
III  Jak nie skupiać się na sobie? 

 

Kiedy nie skupiam się na sobie- pozwalam Bogu, by działał we mnie. Kiedy nie skupiam się na 

sobie, wtedy Jezus będzie dysponował moją wolnością, ja użyczam siebie,  by Jezus zarządzał 

wszystkim, co posiadam i co mnie stanowi. To  Bóg będzie we mnie Miłością, to On sprawi, że 

mój organizm, ciało, BĘDZIE  cierpliwe, łagodne, miłosierne, łaskawe, względem tych, którzy 

mnie prześladują, którzy złe rzeczy mówią o mnie. Nieważne, w jakiej sytuacji się znajdę, Bóg- 

Duch Święty gotowy jest we mnie działać dla większej chwały Bożej.  Moja zgoda jest potrzebna.  

Co zrobiłby Jezus? Zadaję pytanie i szukam w słowach Ewangelii, co robił Jezus. Rozważam to. 

Przez poznawanie On uzdalnia mnie do uległości,  którą włoży we mnie, by mną dysponować. Mam 

pewność, że to zgodne z wolą Bożą. Jezus czyni we mnie odpowiedź, co teraz zrobiłby. Jeśli 

rozważam, co robił, jak robił i czym się kierował, jaka była Ta Miłość, kiedy chodził po Ziemi               

i oddziaływał na drugich… jeśli to będę miał przed oczami, to sam Duch Święty rozwiąże moją 

trudność, sytuację, wkładając we mnie gotowe czynności do wykonania. Jedynie przyjdzie refleksja, 

że to zostało wykonane. Sam Jezus da zdolności, będziesz wiedział, co masz zrobić, zostaniesz 

wyposażony. A Ty Boga uwielbisz… To jest ta uległość, przez rozważanie, co robił Jezus. On 

wyposaża mnie w umiejętności czynienia tego, co mam do wykonania. Nie skupiam się wtedy na 

sobie. Nic mi do tego.  

Bóg wyzwala w trudnościach, pragnie, by myśleć o Jego Miłości. O tym, jak cierpiał w Ogrójcu,       

w lochu- w Ciemnicy, podczas biczowania, ukoronowania cierniem, Drogi Krzyżowej, podczas 

upadków; podczas rozciągnięcia, przybicia i wywieszenia na Krzyżu. Odsuń już myśli od siebie, nie 

koncentruj się na sobie. Pomyśl:  Bóg nie zapomniał o mnie. Gdy Bóg Ojciec zapytał Jezusa w 

Ogrójcu, czy pójdzie za mnie na śmierć, nie zawahał się: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się 

stanie…   I wtedy trudności stają się  radościami. Jezus pokazując Swoje przebite dłonie mówi: bolało 

mnie to… Trudności są wyzwalające, w trudności poznaję, ile mogę znieść; te trudności w życiu są 

coraz większe- po to, bym wiedział, ile mogę znieść. Bóg pokazuje, jaki jestem silny- mając Jego. 

Gdy skupię się na Jezusie, nie na sobie- to ile mogę znieść? Ile mogę pomóc drugiemu? Jakie są moje 

uczynki miłosierdzia względem bliźniego? 

Wczytaj się w słowa modlitwy św. Matki Teresy z Kalkuty 

Poślij mi kogoś spragnionego miłości  

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, 

kto potrzebuje pożywienia; 

gdy chce mi się pić, 

przyślij mi kogoś spragnionego; 

gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania;  

gdy odczuwam przykrości, 

ofiaruj mi kogoś do pocieszania; 

gdy mój krzyż staje się ciężki, 

pozwól mi dzielić krzyż innej osoby; 

gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, 

kto jest w potrzebie; 

gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, 

kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę; 



gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała 

kogoś, kogo mogłabym pochwalić; 

gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, 

komu mogłabym dodać otuchy; 

gdy potrzebuję zrozumienia u innych, 

daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość; 

gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, 

przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć; 

gdy myślę tylko o sobie samej, 

zwróć moją uwagę na kogoś innego. 

Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom, 

którzy na całym świecie żyją i umierają 

biedni i wygłodniali. 

Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, 

ich chleb powszedni. 

Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości 

pokój i radość. 

Jezus nie przestał myśleć o mnie do momentu, kiedy moje grzechy Go ukrzyżowały. A ja mam 

czelność skupiać się na sobie? Albo mieć w pogardzie drugiego? Mam znaleźć czas dla Niego, dla 

bliźniego. Boli?  I ma boleć! Im więcej pozwolisz  Jezusowi sobą dysponować, tym więcej czasu 

będziesz mieć dla siebie. I nie zastanawiaj się, jak to będzie. Kiedy nie mam czasu?  Kiedy zajmuję się 

zbytnio sobą. Zajmij się drugim, a będziesz mieć mnóstwo czasu… Jezus powiedział do Alicji 

Lenczewskiej: „Nie analizuj swojego charakteru, upodobań, skłonności. Nie zatrzymuj uwagi na 

sobie. Nie męcz siebie sobą samą. Porzuć siebie, a cała zwrócona bądź na Mnie i na twych bliźnich. 

To nie znaczy, że to ma się objawiać w czynach zewnętrznych. Nie musi. Ale musi objawiać się             

w ukierunkowaniu  myśli i serca. To, że stworzyłem cię typem kontemplacyjnym, nie znaczy, że masz 

kontemplować  siebie: swoje czyny, odczucia, postawy, sytuacje. Człowiek kontemplacyjny ma 

kontemplować Boga i służyć bliźnim swoim sercem. Kontemplować Boga w ciszy modlitewnej, w 

cierpieniu, w odpoczynku, w pracach codziennych i czynach na rzecz ludzi. Służyć ludziom modlitwą, 

miłością i uczynkami miłosierdzia.” 

To trudne do wykonania, co czytamy w modlitwie św. Matki Teresy: daj mi kogoś… ale gdy się od 

siebie odpierwiastkuję, gdy odrzucę, że to ja coś muszę, że powinienem, to Bóg to robi we mnie, bo 

wyzwala we mnie gotowość do działania. Pozwalam Bogu być gotowym we mnie. Moją gotowość 

można przyrównać do sytuacji gotowości użycia samochodu- przekręcam kluczyk i samochód jest 

gotowy. Nieskupianie się na sobie… wtedy skupiam się na sobie, gdy mówię: nie chce mi się… ała 

jak boli; dlaczego tak mam; czy coś mi będzie? czy zachoruję na tę „koronę cierniową” czy nie? 

Pomyśl: czym się teraz karmię? Jakiego anioła postawię przy sobie? Anioła pokoju czy  anioła 

paniki, lęku? Przyjrzyj się takiemu obrazkowi: bawiące się dzieci na podwórku, na trzepaku. Nagle 

ktoś przybiega i krzyczy: Słuchajcie! Koniec świata się zbliża! Wszystkie dzieci oprócz jednego 

uciekły w panice. Musimy się przygotować!- krzyczały. A jedno dziecko zostało. Ten przychodzący, 

który przyniósł informację o zagładzie świata, zapytał: A ty dlaczego nie uciekasz? A ono 

odpowiedziało: ja mam wszystko w porządku. To jest przykład na to, czy jestem gotowy. Kto nie ma 

wiary postępowej, ten się boi. Wiara w nas postępuje. Przy wzroście duchowym wiara nam rośnie. Bo 

wiara, to jest pewność. Pozbywam się wątpliwości. Rośnie pewność. Rośnie zaufanie. Wiara nigdy nie 

pozostanie w tym samym miejscu. To nie jest materia, której nie da się zmienić. Branie rzeczywistości 

przez pryzmat, co zrobiłby Jezus, oznacza, że słucham tego, co robił Jezus w okolicznościach, które 



sobie przypominam. W książce pod tytułem „Oczami Jezusa” jest sytuacja, w której Jezus nie 

uzdrowił pewnego człowieka, bo przyszedł jego koniec. Jezus tylko mu przebaczył. I ten wyzionął 

ducha. Jeden z Apostołów zapytał, dlaczego tak? Jezus odparł: On już swoje życie spełnił. Zrobił 

