
Dzień 16: Cuda Jego Miłosierdzia – 25 października 

Chcemy żyć prawdą, którą ogłaszamy. Oznacza to, że rozumiemy szlachetny cel czystości  i codziennie 

podejmujemy nasze małe krzyże , po to, by ten cel osiągnąć. Mówię to całkowicie szczerze – stawanie 

się zintegrowanym dzięki łasce Jezusowego Krzyża jest czymś fascynującym. Nie ma nic lepszego ani 

bardziej odpowiedniego dla pokolenia zniewolonego fałszywymi wolnościami niż doświadczenie 

działania Ducha Świętego, który jedna poranionych mężczyzn i kobiety z ich piękną płciową 

tożsamością.  

Jestem pełen podziwu dla Wszechmogącego Miłosierdzia, którego doświadczam w moim własnym 

życiu. Bóg nie zrezygnował ze mnie, kiedy uległem powszechnemu mniemaniu, że moją jedyną opcją 

w życiu jest przyjąć tożsamość geja. On już wcześniej walczył za mnie na Krzyżu i zwyciężył, i od tego 

momentu nie przestał wylewać na mnie swojego Ducha Świętego. W szczególności posłał do mnie 

człowieka pełnego Ducha Świętego, który przekonywał mnie usilnie, bym pojednał się  z tym 

wspaniałym Bogiem. 

W końcu oddałem Mu swoje życie i zacząłem na serio żyć moją „Jezusową” tożsamością. Jeśli chodzi 

o odkrycie swojego prawdziwego ja miałem dwie opcje:  nadal skupiać wzrok na pękniętym lustrze 

mojej własnej „wolności” albo spoglądać w cudowne oblicze Miłosierdzia. 

Pamiętam, jak bardzo byłem śmiały w ogłaszaniu tego, co wspaniały Stwórca działał w moim życiu. 

Któregoś razu siedząc w restauracji modliłem się żarliwie i przy posiłku czytałem Biblię. Pewien 

starszy ode mnie o jakieś 10 lat mężczyzna przyglądał mi się z rozbawieniem, a w końcu zapytał,  

co robię. Powiedziałem mu, że Jezus stał się dla mnie wszystkim i dlatego chcę z rozmawiać z Nim 

na modlitwie i czytać Jego Słowo. Mężczyzna zapytał sceptycznie, co też ten Jezus takiego dla mnie 

zrobił. Odpowiedziałem, że Jezus uwalnia mnie ze zniewolenia, jakim jest gejowska tożsamość i czyny 

homoseksualne. Przerwał mi z uśmiechem  i powiedział, że kształci się w seminarium protestanckiej 

denominacji, która właśnie zaczęła wyświęcać homoseksualnych pastorów. Odparłem, że on i jego 

wspólnota muszą w takim razie odkryć, kim naprawdę jest Jezus. Słowa gorliwego młodzika uciszyły  

i otrzeźwiły go.  

Wciąż żyję po to, by obwieszczać integralność, którą odkryłem w Jezusie. Tak się składa, że jest  

to sprzeczne z powszechnymi przekonaniami. Ale czy nie jest tak zawsze, gdy głosi się Ewangelię  

w sposób autentyczny? Proszę Was, nie rezygnujcie z głoszenia, dlatego że nie macie w swoim życiu  

egzotycznej historii syna marnotrawnego. Każdy z nas wciąż przechodzi proces przemiany, kiedy Bóg 

odziera nas z arogancji starszego brata czy siostry i ujawnia nasze ciche marnotrawne serca. Bóg 

wciąż nas zbawia i to musimy głosić jako Dobrą Nowinę, te cuda miłosierdzia, które dają nam 

wolność.  Im bliżej będziemy Nieba, tym tych cudów będzie więcej, a nie mniej. 

