
Dzień 32: Zmartwychwstali wraz z Chrystusem nie wstydzimy się naszych ran – 10 listopada 
 
Najlepszą metodą ewangelizacji jest pokazać historię śmierci i zmartwychwstania Jezusa w 
historii naszego życia. To dość proste. Nie ma pewniejszej podstawy dla naszej nadziei jak 
dowody działania Chrystusa w tych częściach naszego życia, które kiedyś uznawaliśmy za 
powód do wstydu, a teraz już takie nie są, bo On wlał w nie nowe życie. To niesamowite, jak 
nasze zranienia, wewnętrzny nieporządek, obojętność na innych ludzi potrafią stać się żyznym 
gruntem dla Bożych owoców.  
 
Pomyśl choćby o osobach, które zainspirowały Cię do walki o czystość. Czy byli to nauczyciele 
uczący jak żyć czy świadkowie dzielący się historią własnego życia? Co Cię przekonało do 
starania, by stać się dojrzalszą, bardziej zintegrowaną osobą? Tak bardzo potrzebujemy 
świadków chrześcijańskiej moralności. „Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi 
miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości 
w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by 
wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4,15).  
 
Emerytowany papież Benedykt XVI słusznie zauważył, że tym, czego świat dziś najbardziej 
potrzebuje, jest wiarygodne świadectwo ludzi zdolnych otworzyć w sercach i umysłach innych 
pragnienie Boga i prawdy! 
 
Ilekroć dajemy tego świadectwo jesteśmy jak te gliniane naczynia, które niosą skarb, 
przeogromną moc Boga (2 Kor 4,7). Czy dziwi nas to, że zmartwychwstały Jezus stojący po 
prawicy Ojca pokazuje się nam jako „Baranek jakby zabity” (Ap 5,6)? Dopiero wtedy 
zrozumiemy Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, gdy spojrzymy na Jego rany.  
 
Sługa nie jest większy od swojego pana. Postęp w drodze do czystości osiągniemy dopiero 
wtedy, gdy dostrzeżemy i opiszemy nasze porażki i miłosierdzie Dobrego Pasterza, które wtedy 
przyszło nam z pomocą. I tak jak blask słońca doceniamy bardziej po ciemnościach nocy, tak 
pełnia naszego człowieczeństwa jest wyraźniejsza dopiero w kontekście wcześniejszego 
zagubienia. Żal ustępuje miejsca radości.  
 
Musimy nauczyć się opowiadać naszą historię i nabrać śmiałości ku temu. Bez świadków wiara 
u ludzi umiera. Ich świadectwo mogłoby tylu uratować i dać wolność połamanym!  
 
Czy nie męczą nas historie „fałszywej chwały” osób, które ujawniają swoją orientację 
seksualną? A także nastawienie naszych znajomych i bliskich, którzy odrzucili prawdę, żeby 
tylko zachować przyjazne stosunki z nimi? My powinniśmy dać im poznać Jezusa ucząc całej 
Ewangelii, nie ukrywając potrzeby śmierci naszych iluzji, po której On daje nam nowe życie.  
 
Jezu, powołaj i uzdolnij nas do mówienia szczerze o tym, czego dokonałeś w naszym życiu. Daj 
nam odwagę powiedzenia, jak Twoja miłość okazała się większa od innych i jak zdobyłeś nasze 
serca. Daj nam klucze, by otworzyć serca innych do radości i przekonać je do Twojej prawdy i 
łaski.  
 
 
 



Dzień 33: Wychodząc z cienia – 11 listopada  
 
Harvey Milk był pierwszym politykiem amerykańskim otwarcie przyznającym się do 
homoseksualizmu. Zawsze starał się być dobrą jego twarzą. Mówił o swojej orientacji 
otwarcie, pogodnie, przekonująco. Zachęcał swoich naśladowców, by robili to samo. Wiedział, 
że najlepszym sposobem na to, by homoseksualizm spowszedniał, było ujawnianie tego faktu 
przez „dobrych ludzi” swoim bliskim i znajomym. W ten sposób torował drogę dla akceptacji 
dla gejów.  
 
