
Dzień 6: Miłosierni żebracy – 15 października  
 
Nasza zdolność, by widzieć i odczuwać oraz postępować dokładnie tak, jak Dobry Pasterz, 
jest zakorzeniona w naszym przyjęciu Jego Miłosierdzia. On ma do nas prawo! On oddał 
wszystko, by nas posiąść: Swoją wodę wylał, by nas obmyć; Swoją Krew przelał, by dać nam 
boskie życie; Swego Ducha dał, byśmy zmartwychwstali do takiego życia! Mówiąc słowami 
Św. Pawła: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). 
 
Nasze pragnienie, by wybawić życie drugiego od złych wyborów ma wiele wspólnego  
z naszym nawróceniem. Poprzez naszą bezradność wobec innych, Bóg zniża nas do żebraczej 
zależności od Niego. Ewangelia wg Św. Łukasza mówi wszystko – Łk 18, 9-14. Wielu z nas 
mogłoby się przyrównać bardziej do faryzeusza, który jest wierny i rozmodlony, dziękujący 
Bogu za jego błogosławioną wolność od ewidentnych grzechów. Niestety, on modli się tylko 
za siebie (Ł 18, 11). Z drugiej strony, żebrak bije się w pierś i woła do Ojca: „Boże miej litość 
dla mnie, grzesznika!” (Ł 18, 13) Umiłowani niewierni odsłaniają nasze podzielone, obłudne 
serca. Nasze modlitwy muszą się przemienić. Zamiast wdzięczności za bycie nietkniętym 
zdeprawowaniem, musimy wyznać nasze „tknięcie” i potrzebę, nawracającego nasze życie, 
miłosierdzia Boga. 
 
Po prostu prośmy Boga, by odnowił naszą duchową czystość, byśmy stali się niepodzielni  
w oddaniu Jemu. Czystość to inaczej integracja. Ta rozpoczyna się od przyjmowania 
panowania Boga w naszym życiu i poszukiwania oparcia na Jego Miłości jako podstawie 
naszego życia. 
 
Osadzeni w miłosierdziu, zaczynamy przejmować władzę nad wrogiem. On oskarża nas 
poprzez innych, którzy uważają nas za niemiłosiernych, przestarzałych faryzeuszów. 
Rzeczywiście uczymy się żyć dzięki temu miłosierdziu – bardziej jak żebracy niż jak uczeni  
w piśmie. Miłosierdzie daje nam wolność, dzięki której  pokonujemy poniżającego nas złego, 
który niemiłosiernie nas oskarża: „Jesteś niemiły, niekochający… Za kogo siebie uważasz?  
Ty spowodowałeś ten problem.” Przypomnijmy sobie, iż należymy do Jezusa; nasza nadzieja, 
wspomożenie i wartość są w Nim. On uwalnia nas dla Swych miłosiernych zamiarów. 
 
Dziękuję Ci Jezu, że wszystkie nasze porażki i podziały kończą się w Tobie. Nasza nadzieja  
na integralność – moją i każdej osoby, leży w Twoim miłosierdziu – owocu Twego złamania 
na Krzyżu i nowego życia, które wtedy dla nas zdobyłeś. Teraz żyjemy z Twego Ducha, który 
zawsze przypomina nam o Twojej miłości ku nam. Pomóż nam praktykować Obecność Twego 
miłosierdzia. 
 
 
Dzień 7: Wszechmogący pył – 16 października 
 
Pomocne jest przypomnienie, iż Jezus wybiera to co głupie i niemocne, by oznajmić Jego 
miłosierdzie mądrym i mocnym (1 Kor 1, 26-31). Innymi słowy, Jezus twierdzi, iż ukrywa 
Siebie przed „mądrymi i roztropnymi”, a objawia się „prostaczkom” (Mt 11, 25-30), tym 
którzy wiedzą jak bardzo Go potrzebują. Cierpienie nas zubożyło, pomniejszyło. Bogu Dzięki! 
Bóg uniża nas ku Sobie. 
 