Podoba mi się odwaga św. Piotra i św. Jana opisana w rozdziale 4. Dziejów Apostolskich. 
Kiedy władze zakazały im głosić zmartwychwstanie Jezusa, apostołowie odpowiedzieli: 
„Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie 
możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”(Dz 4, 19-20). 
 
Niech blask Jego wiernej miłości jaśniej poprzez nas – chropowate, wciąż będące  
w naprawiane naczynia.   
 



Obudź nas, Panie, byśmy powstali w czasach takich jak te. Niech zdumiewające znaczenie 
Twojego Krzyża dla naszego życia i piękny dar czystości przynaglą nas do pomocy każdej 
cierpiącej, samotnej, potrzebującej Jezusa duszy. Poślij nas, byśmy byli Twoimi posłańcami 
 i głosili każdemu świętą wolność.  
 
 
Dzień 17: W ogniu – 26 października  
 
Możemy prosić Ojca by poruszył nas swoim Duchem, tak abyśmy zapłonęli odnowioną pasją  
ogłaszania życia w Jego Imię. Szczerze mówiąc, czyż my wszyscy nie jesteśmy zbyt zajęci 
obowiązkami naszego normalnego życia? Czy ktoś z nas ma tak po prostu dużo miejsca  
w życiu na ratowanie dusz? 
 
Wszyscy potrzebujemy pomocy z Nieba – ognia rozpalającego nasz dusze, tak byśmy 
powtórzyli za prorokiem Jeremiaszem: „Wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, 
nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem” (Jr 20,9).  
 
Mniej więcej rok temu poznałem na siłowni dobrego chrześcijanina, męża i ojca, który 
chętnie rozmawiał ze mną o wzrastaniu w Jezusie. Po pewnym czasie zauważyłem, że spędza 
on bardzo dużo czasu z pewną atrakcyjną kobietą z naszej siłowni. Zapytałem go o to,  
a on z wahaniem przyznał, że chce dla niej zostawić swoją rodzinę. Wziąłem głęboki oddech, 
poprosiłem Ducha Świętego o pomoc i spytałem tego mężczyznę, czy chce, aby jego dzieci 
dorosły i popełniły cudzołóstwo.  
 
Wyglądał na zszokowanego. Powiedziałem mu, że każdy wybór moralny, jakiego dokonuje 
jako dorosły to wskazanie jego dzieciom szlaku. Powiedziałem także, że jeszcze nie jest  
za późno, by powrócić do tych, którzy go kochają i potrzebują najbardziej. Wysłuchał mnie, 
przeprowadził się do innego miasta ze swoją nową kobietą i nigdy więcej już go nie 
zobaczyłem. 
 
W moim odczuciu Dobra Nowina o Jezusie, który podnosi ludzi poranionych seksualnie  
i emocjonalnie jest tak inspirująca, a kultura tak nijaka, że muszę palić się jak płomień  
i ogłaszać moc Jezusa, który przemienia życia. Od tego zależy moja wolność i wolność innych 
ludzi! 
 
Kiedyś w seminarium, gdy przyszedłem na zajęcia z greki, usłyszałem, że w sali obok odbywa 
się wykład na temat „homoseksualiści nie mogą się zmienić”. Po cichu wyszedłem z moich 
zajęć i wszedłem do drugiej sali. Zapytałem profesora, czy mógłbym podzielić się krótko tym, 
jak Jezus i Jego wspólnota przemieniły moje połamane życie. Profesor mi pozwolił i to,  
co powiedziałem, naprawdę dużo zmieniło. Jak długo nie odważymy się rozpalić jako Boże 
pochodnie, ludzie pozostaną w ciemnościach.  
 
Przynaglij nas swoim ognistym Duchem, Boże. Niech Twoje Słowo pali się w nas, tak, jak  
w Jeremiaszu. Pokieruj naszymi krokami i otwórz nasze wargi, by głosiły Twoją wolność 
wszystkim przytłoczonym i zwiedzionym.  
 
