
Dzień 27: Wolność do widzenia w sposób jasny – 5 listopada  
 

Stoi przed nami wyzwalająca prawda, która jest w stanie zmienić sposób, w jaki kochamy 
naszych przyjaciół zmagających się z wyzwaniem swojej płci: możemy wybrać postrzeganie 
ich w taki sposób, w jaki widzi ich Bóg. Nie są oni w swym wewnętrznym jestestwie osobami 
LGBT+. Są osobami stworzonymi na obraz Boży, Jego ukochanymi synami i córkami, 
niezależnie jak bardzo mogą obecnie być do Niego zrażonymi.  Nasi przyjaciele posiadają 
pewne wrażliwe, zranione sfery, a współczesny kontekst kulturowy chce ich zredukować do 
tożsamości opartej właśnie o nie.  
 
Kochamy zatem poranionych ludzi, będących przedmiotem starań świata, który stara się 
ukształtować ich na swój obraz.  Z drugiej strony, nasze spojrzenie jest oparte na tym, jak 
Bóg postrzega te osoby i co mówi na ich temat. Nasi bliscy niekoniecznie muszą lubić to 
nasze spojrzenie, mogą nawet wywierać na nas nacisk, abyśmy zgodzili się z ich własnym 
samookreśleniem, iż w swej wewnętrznej istocie są osobami homoseksualnymi lub nawet 
płcią przeciwną uwieziona w niewłaściwym ciele.  
 
Możemy to usłyszeć, a jednocześnie jasno stać na fundamencie prawdy. Nie ma kogoś 
takiego, jak osoba LGBT+, a jedynie poranione osoby, które jeszcze nie poznały, w jaki 
sposób Jezus je zna i jak ich szuka. Zaprasza je On do komunii miłości ze Sobą, jako drogi 
pójścia naprzód, drogi transformacji. Być może coś wiedzą na Jego temat, ale boją się 
dokonać wymiany swoich “prawd” na Jego Prawdę. 
 
Jest jedna rzecz, która możemy zrobić: odłożyć na bok nasze stereotypy.  Ma to znaczenie dla 
osób zranionych w swej tożsamości, kiedy wiedzą, że nie wkładamy ich do naszych 
“szufladek”, sztywnego zestawu stereotypów, do którego on/ona musi się dopasować, aby 
być kochana przez Boga. 
 
Każdy człowiek jest inny. Bardzo poruszyło mnie świadectwo kobiety, która wyruszywszy w 
podróż, by “stać się” mężczyzną, uświadomiła sobie, że mogłaby być kobietą, gdyby nie 
została uwięziona w kajdanach stereotypów. Znalazła wyjście z tej sytuacji, pozostając 
kobietą, którą była – jest to proces, który z pewnością ciągle trwa, a jednocześnie jest 
przestrzenią, w której może czuć się bezpiecznie, pełna wewnętrznej siły oraz piękna. Kiedy 
odnalazła złożoną w sobie siłę, nie potrzebowała już dłużej murów obronnych, którymi 
odgradzała się od pełnego mizoginii świata. A o ileż bardziej może Jezus pomóc nam w 
odnalezieniu naszych unikalnych dróg prowadzących do pełni tożsamości płciowej?  
  
Nasza jasność i wolność pomaga prowadzić modlitwy i wchodzić w interakcje z naszymi 
bliskimi. Budujemy relacje z nimi z cierpliwością, a nie natarczywą nagłością. Każda z tych 
osób jest stworzona na obraz Jezusa, a nie nasz. Boża miłość wystarcza, by pomóc drugiej 
osobie odnaleźć drogę do pojednania z własną płcią. 
 
Dziękujemy Jezu, że możemy stać na fundamencie prawdy o tożsamości bliskich nam osób; 
jedyne co chcemy, to postrzegać je tak, jak Ty je widzisz. Uwolnij nas od światowego 
myślenia: stereotypami oraz niepotrzebnymi kategoriami. Uwolnij nas do prawdziwego 
widzenia. 
 



 
Dzień 28: Różnorodność i prawda – 6 listopada  
 

Każda człowiek jest niepowtarzalny i nikogo nie chcemy szufladkować. Temperament i 
osobowość odróżnia jedną osobę od drugiej, a każda osoba posiada wolność do wyrażania 
jej męskości czy jej kobiecości w sposób przystający do osobowości tej konkretnej osoby. 
Jednocześnie to nie zmienia prawdy, że Bóg stworzył każdą osobę jako mężczyznę lub 
kobietę. 
 

