, że jest "nie taki". Jezusa nazywali żarłokiem i 

pijakiem. O Janie Chrzcicielu mówili, że opętał go zły duch. A o Tobie co mówią? A Ty o 

innych? 

Lekarstwem na wytykanie innym ich błędów, niedociągnięć, wad i grzechów jest rozmyślanie 

nad Prawem Bożym. Gdybyśmy bardziej zważali na Przykazania Boga, miałbyś pokój w swoim 

życiu, pokój jak życiodajna rzeka, a twoja sprawiedliwość dźwięczałaby jak morskie fale 

uspokajającym szumem. Byłbyś jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc 

w swoim czasie. 

Póki jednak nie zaczniemy bardziej być przy Bogu, nic się nie stanie. Zamiast interesować się 

wszystkimi dookoła, zainteresujmy się Tym, którego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej. Tylko 

wtedy nasze życie będzie obfitowało w to, co najlepsze. Tylko wtedy. 
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14 grudnia 2019  

Płoń. Ogniem, który jest pełen gorliwości. Niech twoje słowa będą pochodniami w mrokach 

życia innych ludzi. Bądź im światłem, które poprowadzi ich do Źródła wszelkiego Światła. I 

umniejszaj się, spalaj się, żeby nic z ciebie nie zostało w tobie. To najtrudniejsze. Ale też 

najpiękniejsze.  

Kiedy czekasz na kogoś, kto ma przyjechać po długiej nieobecności, cały angażujesz się w to 

czekanie. Wszystkie inne sprawy tracą znaczenie, stają się mało ważne, bo ktoś, za kim 

tęsknisz, już zaraz będzie. Wszystko ukierunkowane jest na to konkretne przybycie. 

Jeśli na serio czekasz na Tego, którego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej, to wszystko powinno 

być mniej ważne. Nawet ty. 

 

15 grudnia 2019  

Wesel się! Pan przywraca wzrok, karmi głodnych, daje wolność uwięzionym, dźwiga 

poniżonych! 

Wesel się! Bóg przychodzi, by nas zbawić! 

Wesel się! Bo oto Chrzciciel otrzymał cudowną odpowiedź! Tak, to na Jezusa wszyscy 

oczekiwali wtedy, dwa tysiące lat temu. Tak, to On! Niewidomi widzą, chromi chodzą, głusi 

słyszą, trędowaci są oczyszczeni, a umarli zmartwychwstają! Tak, to On! Wesel się! 

I bądź cierpliwy. On wróci ponownie. Jego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej. Wróci na pewno. 

I już możesz się cieszyć, bo to jest pewne! Pan powróci. 

 

16 grudnia 2019  

Piękne są te słowa: "Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi 

Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło". Te słowa wypowiada człowiek, który miał 

bluźnić Izraelitom, miał ich przeklinać. A kiedy zobaczył Naród Wybrany, z jego ust wypłynęły 

słowa błogosławieństwa i wielkie proroctwo o Tym, którego przyjście dziś jest znów 

#oJedenDzieńBliżej. Widzisz Go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegasz, ale nie z bliska. A jednak 

jest wciąż bliżej, z każdym dniem, Ten, który jest miłosierny, łaskawy i który wskazuję drogę 

grzesznikom. Wskazuje drogę! Pozwala nią iść, pomaga w tym nam, ludziom. To jest dobra 

droga. Najlepsza. Jeśli będziesz miał nadzieję w Panu, jeśli Mu zaufasz, pójdziesz tam, gdzie 

spotka Ciebie piękno szczęścia. Możesz je zobaczyć, choć jeszcze nie teraz, nie z bliska. Ale 

cel zawsze jest oddalony, prowadzi do niego zawsze jakaś droga. Dłuższa czy krótsza, to już 

inna sprawa. Ale jest. I to jest dobra droga. Warto nią iść. Mimo wszystko. Choć najczęściej 

nie jest ona po naszej myśli, tak samo, jak nauczanie Jezusa nie było po myśli arcykapłanów i 

starszych ludu. 
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17 grudnia 2019  

Oszust, kłamca, prostytutka, emigrantka, zdrajca - co mają ze sobą wspólnego? Są przodkami 

Chrystusa. A to tylko odnosi się do kilku postaci. 

Genealogia Mesjasza nie obfituje w postaci doskonałe, idealne, godne naśladowania, choć i 

takich osób tam nie brakuje. Jakub oszukał, Abraham kłamał, Rachab była prostytutką, Rut 

była emigrantką, Roboam zdradził swoich poddanych... A jednak Bóg potrafił z ich czynów 

wyciągnąć dobro. Gdyby nie ta historia, Juda by nie usłyszał cudownego błogosławieństwa, w 

którym jest aż tyle słów spełnionych w Tym, którego przyjście jest znów #oJedenDzieńBliżej! 

"Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do 

lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić?" - a Apokalipsa nazywa Jezusa Lwem Judy! "Nie 

zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, 

do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów" - a Jezus nazywał siebie Pasterzem i 

przed Piłatem potwierdził, że jest Królem! 

Rodowód Jezusa jest potwierdzeniem tego, że choć ludzkie życie dalekie jest od ideału, to 

jednak Bóg potrafi z tego, co słabe, grzeszne i kiepskie, wyciągnąć wielką i wspaniałą historię. 

Z mojego i Twojego życia również. 

 

18 grudnia 2019  

Co uważasz za swoją sprawiedliwość? Dobre uczynki? Są sprawiedliwe? Bezinteresowne? A 

może modlitwa jest twoją sprawiedliwością? Co określa to, że jesteś sprawiedliwy? Twoje 

postępowanie według ogólnie przyjętych norm? 

Jeśli tak, to nie jesteś sprawiedliwy.  

Prawdziwa sprawiedliwość ma swoje źródło tylko w Panu, którego przyjście jest 

#oJedenDzieńBliżej. To nie jest tak, że Bóg patrzy na ciebie, widzi jak się zajeżdżasz i starasz, 

spinasz i męczysz i jak już się prawie wykończysz, to stwierdza, że teraz możesz być nazwany 

sprawiedliwym, bo masz zasługi. Nie. 

Przyjmujesz Boga, czynisz Go centrum swojego życia, a wtedy dzieją się cuda. Bo Pan 

wszystko zmienia w Tobie. On czyni ciebie sprawiedliwym niejako "od środka", z wnętrza 

ciebie, w głębi twojego serca i duszy. Tam, gdzie dochodzi do spotkania z NIM, tam zaczyna 

się nowość naszego życia. 

Józef był "sprawiedliwym człowiekiem", a Pan musiał interweniować, bo Józef chciał 

szlachetnie zostawić Maryję. Kiedy Anioł powiedział mu we śnie, o co właściwie chodzi, wtedy 

stał się prawdziwie sprawiedliwy, bo przestał bać się o zniesławienie, podjął ryzyko. 

Możesz uchodzić za sprawiedliwego wśród ludzi i w swoim własnym mniemaniu. A możesz 

też stawać się sprawiedliwym dzięki spotkaniu z Bogiem w głębi swojego serca i duszy, tak na 

serio. Co wybierzesz? 
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19 grudnia 2019  

Coś, co jest niemożliwe, może się stać. Coś, co nie mieści się w głowie, może się wydarzyć. 

Coś, na co już nie ma żadnej nadziei, może się stać osiągalne. Niepłodna żona Manoacha staje 

się matką. Stara Elżbieta poczyna w swym łonie życie! 

Po ludzku może i nie ma możliwości, by coś się zmieniło w twoim życiu. Ale jeśli wierzysz, 

jeśli ufasz, jeśli masz nadzieję wbrew wszystkim, którzy mówią ci, że twoja nadzieja jest 

bezpodstawna, może stać się coś, co ciebie będzie przerastało! Twoje życie się zmieni! Twój 

los się odmieni! 

Najbardziej jednak porusza mnie to, że anioł musiał powiedzieć do Zachariasza: "Nie bój się!". 

Dlaczego perspektywa zmiany na lepsze nas przeraża, dlaczego rodzi w nas lęk? Z jakiego 

powodu lękamy się tej zmiany, która następuje, kiedy zbliża się Ten, którego przyjście jest 

#oJedenDzieńBliżej? 

Nie bój się. Bóg jest twoim schronieniem, spełnieniem twojej nadziei. Nie bój się. 

Ja też się lękam. To wezwanie jest też dla mnie. Dla każdego z nas. Nie bój się. 

 

20 grudnia 2019  

Bardzo lubię tę nutkę niepewności w pytaniu Maryi: "Jakże się to stanie...?". A z drugiej strony 

uwielbiam ten Jej konkret: "Jakże się to stanie...?". A najlepsze jest to, że Gabriel z Nią nie 

dyskutuje, tylko cierpliwie wyjaśnia "jak". 

Maryja w tej jednej chwili, zadając to pytanie, pokazała nam, w jaki sposób możemy próbować 

realizować Bożą wolę w naszym życiu. Z jednej strony zawsze będzie mała nutka niepewności: 

"ale jak... to tak mało prawdopodobne". Z drugiej trzeba jednak działać, spróbować określić 

"jak to zrealizować" i podejmować trud. 

