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SPIS TRE�CI

Oczekiwanie 5

Przyj�cie 63

Nauczanie 111

�mieræ 161

Zmartwychwstanie 205

O�wiecenie 251
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PRZEMIENI£ SIÊ

Nie czekajmy na
cud, który nas przemieni. Nas
� poszczególnego cz³owieka, nas
� nasz naród, nas
� ca³¹ ludzko�æ.

Trzeba siê samemu
przemieniæ. �wiadomy swoich
s³abo�ci, swojej niedojrza³o�ci, a
równocze�nie �wiadomy swoich
szans, swoich
mo¿liwo�ci, swoich
talentów, trzeba podj¹æ
pracê nad sob¹. Pracowaæ
m¹drze, wytrwale, d³ugofalowo.

Tylko wtedy stworzymy nowy
�wiat w sobie samych, w
naszym narodzie, w
ca³ej ludzko�ci.
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NA PUSTYNI

Na pustyni jest du¿o Boga. S¹
wspania³e wschody s³oñca. I
smutne zachody. Jest
wci¹¿ masa powietrza. I jest
cisza. S¹
milcz¹ce skaliste wzgórza. I
noc¹ wygwie¿d¿ona czasza nieba.

Na pustyni jest du¿o Boga. Padaj¹
ulewne deszcze, które
w¹wozy zamieniaj¹ w potoki. Szalej¹
wichury, a po niebie przetacza siê
burza, z b³yskawicami i gromami.

Nie od razu Go zobaczysz,
nie od razu Go us³yszysz,
nie od razu Go odczujesz. Ale
musisz byæ cierpliwy. Czekaj. Przecie¿
to siê stanie. I
zobaczysz Go � jak wstaj¹ce s³oñce, i
us³yszysz Go � jak grom spadaj¹cy z nieba, i
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odczujesz Go � jak lekki wietrzyk
ch³odz¹cy twoje spalone cia³o. Coraz
wyra�niej, g³êbiej, rado�niej.



10

TEN CZAS

Trzeba, ¿eby� zatêskni³ za
cisz¹, spokojem, czysto�ci¹, ciep³em, za
serdeczn¹ rozmow¹, za
m¹drym s³owem. Za
�rodowiskiem, gdzie �tak� jest �tak�, a
�nie� jest �nie�. Za
uczciwo�ci¹, za
pe³nym zaufaniem,
przyja�ni¹, bezinteresowno�ci¹,
odpowiedzialno�ci¹ � ¿eby� nie musia³ siê
ustawicznie baæ, ¿e ciê oszukaj¹,
ok³ami¹, okradn¹, zdradz¹, napadn¹, zabij¹.

Trzeba, ¿eby ci obrzyd³a
wrzawa i jazgot,
ba³agan i brud,
k³amstwa i k³amstewka,
brutalno�æ i chamstwo, arogancja,
judaszowe srebrniki i
robienie interesów na
wszystkich i na wszystkim.
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Dopiero wtedy nastanie twój
Adwent. Niezale¿nie od tego czy tak go
nazywasz, czy te¿ nie. Czy przypadnie
w tê porê roku, czy kiedy indziej.
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CHLEB ¯YCIA

Jeste�my ok³amywani, oszukiwani,
dezinformowani. Podrzucaj¹ nam
tematy zastêpcze, ¿eby odwróciæ nasz¹
uwagê od wa¿nych spraw. Kieruj¹ nas na
ma³o wa¿ne szczegó³y, podczas gdy
obok p³onie las. Manipuluj¹ naszymi
uczuciami, emocjami, warto�ciami, pogl¹dami we
wszystkich dziedzinach. W zale¿no�ci od tego,
jaki maj¹ w tym interes, roztaczaj¹ przed
naszymi oczami wizje
ziemskiego raju albo
przepa�ci piek³a.

A my jeste�my spragnieni
prawdy � jak pielgrzymi
wody na pustyni, g³odni
prawdy � jak nêdzarze, marz¹cy o
kawa³ku chleba.

A my ¿¹damy
prawdy, domagamy siê jej, uwa¿aj¹c, ¿e
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mamy prawo us³yszeæ j¹ �
bolesn¹ czy radosn¹,
tward¹ czy wygodn¹ jak puch.

Ale prawda nie jest nigdy
podana jak na talerzu.
Prawda to rzeczywisto�æ ludzka i
trzeba o ni¹ nieustannie walczyæ,
d¹¿yæ do niej,
szukaæ jej,
staraæ siê o ni¹,
pielêgnowaæ j¹. Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e
tu na ziemi nigdy w pe³ni
jej nie posi¹dziemy.