 



Dzień 18: Stać się posłańcem Królestwa – 27 października  
 
Jesteśmy obywatelami nowego Królestwa, gdzie rządzi i króluje Bóg na ziemi. Jezus mówi  
o tym jasno w Ewangelii, kiedy rozpoczyna swoją publiczna działalność: „Czas się wypełnił  
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 14). 
 
Ta prostota i jasność wprawia nas w zakłopotanie, nas, którzy chodzimy do kościoła praktycznie całe 
życie. Musimy sobie zadać pytania. Czy wciąż jesteśmy poruszeni, dotknięci, wierni Ewangelii i jej 
mocy, która przemienia życie? Czy nadal wierzymy , które śpią w moc nawrócenia dla osób, które śpią 
świetle dnia, letnie, ale identyfikujące się jako chrześcijanie? 
 

Otaczają nas ludzie tacy jak my, którzy musza się obudzić ku temu, kim Jezus naprawdę jest -  
Król Królów, światło i życie, ten który pragnie wejść w życia, które pod władzą świata, ciała  
i diabła, pogrążyły się w mroku. 
 
Prawda jest taka, że nasi bliscy nie zostaną uwolnieni ze swoich relacyjnych i seksualnych 
więzów, dopóki nie poddadzą się najpierw niezawodnej miłości Jezusa. Czystość jest owocem 
zwracania się ku Świętej Miłości. Miłość Jezusa jest dynamiczna, pełna pasji i absolutnie 
lepsza od jakiegokolwiek innego źródła tożsamości lub więzi, które tylko możemy znaleźć. 
Nasz wspólny wróg chce nas oślepić, byśmy nie widzieli jak bardzo miłość Jezusa jest istotna. 
W tej sytuacji musimy trzymać się prawdy, podjąć każdy wysiłek modlitwy, słowa i czynu,  
by objawiać miłość Jezusa. Obyśmy doznali zdumienia i zachwytu nad Jego wszechmocną 
miłością, jak ludzie z Ewangelii wg św. Marka:  „A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.»” (Mk 1,27). 
 
Arcybiskup Vigneron z Detroit napisał wspaniały list pasterski „Rozpętać Ewangelię”,  
w którym mówi o skoncentrowaniu każdej osoby i każdego działania podejmowanego  
w diecezji na Ewangelii głoszonej w mocy Ducha. Czerpiąc z adhortacji papieża Franciszka 
„Evangelii gaudium”, abp Vigneron pisze: „Żyć tak, by On był poznany – to jest właśnie 
kerygmat, wokół którego muszą, jak naucza Papież, koncentrować się wszystkie wysiłki  
i działania odnowy Kościoła. (…) Ewangelia może być skutecznie głoszona tylko przez 
naocznych świadków, którzy osobiście spotkali Pana i potrafią opowiedzieć o tym, co On 
czyni w ich życiu”. 
 
Musimy na nowo zakorzenić się w prawdzie, ze tylko Jezus może odpowiedzieć na najgłębsze 
wołanie ludzkiego serca. Nikt ani nic innego nie zaspokaja. On jest Stwórcą i Dawcą ludzkiej 
wolności. Kiedy zachęcamy innych, by przylgnąć do Jego uzdrawiającej obecności, możemy 
być pewni, że On sam swoim wszechmocnym miłosierdziem pociąga ku sobie oddalonych. 
 
Jezu, przebacz nam, że wszystko komplikujemy. Ty jesteś bezpieczną przystanią dla naszych 
bliskich. Natomiast my próbowaliśmy sami stać się dla nich ucieczką. My zawodzimy, ale Ty 
w swojej miłości nigdy nikogo nie zawodzisz. Odnów w nas nadzieję, że Twoje Królestwo ma 
moc zwyciężyć wszystkie inne królestwa, które wynajdujemy, by chronić siebie i kontrolować 
cały wszechświat. Przed Tobą zegnie się każde kolano. Obyśmy my i nasi bliscy zwrócili się ku 
Miłości, która na zawsze zaspokaja pragnienie. 
 