Kocham tę Piękną Niewiastę. I uwielbiam Boga za to, że zechciał właśnie Ją uczynić 

Kecharitomene. Lubię na Nią patrzeć i o Niej myśleć. Bo jak to jest być Arcydziełem? I jak 

udało się Jej pozostać nadal po prostu Człowiekiem? Bez żadnego nadufania? 

Przyjście Jezusa jest znów #oJedenDzieńBliżej. Chcesz być gotowy na Jego przyjście? To ucz 

się od Niepokalanej. 

 

21 grudnia 2019  

Jeśli uwierzysz Bogu, będziesz prawdziwie błogosławiony. Bo Bóg będzie miał w Tobie 

przestrzeń dla Siebie. Będziesz mógł Go nosić innym ludziom, dawać Go poprzez zwyczajne 

gesty. 

Jeśli przyjmujesz Boga tak na poważnie, to zmienia ci się perspektywa. Drugi człowiek 

przestaje być problemem, ale staje się kimś, komu warto pomagać. Biegniesz wtedy w stronę 

drugiego, bo czujesz, że chcesz być przy nim. 
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To Bóg czyni z nas wspólnotę. Nie inaczej. To dzięki Temu, którego przyjście jest 

#oJedenDzieńBliżej, nasza wrażliwość staje się większa. Piękno człowieka wierzącego na serio 

można zobaczyć, można go doświadczyć, dotknąć. Bo jest normalny i bliski. Po prostu. 

 

22 grudnia 2019  

Proś o znak dla siebie. Nie wstydź się tego. Pan kazał prosić o znak Achaza, ale ten wiedział 

doskonale, że jeśli poprosi o znak, Pan go spełni. Wtedy Achaz musiałby postąpić zgodnie z 

wolą Boga, a nie swoją. 

Pan daje nam znaki, lecz łatwiej jest nam ich nie dostrzegać, bo zobaczenie znaku od Boga 

musiałoby pójść w parze z uznaniem, że to On ma rację, a nie ja. 

Józef potrafił odpowiedzieć na znak dany od Boga i nie porzucił Maryi. Stał się człowiekiem, 

który zaryzykował i to właśnie była jego najlepsza decyzja. 

Paweł też nie pozostał bierny po doświadczeniu pod Damaszkiem. Dlatego mógł napisać o 

sobie, że jest powołany do Ewangelii Chrystusa - ten sam człowiek, który chwilę wcześniej 

zabijał "Ludzi Chrystusa". 

Pan sam daje nam znaki. Trzeba mieć odwagę, żeby je dostrzec, przyjąć i pójść drogą Tego, 

którego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej, a nie swoją własną, wydumaną i wymyśloną przez 

nas. 

 

23 grudnia 2019  

Dzisiaj będzie ostatni raz. Bo jutro to już dzień, który cały jest wielkim oczekiwaniem, pełnym 

nadziei, że coś się zmieni. 

Albowiem przyjdzie Ten, który jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.  On nas przetopi i 

oczyści jak srebro, przecedzi nas jak złoto i srebro. Słowem - odmieni nas. Przemieni. Uczyni 

nas na nowo. 

To wszystko jest Darem Łaski. Nie można na to zasłużyć. Jednak jeśli otworzymy drzwi 

naszego życia dla Tego, którego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej, stanie się. On wszystko 

wywróci do góry nogami, pokaże drogi, których nigdy nie widzieliśmy, poprowadzi ścieżkami, 

którymi baliśmy się iść. Nie będziemy mogli powiedzieć, że zasłużyliśmy na to, ale że Jego 

przyjście to wszystko sprawiło. 

Dar Łaski, to też znaczenie imienia syna Zachariasza i Elżbiety. Jan, to Dar Łaski, Boży dar dla 

tych dwojga, Dar, który wskazał Chrystusa. Jeśli moje i twoje życie będzie darem łaski, to może 

ktoś zobaczy Pana, może Go pozna. Warto. Naprawdę warto pozwolić Jezusowi działać w 

swoim życiu. To zawsze jest trudne, związane ze zmaganiem się ze swoimi grzechami, 

słabościami, ale jednak dla czegoś lepszego w nas samych. 

Jezus stoi już we drzwiach. Czujesz tę ekscytację? Już jest blisko, już zaraz wejdzie, za chwilę. 

Dzisiaj poczuj się tak, jakbyś dostał smsa: "Jestem już niedaleko. Będę za chwilę. Nastawiaj 

wodę na kawę. Jezus". 
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Ja się tak dzisiaj czuję. Jakby już zaraz, już za chwilę, miał wejść i powiedzieć, że nie mógł się 

doczekać tego spotkania. A ja będę mógł Go uściskać i powiedzieć, że czekałem i mam 

przygotowane dobre ciasto dla Niego. Niech się rozgości. Pora pogadać. Już czas. 