Gdzie jest nasze świadectwo lepszej drogi, którą dał nam Jezus? Nikt go nie słyszy, bo go nie 
mówimy. Wolimy pozostać w cieniu. Powstrzymujemy Dobrą Nowinę, ponieważ nie chcemy 
być skojarzeni ze złą – tą o połamaniu seksualnym. W efekcie Dobra Nowina o tym, jak 
Wszechmogący poradził sobie z naszym zdezintegrowaniem pozostaje nieznana. 
 
Skoro nie słychać nas, słychać szereg osób światowych wychwalających radość fałszywych 
tożsamości, które sami stworzyli. My tylko reagujemy! Nasz apel dociera jednak do coraz 
mniejszej liczby słuchaczy. W efekcie Boży pomysł na człowieka nie ma szans dotrzeć do ludzi. 
Dopiero jak przerwiemy milczenie i powiemy prawdę, światło będzie mogło rozbłysnąć w 
ciemności zachęcając do spojrzenia na Jezusa – odpowiedź na naszą zaburzoną tożsamość. 
 
Niektórzy pomyślą, że ich historia jest zbyt przeciętna. Chcecie się wycofać, bo nie macie 
przeszłości LGBT+? Ale przecież każdy musi pracować nad swoim dojrzewaniem do pełni. 
Każda historia Bożej interwencji w naszym życiu może pomóc bardziej połamanym, nawet jeśli 
nie była ona naznaczona wielkimi grzechami. Nie bądźmy faryzeuszami, którzy dziękują Panu, 
że nie łamią przykazań jak inni.  
 
Przypominam sobie historię mojej przyjaciółki Karen, której serce było smutne. Ale nie z 
powodu pornografii, pociągu do kobiet czy pragnienia stania się mężczyzną, lecz z powodu 
zazdrości, którą odczuwała względem innych rodziców, którzy cieszyli się szczęściem swoich 
dzieci, podczas gdy jej dzieci się pogubiły. Karen tak bardzo potrzebowała miłosierdzia, które 
by ją uzdolniło do cieszenia się z innymi rodzicami, całym sercem. 
 
My, wierni, narażeni jesteśmy na pokusę w subtelny sposób. Czy nie popadamy w kompleks 
młodszego brata zazdrosnego względem starszego, skąd już niedaleko do wyrzucania Bogu 
niesprawiedliwości, której rzekomo się względem nas dopuścił, obdarzając innych łaskami 
bardziej niż nas? Czy nie jesteśmy tymi posłusznymi malkontentami, którzy utyskują pod 
nosem? Gdy dzielimy się świadectwem o tym, jak Jezus nas prowadzi drogą swojej miłości 
przez trudy do przemiany, zachęcamy wszystkich, by skorzystali z Jego miłosierdzia. Kiedyś 
jedna kobieta powiedziała mi: „To pierwszy raz, jak słyszę, że może być coś dobrego z 
zaburzenia orientacji seksualnej.” 
 
Jezu, przebacz nam, że zaniedbaliśmy okazji, by dać o Tobie świadectwo. Wiemy, że 
powinniśmy powiedzieć ludziom prawdę o tym, jak jesteś w stanie wszystko uczynić nowe. Oby 
nadzieja w Tobie wybrzmiała w uszach słuchających naszych świadectw o Twojej wierności. 
Wlej w nas ponownie Twoją miłość. Nasze serca stygną i rozbija je tysiąc spraw. Obyśmy 
pozostali wrażliwi na płomień Twojej miłości. Obyśmy nie stracili zapału do ogłaszania światu 
Miłosierdzia Wszechmogącego.  



 
Dzień 34: Historie chwalebne – 12 listopada 
 
Podam parę wskazówek do napisania bardzo dobrego świadectwa Bożego działania w naszym 
poplątanym życiu. Po pierwsze, należy zrównoważyć elementy bolesne i chwalebne. 
Powinieneś wyjaśnić, na czym polegało lub polega Twoje połamanie i powiedzieć jakie są tego 
przyczyny. Bądź szczery, ale nie popadaj w melodramatyzm. Nie ukrywaj swojego bólu, lecz 
pokaż go subtelnie w paru dobrze dobranych wspomnieniach.  
 