 
 



Dzień 19: Wzbudzić dary – 28 października  
 
Abyśmy mogli rzeczywiście ogłaszać „tę nową naukę z mocą” musimy odkryć więcej mocy 
Ducha Świętego. To właśnie Jego niewidzialna, wszechmocna Obecność aktywuje i pobudza 
nas do sięgania poza naszą strefę komfortu. 
 
Musimy wyszukiwać wspólnot chrześcijańskich, które dają wolność wiernym  
w otrzymywaniu i uczestniczeniu w darach, które Duch Święty daje dla budowania ciała 
Chrystusa. Św. Paweł zachęcał Tymoteusza, by „rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest 
w tobie przez nałożenie moich rąk” (2 Tm 1,6). 
 
Potrzebujemy „całej woli Bożej” – wszystkich darów Jego Ducha – o których pisze św. Paweł 
Koryntianom, każąc im o nie zabiegać, w celu budowania się nawzajem w miłości. Bóg daje 
obywatelom Królestwa dary Królestwa! Kiedyś na przykład modliłem się za sąsiada 
identyfikującego się jako gej. Wciąż wracał do mnie obraz tego mężczyzny jako męża i ojca 
gromadki dzieci. „Myślenie życzeniowe” – pomyślałem, ale ten obraz był tak wyraźny,  
że kilka tygodni później zdecydowałem się powiedzieć mu o tym. Jego oczy napełniły się 
łzami. „Zawsze chciałem mieć rodzinę” - powiedział. 
 
Wzrastajmy w darach Ducha, to są klucze Królestwa! Zaprzyjaźnij się z jakąś grupą, która 
gromadzi się na modlitwie prowadzoną w Duchu. Możesz tam doświadczyć modlitwy  
z nakładaniem rąk, wspólnego wsłuchiwania się w Boże prowadzenie w tym jak i o co się 
modlić, a także proszenia w modlitwie o rozwój Królestwa.  
 
Pismo Święte mówi bardzo jasno na ten temat: kiedy Jezus posłał swoich świadków 
„przyodział ich mocą z wysoka” (Łk 24,49). Oznacza to, że w sposób nadzwyczajny wylał 
Ducha na swoich posłańców, tak by Jego Słowo mogło zapalić nasze lampy pełne czystej 
wonnej oliwy. W Dziejach Apostolskich Jezus mówi do uczniów, że otrzymają moc Ducha, 
aby być Jego świadkami (Dz 1,8). Następnie w rozdziale drugim, czytamy jak Duch Święty 
zstępuje na apostołów wyposażając ich we wszystko, czego potrzebują by zajaśnieć dla 
Jezusa.  
 
My także, jako Jego uczniowie, potrzebujemy codziennej Pięćdziesiątnicy, przyjęcia pełni 
Ducha całkowicie otwartym sercem. Jakże inaczej możemy pozostać wrażliwi na Jego 
przynaglenia, Jego płonące przynaglenia, które muszą zostać urzeczywistnione, aby nasi 
bliscy i my sami, mogli żyć w wolności? 
 
Ojcze, uwolnij nas poprzez wzbudzenia w nas jeszcze większego głodu i poszukiwania 
Twojego Ducha. Uczyń nas poszukiwaczami Twoich darów, tak jak zachęca nas św. Paweł: 
„Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!” 
(1Kor 14, 1). Daj nam dary Królestwa, abyśmy mogli rozszerzać Twoje królowanie. Nie 
możemy być Twoimi uczniami, jeśli nie dasz nam więcej Ciebie. Wylej na nas swego Ducha, 
błagamy Cię. Napełnij nas na nowo i zapal na zawsze, abyśmy płonęli prawdziwym i stałym 
płomieniem, gotowi rozpalić się w każdym czasie dla spełniania Twojej woli. 
 