Bóg wybrał płeć dla każdego/każdej z nas; stworzył nas na swój obraz jako mężczyznę lub 
kobietę – te dwie natury definiują całość ludzkości. Kiedy depczemy te dwie natury, 
ryzykujemy obrażeniem Boga. Możemy to więc rozumieć na sposób duchowy.  Bóg w Biblii 
zabrania przebierania się w ubiór płci przeciwnej oraz samo-wykastrowania (Pwt 22:5; 23:2), 
ponieważ to On sam zdecydował o naszej płci, a zatem ucieczka od naszej tożsamości 
płciowej to zarazem ucieczka od Boga. 
 
Możemy zrozumieć tą pokusę na płaszczyźnie psychologicznej. Wszyscy postrzegamy 
rzeczywistość niejasno z powodu nieuporządkowania obecnego w nas i dookoła nas. Choć 
Bóg przeznaczył nas do zintegrowanej pełni płciowości, może powstać w nas zamieszanie 
dotyczącej naszej tożsamości, w następstwie którego możemy zredukować nas samych do 
tego stopnia, że szukamy pełni zintegrowania w zwierciadle własnej płci lub w stworzeniu w 
sobie tożsamości innej płci. Stan płciowej dysforii jest czymś rzeczywistym i musi być 
traktowany jako dezorientacja, a nie drogowskaz do tożsamości homoseksualnej czy 
transpłciowej. 
 
Stąd docieramy do niemoralnych kulturowych replik dookoła nas. Stworzenie w XXI wieku 
ponad 60 różnych „tożsamości” płciowych pokazuje, jak daleko odeszliśmy od rozumienia 
osobowości człowieka opartej na Bożym fundamencie. To On nas stworzył, i powinniśmy 
dołożyć wszelkich starań, by nasze samopostrzeganie było w jedności z naszym biologicznym 
powołaniem jako mężczyzny lub kobiety. 
 
Dlatego smucimy się z powodu tożsamości naszych bliskich, które sami w sobie wykreowali; 
to powinno prowokować nas wszystkich do tego, byśmy jeszcze bardziej wytrwale stali na 
straży prawdy o tym, jak stworzył ich Bóg. Jest to najwyższy akt miłości, oznacza on zarazem 
bycie solą ziemi (Mt 5: 13), i pozwala zachować godność ukochanych dzieci Boga. 
 
Prosimy, pomóż nam pamiętać o dwóch naturach, w których nas stworzyłeś. Pomóż zobaczyć 
nam głębiej, jak Ty sam postrzegasz rzeczywistość. Obdaruj nas przenikliwym wzrokiem, 
który jest w stanie złamać duchowe, psychologiczne i społeczne warownie w naszych bliskich. 
W szczególności, prosimy by Twoje miłosierdzie pociągnęło ___ do Twojego kochającego 
utwierdzenia jego / jej tożsamości płciowej. 
 
 
 
 
 
 



Dzień 29: Odnawiając ogląd, zapewniając wybór – 7 listopada  
 

Św. Paweł w drugim liście do Koryntian (2 Kor 5) pisze przekonująco o mocy ofiary i 
zmartwychwstania Jezusa, oczyszczającej nasz ogląd człowieczeństwa. Jego wejrzenie może 
mieć zastosowanie do współczesnego szufladkowania według sfery płciowej – naszych 
tendencji do redukowania ludzi według kategorii płciowej i seksualnej. Czynią tak nawet 
dobrzy chrześcijanie, którzy, w posłuszeństwie kulturze masowej, beztrosko opisują innych 
jako „gej” lub „trans”. 
 
Dlaczego media stały się potężniejsze w pouczaniu nas o tożsamości człowieka od Pisma 
Świętego i Kościoła? 
 
Musimy wyznać i wyrzec się naszej światowości, razem z którą przychodzi śmiertelny 
fatalizm: „dla osoby zagubionej nie ma żadnej pomocy, nie ma innej opcji, jak tylko 
określenie się jako osoba LGBT+” itd. Kiedy zgadzamy się z tą narzuconą tożsamością, 
wzmacniamy ją i przyczyniamy się do tego, by zaciemnić horyzont wspaniałego Bożego planu 
dla tej osoby. 
 
Św. Paweł ustawia nas do pionu. W świetle Krzyża „i my odtąd już nikogo nie znamy według 
ciała” (2 Kor 5:16)… Musimy przewodzić na drodze pokazywania innym, że nikt nie jest w 
swej istocie osobą  LGBT+, że takie identyfikacje są konstruktami społecznymi nie mającymi 
uzasadnienia w genetycznej lub biologicznej przyczynowości, oraz że kreowanie własnej 
„tożsamości” w oparciu o ulegające wahaniom pragnienia i samo-postrzeganie, 
niekoniecznie musi leżeć w najlepiej rozumianym interesie danej osoby. 
 
