
Dzień 21: Wysłuchana modlitwa – 30 października  
 
Zawsze możemy modlić się, by Jezus rozpalił nas do głoszenia Jego prawd. W szczególności 
możemy modlić za naszych bliskich i prosić Jezusa, by uczynił nas odpowiedzią na nasze 
własne modlitwy. Jakiś czas temu na siłowni zaprzyjaźniłem się z osobą, która zmagała się ze 
sobą. Identyfikował się jako gej i był pogubiony w kwestiach wiary w Jezusa; udało mu się 
uwieść na siłowni młodego mężczyznę i zamieszkać z nim. Ciężko mi było na to patrzeć i 
wiedziałem, że ta relacja nie przetrwa. Pomimo tego, Bóg podarował mi Swoje Serce dla 
Scott’a i dał mi kilka wersetów dla niego, którymi podzieliłem się z nim. 
 
Scott zniknął z mojego horyzontu na pięć lat, aż spotkałem go niedawno. Cały czas modliłem 
się za niego tymi wersetami, które zostały mi dane wcześniej. Łatwo mi było powrócić do 
rozmowy z nim, ponieważ na modlitwie budowałem z nim relację. Cierpiał. Moja ofiarność 
przyniosła mu pokój i wsparcie; uronił łzy. A ja wyczekuję kolejnego spotkania wkrótce. 
 
Możemy również prosić, by to inny „nakręcony” chrześcijanin pochylił się nad naszym bliskim 
i objawił mu miłość Boga poprzez dobrze przeżywane życie i dobrze dobrane słowa. Jestem 
przekonany, że osoby będące pod władzą Królestwa Bożego będą gotowe wystartować w 
określonej porze dla rakieto-podobnego działania Boga. Kiedy odpowiadam na prowadzenie 
Ducha Świętego w moim codziennym życiu, mogę stać się odpowiedzią dla takiego 
modlitewnego mistrza. 
 
Na siłowni zaprzyjaźniłem się również z inną osobą identyfikującą się jako gej. Spotkałem 
Ken’a lata temu i widuję go kilka razy w tygodniu. Odkryłem, że ma ojca wierzącego katolika, 
który modli się za swego oddalonego syna. Dołączyłem do modlitw tego ojca i wykorzystuję 
każdą okazję, by okazać życzliwość jego synowi; również nalegam na tego syna, by przybliżył 
się do Tego, który nieustannie przybliża się do niego. 
 
Pewnego ranka Duch Święty powiedział mi, bym poczekał na niego, aż popływa na basenie. 
Jak tylko skończył, Bóg dał mi następujące słowa: „Musisz dać Bogu odpowiedź odnośnie 
swego życia. Możesz zacząć teraz albo czekać, aż będzie za późno.” Posłuchał. 
 
Pomóż nam płonąć Twoim sercem względem osób będących pod wpływem oszustwa. Nie 
będziemy bezczynnie siedzieć i patrzeć, jak giną w mroku. Będziemy starali się być odbiciem 
Twojego światła, dopóki starczy nam tchu. Pomóż nam stać się obywatelami Królestwa w 
najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, zawsze gotowymi odpowiadać na Twoje podszepty i 
objawiającymi Ciebie według Twego prowadzenia. Ożywamy żyjąc dla Ciebie. 
 
 
Dzień 22: Spadające kamienie – 31 października  
 
Główną trudnością, z którą musimy się zmierzyć stając się dobrą nowiną dla osób zranionych 
w sferze płciowości jest to, że jesteśmy postrzegani jako osoby bezduszne. Ponieważ 
orędujemy za czystością jako wolą Boga względem ludzkości, nie możemy zgadzać się na 
czyjekolwiek „prawo” do sprzeciwiania się Jego porządkowi. Ze względu na to jesteśmy 
postrzegani jako nienawistni i surowi, odmawiający drugiemu człowiekowi „prawa do 
miłości”. 



 
I dlatego musimy reprezentować postawę całkowitej delikatności i poddania się prawdzie o 
wszechmocnym miłosierdziu Boga względem tych będących w błędzie. Nie możemy nigdy 
poddawać się pokusie, by spoglądać na ich błądzenie jako na coś gorszego niż nasze religijne 
hipokryzje. Upewnijmy się, że cierpiąc jakiekolwiek prześladowania dla sprawiedliwości (por. 
Mt 5, 10), nie cierpimy dlatego, że wykluczamy osób zranionych w sferze płciowości. Po 
prostu wzywajmy wszystkie osoby do czystości! 
 