Wskaż moment zmiany, który zachęcił Cię do szukania uzdrowienia. Zwykle jest to moment, 
w którym poddajemy się, de facto umierając dla naszych pomysłów na siebie, zwracając się w 
końcu naprawdę do Jezusa. Każdy dobry świadek nosi w sobie znak krzyża †. Opowiedz o 
swoim umieraniu zanim poznałeś Jezusa.   
 
Po drugie, powiedz, jak wyglądał proces Twojego uzdrowienia. To, jak Jezus uzdrawia nasze 
serca, nasze sumienie, naszą tożsamość jest zawsze drogą niełatwą, naznaczoną ciągłym 
powstawaniem i ruszaniem do przodu. Najlepsi świadkowie wiedzą o tym i nabierają wprawy 
w przedstawianiu cudów, których doświadczyli w dłuższym okresie i tego, jak decyzja za 
decyzją podążali Bożą drogą.  
 
Po trzecie, staraj się być konkretny w mówieniu o Twoich spotkaniach z Jezusem, np. w innych 
ludziach, którzy okazywali Ci miłość albo w przeżyciach mistycznych. Dobry przyjaciel jest w 
stanie przekazać Jezusa równie wymownie co Pismo Święte czy Eucharystia! Mów o grupach 
wsparcia, terapeutach, zaprzyjaźnionym księdzu itp., a także o codziennych łaskach, które 
pozwoliły Ci iść naprzód. 
 
Dalej, byłoby dobrze, gdybyś porozmawiał z osobami, o których mówisz w swoim świadectwie: 
z rodzicami, małżonkiem, znajomymi. Nie zawsze będzie to wskazane albo możliwe, ale warto 
spróbować. Inne osoby mogą mieć inną perspektywę na Twoją historię. Przejawem osobistej 
dojrzałości jest pokazanie im, jak doświadczyłeś ich wpływu w swoim życiu. Gdyby taka osoba 
nie zechciała być ujęta w Twoim świadectwie, pogódź się z tym. Niektórzy świadkowie radzą 
sobie z tym mówiąc np. o swoim „bliskim” nie pozwalając na jego identyfikację.  
 
W końcu, powiedz nam o swoim uzdrowieniu – do czego poddawanie się woli Bożej prowadzi. 
Podziel się swoją nadzieją na uzdrowienie. To nie jest łatwy proces, ale tak samo rzeczywisty 
jak to, że On jest. Ty zapraszasz Go tam, gdzie boli. Twoja historia mówi o Ewangelii ludziom 
spragnionym dobrej nowiny. 
 
Uczyń z nas świadków, którzy oddadzą Ci należną Ci chwałę dając jasne świadectwo o 
prawdzie, tak dobre, jak tylko potrafią. Nie umniejszając nikomu, niech „słowo świadectwa 
naszych braci” (Ap 12,11) pomoże nam wszystkim pokonać naszego wspólnego wroga, czyli 
diabła i sprawi, że wszyscy Cię poznają. Niech nasze świadectwo zaszczepi w innych nadzieję 
Twojej niegasnącej miłości. Niech nasza prosta historia pomoże zachować innych od rozpaczy.  
 
 
 
 



Dzień 35: Napełnieni Duchem Św. o właściwie porze – 13 listopada 
 
Mamy świadectwo do opowiedzenia – ale komu i kiedy? Trzeba się dać poprowadzić Duchowi 
Świętemu. Bóg nas przynagli o właściwej porze. Niekiedy to będzie oczywiste, gdy inni nas 
zapytają o naszą historię. Niekiedy jednak Bóg da o sobie znać cichym głosem wewnątrz nas. 
Tak dużo zależy od naszej gotowości do usłyszenia tego głosu i przekazania go innym. Panie 
Jezu, niech nadzieja nasza rozpala nadzieję u innych i da im wolność, tak jak dałeś ją nam. 
 