Z pewnością może być tak, że dana osoba może pragnąć tej „tożsamości” bardziej, niż 
usłyszenia naszego zdania. Jednak jakże uwalniające jest danie wyboru osobie żyjącej w  
fatalistycznym świecie, w którym nie ma żadnej alternatywy! Wśród całego spektrum 
wyborów oferowanych przez świat, brak jest jednego: wolności do pojednania się z 
tożsamością, do której stworzył i powołał nas Bóg. W ten sposób umacniamy ludzką 
godność, oferując drugiemu człowiekowi realny wybór. To jest dobra nowina! Nie jesteśmy 
naszymi nieuporządkowanymi pragnieniami. Możemy wybrać życie poza „szufladką” LGBT+. 
 
Jezu, wybacz nam porzucenie wolności, którą zdobyłeś dla każdego na Krzyżu. Uwolnij nas od 
myślenia kategoriami antropologii kreowanej przez media. Daj nam odwagę, by widzieć 
rzeczywistość i dzielić się prawdą według Twojego prowadzenia. Daj nam poznanie prawdy 
rzeczywistego dobrego wyboru, który oferujemy innym za każdym razem, gdy zachęcamy ich 
do pojednania się z Bożą wizją na ich życie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dzień 30: Spojrzenie, które wyzwala – 8 listopada  
 
Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo ta wizja jest wyzwalająca. Wyzwala mnie ona, by 
patrzeć na moich przyjaciół identyfikujących się jako osoby LGBT+ z perspektywy otwartego 
horyzontu tego, kim są jako mężczyźni i kobiety, synowie i córki ich Ojca Niebieskiego, oraz 
do bycia kim mogą aspirować, wpatrując się nieustannie w Jezusa i cel życia w czystości. 
Strumienie miłosierdzia przepływają przeze mnie w miarę jak uświadamiam sobie, że ta 
osoba nie jest innym gatunkiem, trzecią płcią, lub anomalią: jest osobą bardzo ukochaną 
przez Boga i przeznaczoną w Jego planie do życia w pełni i przejrzystości swej tożsamości!  
 

Z pewnością wymaga to niemałego stopnia dyscypliny i wysiłku moralnego, by zachowywać 
tę właściwą antropologię. Wszędzie dookoła – od polityki do edukacji, od świata rozrywki 
również do kręgów chrześcijańskich – napotykamy jednopłciowe pary „małżeńskie”, osoby 
zmieniające swoją tożsamość, i sentymentalne dywagowanie o młodzieży na „płciowym 
zakręcie”. Musimy pamiętać o Dziejach Apostolskich i o tym, jak bardzo w opozycji do 
ówczesnej kultury byli pierwsi Apostołowie żyjąc prawdą-w-miłości i ogłaszający całą 
Ewangelię ludziom żyjącym pod panowaniem innej władzy. Zatem powinniśmy zachęcać 
siebie nawzajem, by żyć jedynie pod panowaniem Jezusa. Ogłaszamy prawdę, a On wesprze 
nas mocą swojego Ducha! 

 
Kiedy staję jasno w prawdzie, tym samym udzielam cichej nagany fałszywym ideom o 
tożsamości „trans” lub „homo” małżonkach i kochankach. Nikt nie jest w stanie przekroczyć 
płci swoich narodzin; jest niemożliwym, aby zmienić tożsamość płciową! I nie ma takiej 
rzeczywistości, jak „homo” małżeństwo: dwóch mężów lub dwie żony nigdy nie jest w stanie 
stworzyć takiej jedności istot, jaką Bóg zamierzył dla małżeństwa. Odmawiam umacniania 
fałszu poprzez przytakiwanie na sztucznie stworzone konstrukty.  
 
Zamiast tego, mogę postrzegać moich przyjaciół jako osoby posiadające towarzyszy, z 
którymi realizują swoje głębokie potrzeby i pragnienia (a które niestety stały się 
zniekształcone poprzez ich seksualizację). Nie ma we mnie zgody na jakąkolwiek 
nieuporządkowaną przyjaźń; jednocześnie wiem, że stan obecny to nie jest stan docelowy 
dla tej bliskiej mi osoby – jest nim Jezus, który się troszczy o nią o wiele bardziej, niż ja 
jestem w stanie. A zatem proszę Go, by pomagał mi pozostawać prawdziwym w moim 
spojrzeniu i mojej mowie względem tej osoby, jednocześnie zawsze zapraszając ją do 
powrotu do domu, który jest w Jezusie. 
 