Serce mi rośnie, gdy słyszę Jezusa mówiącego o mocy ziarnka gorczycy, zaledwie pyłku, który 
przecież zawiera w sobie wyniosłe i rozłożyste drzewo (Mt 13, 31-32). Tym pyłkiem jest 
Królestwo Boże: panowanie i królowanie Boga na ziemi. Nabierz otuchy, że nasza mała wiara, 
dla pogubionych bliskich – siana miłosiernie i hojnie – ma moc zakorzenić się w serca, które 
mogą stać się dębami prawości przeznaczonymi do objawienia Jego chwały (Iz 61, 3). 
Powierzymy się Jemu, by utorował nam drogę dla naszych ofiar miłosierdzia – by On sam 
wskazał kiedy, komu i jak. On da nam właściwego Ducha i właściwe słowa. Ale pamiętajmy, 
że serca najbardziej otwarte na naszą dobrą nowinę, mogą nie należeć do naszej najbliższej 
rodziny czy przyjaciół. I tak siejcie hojnie! Chodzi o Królestwo Boże, coś większego niż nasze 
własne rodziny. 
 
Oczywiście, bolejemy nad tym, że nasi bliscy stali się dumni, pewni swojego „prawa”  
do tworzenia własnej rzeczywistości, tak jakby ich przemyślność przerastała tą Boga. Tak, 
smucimy się i tak, siejemy hojnie. W ten sposób depczemy głowę wroga, który chce nas 
izolować i pomniejszać w naszym smutku. W naszej małości patrzymy na Boga, który pochyla 
się, by nas wywyższyć (Ps 18). 
 
Nasza nadzieja jest w Tobie, o Boże. Czy w naszej małości, mógłbyś nas zapewnić, że nosimy 
Twoje jarzmo? Dziękujemy, że nasze brzemię może być lekkie, gdy dzielimy je z Tobą, który 
jesteś łaskawy i pokorny. Uczyń nas łaskawymi i pokornymi, odnowionymi w prawdzie,  
że Ty masz wszystko pod kontrolą i torujesz nam drogę do stawania się Dobrą Nowiną. 
 

Dzień 8: Promienny – 17 października 
 
Jezus powiedział, że jest światłością świata (J 9, 5), olśniewającym źródłem życia pośród 
śmiertelnych wolności, które dążą do zawłaszczenia tego światła. Bez względu na to, jak 
ciemny jest nasz bunt, nie możemy przemóc Jego światłości (J 1, 4-5). Wszystko, czego 
potrzebujemy, to przybliżyć się do Niego, tak abyśmy mogli uchwycić promienie światła  
i życia emanujące z Jego Obecności, tak jak Mojżesz, którego twarz promieniała, gdy 
rozmawiał z Bogiem (Wj 34, 29).  
 
To może być szczególnie pomocne dla tych z nas, którzy doświadczają wstydu z własnego 
życia i żałują tego jak zniszczyli życie innym. Wstyd załamuje światło; sprawia, że zwracamy 
się ku sobie, odwracając się od Boga i innych. Mamy wybór. Zamiast dokonywać introspekcji, 
możemy spojrzeć wprost na Niego, bo Ci którzy spoglądają na Pana promieniują radością,  
a ich oblicza nie zaznają wstydu (Ps 34, 6). 
 
Niepodzielone serca – czyste, które przede wszystkim koncentrują się na Panu – uczą się 
odzwierciedlać Jego chwałę. W ten sposób stajemy się tymi, którymi ogłasza nas Jezus: 
„światłem świata” (Mt 5, 14). Jesteśmy wezwani, by płonąć jako małe „Chrystusy”  
w ciemności tej nocy! 
 
Tutaj możemy chcieć zastanowić się na innym deflektorem. Zastraszenie wysysa z nas 
światło Jezusa podobnie jak wstyd. Możemy obawiać się ślepej niszczycielskiej siły LGBT+, 
obawiać się że jej moc zniszczy naszych bliskich. Lękliwe serce zapomina, że Ten który w nas 
mieszka zwyciężył świat i wszystkie jego ciemności (J 16, 33). Zwróćmy się w pokornej 



ufności ku Temu, który zawsze promienieje i zawsze poszukuje nas jako zwierciadeł Jego 
blasku. Co za dar! I odpowiedzialność. Jeśli załamujemy boskie światło ze względu na wstyd 
czy strach, to ukrywamy światło przed tymi, którzy idą na zatracenie (2 Kor 4, 3). 
 