Jak już dostrzegliśmy, Jezus długo z nami cierpiał z powodu naszych „tradycyjnych” 
grzechów. I gdy uznajemy nasze podzielone serca, On wiernie wylewa swe miłosierdzie na 
naszą bezlitosność. Moja dobra znajoma Joan wybuchła na swoją córkę, gdy ta jej oznajmiła, 
że „przerabia” się na mężczyznę. Joan żałuje swojej pierwszej reakcji i próbowała już to 
naprawić najlepiej jak umiała. 
 
Przeżywając skruchę odkryła, że ona sama ma swoje własne „problemy” płciowe, które Bóg 
pragnął uzdrowić: podobnie jak wielu konserwatywnych chrześcijan, miała tendencję do 
zapracowywania na niebo poprzez dobre zachowanie, pomimo że rzadko doświadczała 
zachwytu Boga nad nią jako córką i kobietą.  
 
Poprzez swoje załamanie z powodu cierpienia córki, Joan odkrywa teraz Jezusa, który 
wstawia się za kobietą pochwyconą na cudzołóstwie (J 8, 1-11). Joan także żyła z 
oskarżającymi głosami i grożącymi jej kamieniami; uczy się ufać Jezusowi i żyć z Jego 
wstawiennictwa za nią, jako umiłowaną córką Ojca. Staje się scalona w Jego miłości i wierzy, 
że On będzie prowadził dalej jej historię i historię jej córki. 
 
Boże, uczyń nas prawdziwie miłującymi, przypominając nam prawdę, że Ty wciąż wybawiasz 
nas od naszych niemiłosiernych serc. Oddajemy Ci masę obłudy, byś przemienił ją w pokorną 
wdzięczność. Dziękuję, że przypominasz nam, że potrzebujemy miłosierdzia. Uczymy się stać 
na straży prawdy o czystości, gdy Ty nas przywracasz do Siebie! Dziękuję, że my także 
jesteśmy scalani jedynie przez Twe miłosierdzie. 
 
 
Dzień 23: Starcie Królestw – 1 listopada  
 
Stajemy w obliczu irracjonalnej postawy obronnej naszych bliskich. Dlaczego ten tłum LGBT+ 
jest tak niespotykanie „nadwrażliwy” na Jezusa i Jego Kościół? 
 
W tym miejscu musimy zrozumieć powiązanie pomiędzy głębokimi zranieniami a fałszywymi 
rozwiązaniami oferowanymi przez wroga. Odrzucenie i nienawiść do siebie są głęboko 
zakorzenione wśród wielu „zmagających się”. Nasz wspólny wróg opracowuje plan przeciwko 
osobom podatnym na zranienia, w którym Bóg przedstawiany jest jako wróg, a przyjacielem 
jest każdy, kto zaaprobuje związek czy tożsamość, którą ktoś sobie przybiera. To brzmi 
sensownie w uszach osoby, która od dawna cierpi i jedynie chce poczuć się lepiej. 
 
My, którzy kochamy i ufamy Jezusowi, wiemy, że tylko Jezus może uleczyć te rany; On 
naprawdę chce tylko tego, co najlepsze dla Swoich połamanych dzieci! Ale wróg pracuje 
ciężko, by przekonać obolałych ludzi, że są pięknie scaleni, a nawet lepsi w swojej płciowej 



„płynności” od przeciętnych heteroseksualnych osób. Rana staje się chlubą, a ci, którzy 
insynuują, że osoby LGBT+ muszą zostać zbawione (tak jak wszyscy inni!) są tymi, którzy sami 
potrzebują wybawienia z opresyjnej religii. 
 
Tak więc wyzwoliciele, którzy przynoszą Królestwo światła i życia, stają się gnębicielami; 
uciskani dążą do zniewolenia każdego, kto podważa ich kruche królestwo. Nierzeczywistość 
płciowa jest sprytnym narzędziem wroga naszych dusz; on zatrudnia królestwo LGBT+, by 
pochwycić życie i obrócić je przeciwko Królestwu Jezusa. 
 
Musimy być świadomi tego starcia królestw, uwrażliwieni na prawdę, że nie toczymy walki 
przeciw krwi i ciału, ale przeciw Zwierzchnościom (Ef 6), które starają się pożreć podatnych. 
Kochamy tych podatnych i błagamy, by Wybawiciel uwolnił ich do ujrzenia Go takim, jakim 
jest, pokornym i chwalebnym w miłości ku nim. 
 
Błagamy za naszych bliskich, zwłaszcza za _______, i prosimy, aby doznał/a objawienia 
prawdziwego Jezusa. Przez ogień Twojej miłości, roztop wszelką demoniczną postawę 
obronną. Módlmy się, by opadły łuski z oczu i serc naszych bliskich. Obyśmy w jakkolwiek 
współpracowali z Tobą w wypieraniu małych królestw Twoim prawdziwym Królestwem. 
 
 


