
 
 
 
 
 
  

 
Mai / Maj  2017                                                  poln. 

Twoje słowo jest lampą dla 
moich stóp i światłem na 
mojej ścieżce            (Ps 119,105)                                                 
______________________________________           

Twoje Słowo – Światłem dla mnie!        
Your words – light for me! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 
 wyobraźmy sobie taką sytuację: budzisz się i dochodzi do ciebie, że nie jesteś                       
w swoim domu. Jest tak ciemno, że nic nie widzisz. Nie wiesz, gdzie włączyć światło. 
Ostrożnie wstajesz i po omacku przemieszczasz się, myśląc: „Gdybym tak miał światło!”. W 
końcu znajdujesz drzwi, otwierasz je i wreszcie wpada upragnione światło do pokoju. Bogu 
niech będą dzięki! W jasności od razu znajdujesz swoją drogę. 
 
 „Myślę o Tobie!“ - to zapewnienie innych ludzi jest dla nas jak światło. Takie słowa 
pozwalają przetrwać mroczne momenty życia, bo mamy wtedy świadomość, że nie jesteśmy 
sami. Takie samo zapewnienie dał nam Bóg. Kim Ty jesteś? – pytał Go Mojżesz. 
Odpowiedział: „Jestem, który jestem.” Jestem – dla Ciebie, gdy się radujesz, gdy się smucisz, 
gdy ze strachu chciałbyś się bezpiecznie schować, gdy z rąk Ci wszystko wypada,                          
gdy się wstydzisz, cierpisz, gdy nie wiesz, co dalej… Jestem – dla Ciebie, bo Cię kocham. 
 
 Młody człowiek zadzwonił do moich drzwi. Był bardzo roztrzęsiony, bo zagubiło się 
gdzieś jego dziecko. Zaraz dołączyła jeszcze jego żona. Także zapłakana. Czarna rozpacz! 
Miłość pozwoliła mi zrozumieć, by odłożyć moją pracę, bym cały mój czas im poświęcił i był 
tylko z nimi. Po długim czasie trwogi i oczekiwania dziecko się odnalazło z pomocą policji. 
Strach i napięcie młodych rodziców opadły i na pożegnanie podziękowali mi, że byłem – dla 
nich. 
 
 Kochani Przyjaciele Słowa, każde Boże Słowo daruje nam miłość i nawołuje nas              
do miłości, ponieważ Bóg jest Miłością. Każde Jego Słowo mówi nam: Jestem – dla Ciebie, 
właśnie wtedy, gdy staje się ciemność. Odkrywajmy ciągle na nowo: Twoje Słowo – 
Światłem dla mnie! Your words – light for me! 
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