wiele krzywd, ale Jezus mu odpuścił winy i mógł się wtedy ten człowiek pojednać z Bogiem. I tego 

nam brakuje, pojednania się z Bogiem, pojednania się z faktami, że taki jestem. Mam 

nierozliczoną przeszłość i w nią wracam.  Wracam w przeszłość, która mnie oskarża. Niby staję          

w prawdzie, a ukrywam to. Nie daję wiary temu, że Bóg mi to odpuścił,  kiedy powiedziałem: Panie, 

wybacz mi. W tym momencie moja spowiedź nie jest autentyczna.  Nie to, że nie wyznałem, tylko nie 

mam poprawy. I wygarniam Bogu, że: Ty mi tego nie darowałeś!  Przecież mam na to świadka- 

mógłby powiedzieć Bóg- To ten w konfesjonale! pukał? To znaczy odpuścił Ci, a po co wracasz?. 

Tylko, że my nie słyszymy lub nie rozumiemy tego pukania kapłana w konfesjonał… A ksiądz 

powiedział jeszcze: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a na koniec 

dodał: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. Nie ma nic więcej!  Idź w pokoju! Dlaczego 

zabierasz więc dalej niepokój? Dlaczego karmisz się dalej niepokojem? I to jest to, dlaczego 

panikujemy.  Nieś pokój! Jest  Wielki Post, czas pokuty, czas nawrócenia.  Dlatego powiadam wam: 

Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 

przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 

ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę 

dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na 

polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu 

nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie 

wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc 

zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to 

wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma 

dzień swojej biedy (Mt 6,24-34). 

Stawanie w prawdzie jest nieuniknione. Żeby żyć Ewangelią, trzeba stanąć w prawdzie. Nie 

zrozumiesz Ewangelii, jeśli tego nie uczynisz. I nie ma szans, żebyś wprowadził ją życie. Tego się nie 

uczysz, tego nie dostaniesz. Poproś Ducha Świętego, abyś mógł rozwiązywać sprawy, co do których 

nie masz pojęcia. Nigdy się do nich nie przygotujesz, a jak się przygotujesz, to ci nie wyjdzie. Jak 

będziesz chciał doradzić komuś, zająć się jakąś sprawą, to ci nie wyjdzie. Nie stanie się tak, jeżeli  

staniesz w prawdzie przed sobą i Bogiem. Wtedy, kiedy stajesz w prawdzie o sobie, w swojej nicości, 

pustce, wtedy Bóg widzi, że to jest prawdziwe, wchodzi w ciebie, mieszka. I słyszysz- tak, jak Jezus, 

gdy słyszał Ojca; wykonujesz to, co robił Jezus chodząc po ziemi. A teraz w nas – Jezus przygotowuje 

teren, w którym będzie działał. To jest ta spójnia.  Jeśli przez większą część życia masz tak: Dlaczego 

ja tak mam, dlaczego mi to nie wychodzi? To pomyśl, że dobrze, że ci  nie wychodzi. I dobrze, że 

doznajesz upokorzeń- tych, tamtych, poszczególnych. Dobrze, że to czy tamto popsuło się w twoim 

życiu. No bo, ty tak chciałeś. Kiedy już odejdzie ci chcenie, to się odmieni.  

 Wstyd w  stawaniu w prawdzie. Wstyd jest się nie przyznać, a nie jest wstydem przyznać się do 

błędu. Jeżeli przyznajemy się, to znaczy, że jesteśmy gotowi wreszcie to zostawić. Jaka prawda jest o 

nas? To są fakty!  

 Służba drugiemu jest chwałą Bożą. Po to jest służenie. Jezus mówił do apostołów: Lecz kto by 

między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym 

między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.  Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 



służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mk 10,  43b-45.) To jest pryzmat 

miłości Boga do nas. Pomyśl teraz jeszcze raz o słowach Jezusa: Tak i wy mówcie, gdy wykonacie 

wszystkie dane wam nakazy: Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do 

wykonania jako nasz obowiązek. (Łk 17,10 Z przekładu Biblii Pierwszego Kościoła )  

Amen. 

 

 

 