 
 



Dzień 20: Moc całej Ewangelii – 29 października  
 
Św. Paweł wskazuje nam drogę rozszerzania Królestwa. Jego apostolskie powołanie wyraża 
się z całkowitą wyrazistością w Dziejach Apostolskich (Dz 20, 13-38), gdy żegna się z 
e starszyzną Efezjan. Jego przekaz był dla nich łaską i jednocześnie wyzwaniem, kiedy 
opowiadał im o rozlicznych trudach w głoszeniu Jezusa i ostrzegał przed fałszywą nauką  
i podziałami, które ich czekają po jego powrocie.   
 
Słowa św. Pawła są aktualne także teraz, gdy Kościół tak bardzo skupił się na byciu 
miłosiernym, że zapomina, jaka jest prawda o ludzkiej wolności. Tak jakby usiłował w ten 
sposób odpokutować za swoją hipokryzję, Kościół dzisiaj mamrocze pod nosem okrojoną 
Ewangelię, w której Jezus tylko obwiązuje rany i grzechy, ale nie wzywa do nawrócenia z 
grzechu. Porzucenie kłamstw na temat Jezusa uczyni nas wolnymi, ale Kościół dzisiejszy nie 
wydaje się być tego taki pewny. Wykrzywiona Ewangelia wypływa z ust wykrzywionych 
pasterzy, którzy nie nauczają jasno, że czystość jest możliwa i zdrowa i dla nich, i dla ich 
owiec.     
 
Św. Paweł nauczał jasno. Przewidział, że wilki drapieżne przenikną do stada i będą głosić 
przewrotne nauki (Dz 20, 29-30). O sobie mówi: „Nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia 
wam całej woli Bożej” (Dz 20, 27). Choć zawsze miłosierny, nigdy nie zaniechał mówienia o 
walce, której on i jego towarzysze doświadczali głosząc dobrą trudną Nowinę, powierzoną 
mu przez Jezusa. Jezus zaprasza nas, byśmy stali się Dobrą Nowiną dla poranionych, ale 
nieokrojoną, całą Dobrą Nowiną, która prowadzi ludzi do autentycznej wolności, a nie do jej 
falsyfikatu promowanego przez LBGT+. 
 
Czy powiemy całą prawdę, tak jak nas Duch poprowadzi? Gdy miesiąc temu stałem w kolejce 
w Starbucksie uderzył mnie tekst na plakacie. Reklamował kawę, z której sprzedaży część 
pieniędzy trafiała do Fundacji Lady Gagi „Taki się urodziłem”. Fundacja ta wspiera młode 
osoby LBGT+. Osłupiałem. Nikt się „taki” nie rodzi, a wciskanie tego nastolatkom jest po 
prostu znęcaniem się nad dziećmi. 
 
Miałem już doświadczenie w ogłaszaniu prawdy o tym, jak Jezus przemienia życia ludzi i jak 
przemienił moje. Spokojnie zgłosiłem skargę „baristce” paradującej z trzema klamrami na 
twarzy i króciutkimi fioletowymi włosami. Nie była zachwycona. Ale usłyszała Dobrą Nowinę 
– Jezus zmienia nasze życie, jeśli mu na to pozwolimy. Fatalizm głoszony LBGT+ nie jest 
wolnością, lecz zniewoleniem. Musimy głosić całą wolę Boga i zawierzyć Jezusowi owoc 
głoszenia.  
 
Obdarz nas, Panie ogniem całej Ewangelii. Uczyń nas kochającymi i śpieszącymi do walki 
teraz, gdy toczy się bitwa o pokolenie. Niech w nas rozbłyśnie Twe światło i rozjaśni 
ciemności. Pomóż nam dzielić się Dobrą Nowiną z hojnością, wrażliwością i śmiałością.  
 
 
 
 

 


