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Dobrze, że jesteś. Wiesz - Ja naprawdę jestem przy tobie. Jestem
w twoim sercu. Właśnie teraz, w tym momencie. Tu jest Moja łaska.
Wiem, z czym przychodzisz, ale chcę to wszystko usłyszeć od ciebie.
Zanim zaczniesz myśleć o tym, co jest w twoim sercu, poproś Ducha
Świętego, aby pouczył cię o twoich grzechach, aby ci je pokazał,
przypomniał. Wiem, to bolesne, wstydliwe, ale uwierz Mi potrzebne. Tylko prawda cię wyzwoli… Powiedz teraz: Przyjdź Duchu
Święty!
Porozmawiajmy szczerze, otwarcie. Pragnę, abyś w tym rachunku
sumienia rozmawiał ze Mną jak z Przyjacielem. Nie ukrywaj nic.
Nie musisz nic robić, by Mi się przypodobać.
Teraz czas na pytania. Usłyszysz je od osób, które były blisko Mojej
Męki, które stanęły na Mojej Drodze Krzyżowej.
Jezus

KAJFASZ: Jaki dziś jesteś? Pyszny? Egoistyczny? Zapatrzony
w siebie? Jak teraz na siebie patrzysz? Może nie możesz już ze sobą
wytrzymać? Brzydzisz się sobą? Czy darzysz siebie samego miłością,
troską, zrozumieniem? O czym myślisz każdego dnia? Czy myślisz
o Nim, o Jezusie? Jezus jest naprawdę Twoim Panem?
NIKODEM: Wiesz, że w Słowie Bożym, w Biblii, są wszystkie Słowa,
które Jezus chciał ci powiedzieć? Jakimi Słowami karmisz się co
dzień? Na co otwierasz swoje ucho? Jakie słowa wypowiadasz? Jaki
jest twój język?
PIOTR: Kim naprawdę jest dla ciebie Bóg? Ufasz Mu? Jak często
z Nim rozmawiasz? O czym rozmawiacie? A może jest w twoim
sercu coś, co zajmuje miejsce Boga? Czy nie masz jakiś bożków,
które zajmują miejsce Boga? To możesz być ty sam, drugi człowiek,
jakakolwiek rzecz materialna lub niematerialna. Pamiętaj, że jeśli
cokolwiek staje się dla ciebie bożkiem, staje się też twoim
demonem. Wiesz, że Bóg mówi o tobie zawsze z miłością, czułością,
szacunkiem. A ty? Czy szanujesz Imię Boga i prosisz Go, by twój język
był wolny od niepotrzebnych słów? Jak mówisz o Bogu? Czy nie
wyśmiewasz się z Niego, z Jego Kościoła? Dbasz o Kościół,
o wspólnotę, o paraﬁę? Umiesz przyznać się, że jesteś wierzący
wśród znajomych, kolegów i koleżanek z pracy?
MARYJA: Mój Syn pragnie się z tobą spotykać na Eucharystii, bo
wtedy daje ci się Cały. Ale jak ty przeżywasz Eucharystię? Jak o nią
dbasz? Jak się do niej przygotowujesz? Czy udaje ci się przyjść na
tyle wcześnie, by pomodlić się, wyciszyć i zrozumieć, że
w Eucharystii spotykasz się z Żywym i Prawdziwym Bogiem?
JÓZEF: A jak u ciebie z rodziną? Jak ją traktujesz? Czym dla ciebie
jest? Potraﬁsz się dla nich poświęcić? Pomyśl teraz o swoich
rodzicach, rodzeństwie, żonie, mężu, dzieciach… O swoich
najbliższych! Chciałbyś za coś przeprosić w tych relacjach?
Chciałbyś coś zmienić?
JAN: Prosisz Jezusa, żeby pomógł ci w wysiłkach, które
podejmujesz, by pozbyć się twoich wad? Nie wstydź się! Jest nas
wielu świętych w Niebie, którzy popełnialiśmy te same błędy. Ale

pokornie prosiliśmy i z biegiem czasu ujrzeliśmy prawdę o sobie. A to
zaprowadziło nas do wolności. Popatrz szczerze na swe serce, na
pragnienia, na działania. Jaki jesteś naprawdę?
ŻOŁNIERZE: Jaki jesteś dla innych ludzi? Zdarza ci się kogoś
“ubiczować”, “nałożyć komuś koronę cierniową”? Słowami, myślami,
czynami… Co czujesz, gdy kogoś poniżasz? Co czujesz gdy kogoś
krytykujesz? Sam umiesz przyjąć krytykę?
JUDASZ: Może czujesz się smutny? Może masz dosyć innych ludzi?
Ktoś cię zranił? Ty kogoś zraniłeś? Ktoś cię obraził lub znieważył
i przez to nie potraﬁsz spojrzeć z miłością? A może ty byłeś dla
kogoś powodem smutku? Umiesz wybaczać? Sobie? Innym? A może
jest w Tobie zazdrość, gniew, nienawiść? Zdradziłeś ostatnio kogoś,
lub coś, w co wierzysz?
PIŁAT: Prawda ma dla ciebie znaczenie? Szukasz jej? A może wolisz
kłamać? Jak często kłamiesz? Jak często jesteś sędzią? Lubisz
umywać ręce?
PARALITYK: Jaką wartość ma dla ciebie życie? Szanujesz swoje
życie i innych? Szanujesz zdrowie swoje i innych ludzi? Dziękujesz za
życie?
CUDZOŁOŻNICA: Pragniesz życia czystego? W słowach, myślach
i uczynkach? Panujesz and zmysłami, czy raczej zmysły panują and
tobą… Gdzie szukasz miłości, dowartościowania?
KUPIEC: Masz jakieś nałogi? Jak traktujesz wszystko to, co
materialne? Wolisz pieniądze od człowieka? Czy chęć posiadania nie
jest dla ciebie najważniejsza?
MARYJA: Chcesz coś obiecać mojemu Synowi? Tu i teraz. Dla Niego
liczy się chwila obecna. Nie myśl, co będzie jutro, czy za tydzień.
Jego imię to Jestem, Który Jestem. Dla Niego liczy się teraz - bo dziś,
teraz jest czas zbawienia! Czas łaski i nawrócenia dla ciebie - teraz
chce ci w tym błogosławić i wspierać. Teraz odrzuć grzech,
nienawiść, nieprzebaczenie. Teraz wołaj o miłosierdzie!

Czy jesteś zdecydowany nie poddawać się więcej świadomej okazji
do grzechu? Zrezygnować z rzeczy, która pobudziła lub wzburzyła
twoją wyobraźnię? Nie przestawać z człowiekiem, który zmącił
spokój twej duszy? Czy będziesz próbował Mnie naśladować i być jak
Dobry Pasterz? Łagodny, troskliwy, oddany wobec tego człowieka,
którego do dziś miałeś za wroga? Który cię skrzywdził? Moi
przyjaciele i oprawcy Mnie zdradzili, zaparli się, pobili, zniesławili,
a na końcu brutalnie zamordowali. Z krzyża patrzyłem na nich
z miłością, z przebaczeniem. Niektórzy się opamiętali i nawrócili…
Takim spojrzeniem ogarniam dziś także ciebie! Czas na spowiedź!
Czas, by Moja Krew zmyła twój każdy grzech! Czas na wolność!!!
Czekam w konfesjonale…
Jezus
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