Dziękuję Ci, Jezu, że wyzwalasz nas od myślenia według ciała i uwalniasz do prawdziwego 
widzenia Ciebie, będącego nieustannie blisko tej ważnej dla mnie osoby. Ty ją stworzyłeś 
według swojego pięknego zamysłu, i Ty ją wykupisz. Pomóż nam wykonać naszą małą 
cząstkę tego dzieła, Boże Wszechmogącego Miłosierdzia. Prędko nas otrzeźwij, kiedy 
jesteśmy kuszeni do przyznania racji kłamstwom tego świata o ludzkiej płciowości i 
tożsamości. Zawsze nam udzielaj prawdziwego spojrzenia na autentyczną tożsamość 
drugiego człowieka. 
 
 

 
 



Dzień 31: Jeden Lud, jeden Krzyż, jeden cel – 9 listopada  
 
Choć nie lekceważymy wewnętrznego zamieszania, które towarzyszy dysforii  płciowej, to 
wiemy, że Bóg sam może ulżyć cierpieniom osoby, pomagając jej zawrzeć pokój z własną 
płcią. Pomyślmy o tym, że po prostu przywołujemy ten sam cel, który Jezus stawia przed 
każdym człowiekiem: „Bądź pojednany z Bogiem, a On okaże swą wierność w umacnianiu  
twojej prawdziwej tożsamości!”. Innymi słowy, znosimy bariery separujące ludzi nawzajem 
od siebie (LGBT+ itp.) i wzywamy wszystkich  do tego, by, przy wszystkich swoich 
odmiennościach, podążali wspólnie pod znakiem tego samego Krzyża do wspólnego celu 
życia w czystości. 
 
Jesteśmy jednym ludem zjednoczonym w Chrystusie, podążającym do pełni naszego 
człowieczeństwa: jeden cel, jeden Krzyż; nikogo nie różnicujemy. Po prawdzie, osoby będące 
w największym zmaganiu ze swoja płcią lub te najbardziej uległe nieuporządkowanym 
pragnieniom mogą być lepszymi kandydatami do przyjęcia Bożego Miłosierdzia niż tradycyjni 
chrześcijanie, którzy po prostu nie są w stanie zobaczyć swoich „drobnych” wykroczeń 
mizoginii, bycia sprawiedliwym mocą własnych starań, lub współuzależnienia. 
 
My, którzy dążymy do tego, by stawać się dobrą nowiną dla ludzi złamanych w swej 
tożsamości,  zawsze trzymajmy przed sobą zwierciadło Jezusa, i próbujmy być pierwszymi do 
odważnego wyznawania naszych grzechów i zranień. Może się w tym zawierać 
doświadczanie pozostałości dysforii, w miarę jak walczymy o własną akceptację swojej 
tożsamości płciowej oraz daru, jakim mamy być dla innych, zwłaszcza dla płci przeciwnej. 
Czyniąc tak, odkrywamy, że nie ma takiego grzechu czy nieuporządkowania, które mogłoby 
być dla nas czymś całkowicie obcym.   
  
Jak Bóg ma miłosierdzie nad nami, tak również my nie powinniśmy nigdy wykluczać nikogo 
poszukującego Krzyża ze wspólnoty, która się stała przestrzenią naszej wolności. Zgadzamy 
się ze św. Pawłem, że Jezus stworzył w Sobie nową jedność z dotychczas podzielonej 
ludzkości i zjednoczył nas w tym jednym Ciele (Ef 2: 15, 16). „Nie daj Boże, byśmy się mieli 
chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
świat stał się ukrzyżowany dla nas, a my dla świata… Na wszystkich tych, którzy tej zasady 
trzymać się będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie!” (Ga 6: 14-16) 
  
„Jezu, rozpocznij kontrrewolucję posługując się nami. Tak jak widzimy i głosimy prawdę o 
tym, jak nas stworzyłeś i odkupiłeś razem pod jednym Krzyżem, w kierunku jednego 
wspólnego celu życia w czystości, tak otwórz ślepe oczy i głuche uszy na prawdę, która 
przynosi jeńcom wyzwolenie. W szczególności, modlimy się za _____ i prosimy, aby te ziarna 
miłosiernej prawdy  znalazły otwartą glebę w jego / jej sercu. Modlimy się również za nasz 
piękny, połamany Kościół, by w tej godzinie nie grzęznął, lecz by płonął jak pochodnia dla 
czystości, miłosierdzia, i pełnego włączenia każdej poszukującej połamanej duszy (Iz 62).” 
 