Pięknym tego przykładem jest fragment Dziejów Apostolskich (Dz 8, 26-40), gdy Duch Święty 
przynaglił apostoła Filipa by przyłączył się do wozu Etiopa, dworskiego urzędnika królowej 
etiopskiej, gdy ten czytał proroka Izajasza. Gdy urzędnik zapytał go o znaczenie pisma, tam 
gdzie mowa jest o „owcy prowadzonej na rzeź i baranku, który milczy, gdy go strzygą”, Filip 
dostał niepowtarzalną okazję, by opowiedzieć mu Dobrą Nowinę. Okazał się na tyle 
przekonujący, że dworzanin nakazał zatrzymać wóz przy jakiejś wodzie i poprosił o chrzest. Jak 
tylko go przyjął „Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z 
radością swoją drogą”. Moment okazał się idealny, a Filip przygotowany! 
 
Duch dopomaga nam w naszej niemocy. Chyba bardziej przyzwyczailiśmy się do lęku – tego 
pełnego niepokoju przekonania, że raczej sprawimy, że inni pobłądzą niż sprowadzimy ich na 
właściwą ścieżkę. Proś, a Pan Cię poprowadzi! Możemy ufać, że On dopomoże nam dopasować 
nasze świadectwo do kontekstu, w którym je wypowiemy. Inaczej opowiemy świadectwo, gdy 
trzeba to zrobić na sposób formalny, a inaczej adresując je do cierpiącego przyjaciela albo na 
spotkaniu z nieznajomym.  
 
Zawsze powinniśmy być gotowi do dania świadectwa o Dobrej Nowinie. Pan przynagli nas w 
odpowiedniej chwili, a my powinniśmy podjąć wyzwanie ufając Panu, że będą z tego dobre 
owoce. Przypominam sobie, jak kiedyś na przyjęciu, Duch Św. zachęcił mnie do dania 
świadectwa nieznajomej o mojej miłości do Jezusa i chrześcijan, której doświadczyłem, gdy 
oddałem Mu moją tożsamość gejowską. Osoba ta się wzruszyła i spytała, czy nie mógłbym 
porozmawiać z jej synem, którzy uważał się za geja i znajdował się w marnym stanie, na 
odwyku. Zrobiłem to, o co mnie prosiła i w efekcie zarówno ona, matka, jak i jej syn, niebędący 
wcale chrześcijanami, poznali namiastkę tego, co Jezus może uczynić tym, którzy poddają się 
Jego woli. To spotkanie pozwoliło w ich sercach zasiać ziarno Ewangelii. Boża nadzieja 
odepchnęła nieprzyjaciela w ich życiu, a wolne miejsce zajęło moje świadectwo o 
przynależności do Chrystusa i Jego krzyżu. 
 
Wiem, że 40 lat później świat wygląda inaczej. Ludzie już nie płoną ze wstydu z powodu 
alternatywnych tożsamości seksualnych. Wręcz przeciwnie, dorosło pokolenie, które gotowe 
jest bronić przekonania, że taka tożsamość jest „cool” i warto walczyć nie z nią, lecz o nią. 
Może nam się niekiedy wydawać, jakby nasz głos o lepszej drodze, którą daje Jezus, brzmiał 
jakby z średniowiecza. Dlatego trzeba przerwać milczenie w inny sposób, mając odwagę 
podzielić się naszym doświadczeniem bólu i uzdrowienia z tymi, którzy do tej pory słyszeli 
tylko, że są „ok”, choć wcale nie są.  
 
Spotkałem kiedyś mężczyznę, który uważał się za chrześcijańskiego geja, który był z tego 
dumny. Podzieliłem się nieco doświadczeniem własnego życia, a on podzielił się ze mną 
historią własnego, w stylu: „bycie gejem jest świetne”. Obiecałem mu modlitwę i nadal się za 



niego modlę, ale nie wracam do tego tematu. Widzę jego cierpienie, ale on nie ma jeszcze 
odwagi mi o nim powiedzieć. Przy pewnej okazji otworzył się i widziałem, jak mały jest jego 
świat. Mam nadzieję, że świat Jezusa wyda mu się nieco bardziej realny. Oby mój przykład 
mógł mu w tym pomóc. Będę czekał i się modlił… . 
 
