
W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. miałem okazję skorzystać z zaproszenia Naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, który zaprowadził mnie i Moją sakramentalną miłość - Monię na 

Oazę Modlitwy do Glotowa. Oaza ta miała tytuł „Małżeństwo w mocy Ducha”.  

Chciałem się z wami podzielić tym jak Jezus przemienił moje życie i zaprosił mnie do 

współpracy z Nim. 

Ten proces myślę, że rozpoczął się już bardzo dawno, nie pamiętam dokładnie kiedy, 

ale zwrotnym wydarzeniem w moim życiu była modlitwa wstawiennicza podczas Dnia 

Wspólnoty DK, podczas której prosiłem o to, aby Duch Święty zrobił rewolucję w moim 

życiu, a także o wiarę choćby taką jak ziarno gorczycy. Dziś mogę powiedzieć, że to o co 

prosiłem wtedy, dziś w moim życiu jest obecne. 

Duch Święty od tamtego czasu przygotowywał mnie na wielkie rzeczy jakie chce 

czynić we mnie i przeze mnie - swoje niedoskonałe narzędzie. Zapewniał mnie każdego dnia, 

że jest ze mną w każdym moim kroku, w każdym działaniu i myśli, którą dzielę się z Nim i 

proszę o prowadzenie (każde działanie starałem się rozeznawać dając się Jemu prowadzić). 

Powołał mnie do posługiwania modlitwą wstawienniczą. Ile było zdziwienia, że to akurat ja 

taki słaby, taki niedoskonały, ale odpowiedź przyszła bardzo szybko. Dla Pana Boga każdy z 

nas jest jak nieoszlifowany drogocenny kamień, który poddany obróbce ukazuje się w pełni 

swojego piękna i kształtu; i tu od razu na usta cisną mi się słowa piosenki: „Jesteśmy piękni 

Twoim pięknem Panie”.  

 Podczas tej Oazy Modlitwy spotykałem Jezusa w ludziach, wydarzeniach, ale przede 

wszystkim w osobistym spotkaniu z Nim twarzą w twarz, podczas którego Jezus dotknął mnie 

namacalnie i przyszedł z konkretnie rozpoznanym darem, którym mam służyć innym 

ludziom. Zapewnił mnie, że tylko On jest jedyną drogą do Zbawienia. Pozwolił dotknąć 

namacalnie całej tajemnicy Zbawienia i Zmartwychwstania: Ja jestem wodą żywą, kto do 

Mnie przyjdzie i pić będzie nigdy już nie będzie pragnął. Moim źródłem jest Jezus Chrystus i 

tylko On daje gwarancję szczęśliwego życia małżeńskiego. On chce uświęcać nas w tym 

sakramencie każdego dnia, wystarczy o to poprosić, a On przyjdzie i zamieszka w sercu 

każdego z nas. 

 Spotkanie z żywym Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego 

sprawiło, że w moim życiu zapanował pokój serca, wszelkie obawy i lęki nie są już takie 

straszne. On wszystko leczy - uleczył także lęk przed oceną przez innych. Dzisiaj już wiem, 

że jedynym źródłem działania jest Miłość - którą jest nasz Bóg Ojciec. 

Wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i dziedzicami Jego królestwa, które On 

obiecał nam dać w swoje posiadanie. Nie zmarnujmy tej szansy i obietnicy, która została nam 

dana, On puka do drzwi serca każdego z nas każdego dnia - właśnie w tej chwili. Chce 

przyjść i wieczerzać z Tobą i ze mną. Bóg ma cudowny plan dla każdego z nas i tylko od 

Ciebie i ode mnie zależy, czy chcę z tym planem współpracować i poddać się woli Bożej. 

Życzę Wam i sobie wytrwałości na tej drodze, pokoju serca i Miłości, dla której nie 

ma nic niemożliwego. Niech ta Boża miłość stanie się dla nas wszystkich powietrzem tak jak 

w tej piosence: „Powietrzem moim jest, powietrzem moim jest, Obecność Twoja Święta w 

sercu mym…” 

 

         Jacek 

  