Jezu, wskaż nam złodziei, którymi są strach i wstyd, oraz pomóż nam przeciwstawić się im 
wpatrując się w Ciebie. Naucz nas jak najlepiej zajmować pozycję blisko Ciebie. Wyostrz 
naszą wrażliwość na Twoją Obecność, by oczy naszych serc mogły Ciebie widzieć, by nasze 
uszy słyszały Twoje szepty. Oświecaj nas, Światłości Świata. 
 
Dzień 8: Niepodzielni – 18 października 
 
Aby stać się czystym odbiciem Jezusa, musimy upewnić się, że nasze serca są niepodzielone 
w naszym oddaniu. Stajemy się tacy, jak ci których czcimy. Jeśli szukamy źródła naszego 
poczucia wartości i bezpieczeństwa poza Chrystusem, gaśniemy. Musimy wyznać, jeśli 
nieustannie, wręcz obsesyjnie, czuwamy nad bliskimi sprawdzając czy wszystko u nich jest  
w porządku lub czy nie jest w nich widoczna jakakolwiek pozytywna zmiana. Stają się oni dla 
nas celem, ważniejszym niż Jezus. W taki sposób stajemy się bałwochwalcami, spoglądając 
na byty stworzone zamiast na Stwórcę jako źródło naszego poczucia bezpieczeństwa. 
 
Istotnym czynnikiem może być strach. Staramy się kontrolować strach kontrolując innych! 
Ależ czy nie nauczyliśmy się już, że zamartwianie się i kontrolowanie wcale nie znosi ciężaru 
naszych trosk? To je nasila! Musimy nauczyć się zawierzać Jezusowi błądzących. ON jest 
Dobrym Pasterzem, nie my. Kiedy jestem obciążony „połamanymi”, patrzę na mały Krzyż  
w mojej izdebce i wdycham słowo „Prawda”, a wydycham słowo „Ja” – Jezusowi, do którego 
się modlę. 
 

Uwalnianie innych Bogu powinno mieć miejsce również w sensownych, zdrowych relacjach; 

po prostu mamy tendencję czynienia innych naszymi gwarantami poczucia bezpieczeństwa, 

naszymi wybawicielami. Św. Paweł spędził mnóstwo czasu pomagając Koryntianom 

uporządkować ich małżeństwa i samotne życie w świetle radykalnych żądań Jezusa 

względem nich (1 Kor 7). Jego rada była jasna i bezpośrednia: godnie i z upodobaniem trwać 

przy Panu (1 Kor 7, 35). Wniosek? Nie pozwolić, by domowe spory wyparły Tego, który jest 

najważniejszy – Jezusa. Dalej, w kolejnym liście, ostrzega ich przed fałszywymi nauczycielami, 

którzy mogą „odwieść umysły od prostoty i czystości wobec Chrystusa” (2 Kor 11, 3).  

Św. Paweł nie chce ani byśmy komplikowali, ani zaśmiecali naszej dziecięcej zależności tylko  

i wyłącznie od Jezusa. Pamiętaj, że nasza pełnia czy czystość, opiera się na stawianiu Jezusa 

na pierwszym miejscu w naszym życiu. Psalmista ujmuje to najlepiej: „W tobie są wszystkie 

me źródła” (Ps 87, 7). Skierujmy więc nasze drogocenne siły ku Jedynemu. 

Jezu, stań się źródłem naszego życia - naszą pierwszą, główną i ostatnią myślą dnia. Zjednocz 

nas w Twojej pełni poprzez skoncentrowanie uwagi na Tobie. Przebacz nam stawianie 

stworzeń na Twoim miejscu. Obdarz nas łaską do zaprzestania kontrolowania losu innych; 

naucz nas w zamian zawierzenia Tobie. 

 