Jezu, nasze historie są pełne Twojej chwały, ponieważ są to Twoje historie śmierci i życia. 
Obyśmy zawsze byli gotowi mówić o Twojej cudownym działaniu w naszym życiu. Oby nasze 
małe historie pokazały Twoją wierność dzisiejszemu zagubionemu światu. Oby inni przekonali 
się, że Twoja pełna miłości życzliwość jest lepsza niż próżność życia, a zwłaszcza _____. 
 

Dzień 36: Przygotowując miejsce przy stole – 14 listopada 
 
Nasze ostatnie spotkanie grupy Strumieni było ucztą. To najlepsze, jak mi się wydaje, 
określenie tego, co Bóg przygotował dla nas w swoim Kościele. My, chrześcijanie walczący z 
grzechami przeciwko czystości, zbieraliśmy się wokół Krzyża przez 20 tygodni.  
 
Wielbiliśmy Jezusa, gdy On dawał nam swoją Krew, Ciało i Ducha. Oczy naszych serc były 
otwarte, choć serca połamane grzechami. Stawaliśmy się żyzną ziemią (Mk 4,20), która teraz 
poi się deszczem z nieba i z której przychodzi na ziemię zbawienie (Iz 45,8). Śpiewaliśmy z 
wdzięczności, ponieważ On nie zapomniał o nas, mimo że wielu z nas chciało od Niego uciec. 
On jednak biega szybciej i przygotował nam powrót do Siebie – przez swój Kościół. Któż jest 
jak nasz Bóg? 
 
Członkowie naszych grup każdego tygodnia dawali świadectwo o różnych aspektach 
uzdrawiającej miłości Jezusa, wyjaśniając kolejne rozdziały z podręcznika. Pomogli nam przyjąć 
prawdę i zastosować ją w naszym życiu. Zaprosili nas też do przyjęcia uzdrawiającej modlitwy 
przy ołtarzu. Wierząc głęboko w działanie Ducha Świętego członkowie grupy modlitewnej 
położyli ręce na każdym chętnym, wyjednując daru Ducha i deszcz łask. Potem w małych 
grupach podzieliliśmy się naszą potrzebą przynależności i modlitwy. Poznajemy się tam, gdzie 
nasze potrzeby są ciągle niezaspokojone. Coraz mniej się wstydzimy, a coraz bardziej 
przynależymy.  
  
Każdy z przybliżył się do czystości. Najważniejsze, że przekonaliśmy się, że nie musimy być już 
jak „dzieci, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony 
ludzi” (Ef 4,14) – tj. ze strony naszej kultury. Odkryliśmy, że możemy nasze życie oprzeć na 
Skale, którą jest Chrystus. Jego dom jest stołem weselnym, przy którym czerpiemy z Jego dóbr. 
Stajemy się Jego ciałem połamanym dla drugiego i chcemy tylko tego, by inni także 
odpowiedzieli na Jego zaproszenie, przyszli do stołu i dali się ogarnąć uzdrawiającej miłości. 
 
Ci, którzy przeszli przez grupę odkryli jedną ważną rzecz o cierpieniu, którego doświadczyli: 
Bóg nawraca ich poprzez nieporządek, który widzą u innych! Jak? Dzięki zaproszeniu, by 
stawali się żyzną ziemią dla „strumieni życia”. Miłosierdzie może ku nich popłynąć, jak tylko 
poproszą o nie z pomocą innych uczestników. Wspólnie stajemy się bardziej miłosierni.  
 
Otwórz Boże nasze oczy na ucztę, którą przygotowujesz nam, ilekroć zbieramy się w Twoje 
imię. Przebacz, że niekiedy nie chcemy z niej korzystać. Dałeś nam miejsce u Ciebie, teraz 



otwórz nasze serca, byśmy pomogli Twoim ukochanym synom i córkom, którzy nie widzą 
jeszcze piękna Twojego domu. Modlimy się szczególnie za _____, by kiedyś mógł/mogła 
doświadczyć słodyczy przebywania w nim. 
 
 
 


