
 

 

Impulsy dla Ducha w drugim tygodniu Adwentu 
 

Adwent to czas przygotowania do świętowania narodzin Chrystusa. 
Często wypełniony jest on  uroczystościami adwentowymi, jarmarkami 
 Bożonarodzeniowymi, a także poszukiwaniem prezentów. 
Możemy także wykorzystać ten okres Adwentu, aby skupić się na tym, 
co najważniejsze w Bożym Narodzeniu, zastanowić się przy tym co jest 
najważniejsze w naszym życiu. 
 

W tym celu raz w tygodniu znajdziesz „Impulsy dla Ducha” na naszej 
stronie głównej oraz na Facebooku/Instagramie. 
Poświęć sobie należny czas; Znajdź ustronne miejsce, wygodną pozycję 
do rozmyślań i cichą muzykę w razie potrzeby. Możesz zapalić sobie 
świeczkę. Bądź wolnym w tym, jak wykorzystasz ten czas dla siebie! 
 

BÓG Z NAMI 
 

Prorok Izajasz mówi: "Oto: Dziewica pocznie, i urodzi syna, i nazwą jego 
imię Immanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami". 
 

My chrześcijanie odnosimy to do osoby Jezusa Chrystusa, a to Imię jest 
naszym programem! W całej Biblii ludzie dawnych czasów świadczą o 
tym, że Bóg jest ciągle w naszym życiu obecny, że towarzyszy nam w 
dobrych i wzmacnia w złych chwilach, że idzie z nami, niezależnie od 
tego, jakie drogi sonie wybieramy. W czasie Adwentu przygotowujemy 
się na przyjście Boga w Synu Człowieczym. Adwent - podobnie jak 
Wielki Post - jest czasem nawrócenia. A ono ma 2 wymiary: 
Z jednej strony, odwracam się od „czegoś” lub „kogoś”, kiedy żałuję - być 
może dlatego, że zdałem sobie sprawę, że ten „ktoś” lub to „coś” nie jest 
dla mnie dobre. 
Z drugiej strony, odwracam się do „kogoś” lub „czegoś” plecami. 
Wybrałem nowy kierunek, skupiłem się na nowej osobie, na nowej 
ścieżce w moim życiu. 
To nawrócenie w czasie Adwentu służy skupieniu się na przyjściu 
Jezusa Chrystusa. Bóg staje się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, aby 
być blisko nas, aby być w sposób widzialny "z nami". 
 

Być może pamiętasz ze szkolnych lat jak się wkimś zakochałeś albo ktoś 
w tobie się zakochał.  Często wtedy wymieniano się karteczkami na 
których napisano: 
Chcesz ze mną chodzić? Tak – Nie – Może 
Zazwyczaj sam moment oddania karteczki był czyms co samo w sobie 
było czym głęboko przeżytym. 
 
Dziś - w czasie Adwentu - Bóg pyta każdego z nas: Czy chcesz ze Mną 
chodzić czy pójdziesz za mną, tak jak Ja już jestem z tobą? Przyjmiesz 



 

 

mnie do siebie? Czy przyjmiesz moją Miłość objawioną w moim Synu 
Jezusie Chrystusie? 
 

Fakt, że jesteśmy cenni przed Bogiem, że jesteśmy bezwarunkowo 
kochani, może dodać nam odwagi i siły, aby żyć zgodnie z Jego słowami 
i sprawdzić się w tym świecie jako chrześcijanie, w tym trudnym czasie z 
jego troskami i pytaniami, tak, aby dać nasz wkład, nadając ludzką twarz 
temu światu, aby zaczęło się już na tym świecie prawdziwe Królestwo 
Boże. 
 

Bóg jest ze mną, On jest moim bogactwem, Jego miłość daje mi siłę, aby 
przetrwać i zaakceptować ten trudny czas Corony i aby uważać na 
moich bliźnich, którzy  często są w gorszej sytuacji niż ja sam. 
Ponieważ wiem, że sam jestem kochany przez Boga, jestem także w 
stanie przekazywać tę miłość innym. 
 

Zapytajmy siebie: Czy chcemy się do tego Boga zwrócić, dla którego 
jesteśmy cenni i który właśnie dlatego jest naszym „Bogiem z nami”? Do 
tego Boga, który pyta każdego z nas: 
Czy pójdziesz ze mną? Tak – Nie – Może.    
 

Nie spiesz się z odpowiedzią! Bóg pozwoli, ci ja także znaleźć. 
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