
 

 

III impuls postowy w dniu 03.03.2021 r 
Bliskość w oddali? 
 
Zapraszam was ponownie dzisiaj, aby uporać się z kolejnym impulsem 
podczas tego tygodnia postu (od środy do wtorku). 
 
Poświęć trochę czasu dla siebie; szukaj spokojnego miejsca, wygodnej 
pozycji siedzącej, w razie potrzeby cichej muzyki. Jeśli chcesz, możesz 
prowadzić tzw. „Dziennik postu”. Możesz zapalić świecę. Tylko od Ciebie 
zależy, jak chcesz wykorzystać ten impuls dla siebie! 
 
Za czym tęsknisz najbardziej w czasie pandemii? Wizyta u fryzjera? 
Przytulny posiłek w restauracji? Obszerne zakupy? 
Osobiście najbardziej tęsknię za bliskością innych ludzi. W ciągu 
ostatniego roku wzrosła izolacja, ludzie musieli zachować dystans, 
wszyscy wszędzie go trzymali. 
Gdzie nadal doświadczamy bliskości? Ci w rodzinie, którzy je mają. Inni 
z kilkoma przyjaciółmi, z którymi w tym czasie możliwy jest bliższy 
związek. Na przykład mam „rodzinę kontaktową”, którą często 
odwiedzam. 
Fizycznej bliskości można nadal doświadczać w bardzo ograniczonym 
stopniu, dotykanie jest sprzeczne z obowiązującymi zasadami 
zachowania dystansu i higieny. 
Tym ważniejsze jest, aby pamiętać, z kim zawsze możemy poczuć 
wsparcie, nawet jeśli nie zawsze będzie to natychmiastowe 
doświadczenie. Nie możemy wziąć Boga w swoje ramiona; nie możemy 
zobaczyć go twarzą w twarz. Ale mamy jego obietnicę: 
 
Znam Cię, patrzę na Ciebie, kocham Cię i jestem zawsze przy Tobie. 
Zaufaj: będziesz prowadzony. 
 
Mam plan Twojego życia, znam drogę i cel dla Ciebie. 
Bądź pewien: będziesz prowadzony. 
 
Jeśli twoje drogi mogą również wyglądać jak objazdy, 
nawet jeśli niektóre rzeczy wydają ci się mroczne, niezrozumiałe, 
bezcelowe - 
bądź bez lęku: jesteś prowadzony. 
 
Nigdy nie jesteś sam. Nie ważne co, zostanę przy tobie. 
Możesz na tym polegać: będziesz prowadzony. 
 
Niezależnie od tego, czy odniesiesz sukces, czy porażkę, czy czujesz się 
silny czy słaby - 



 

 

miej odwagę: jesteś prowadzony. 
 
Potrzebuję cię, chcę cię przepracować. 
Mam dla ciebie pracę, którą tylko ty możesz wykonać. 
Zrób następny krok: będziesz prowadzony. 
 
Otworzę ci drzwi, pokażę ci kierunek. 
Daję ci siłę na wszystko, co cię czeka. 
Idź z pewnością: będziesz prowadzony. 
 
Co myślisz o tym zaangażowaniu? 
Jestem głęboko przekonany: Bóg nigdy nas nie zawodzi. Nawet jeśli nie 
zawsze czujemy się blisko niego - ON jest blisko nas! ON nie zostawia 
nas samych nawet w tym stresującym czasie i pozwala wytrwać. Nie 
musimy rozpaczać. Kierujmy się NIM i spójrz! 
 
 
Dobry drugi tydzień postu dla was i dla was wszystkich! 


