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„POKONAĆ GOLIATA„

         
  

                                         Na chwałę Bożą…
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Cezary Rogowski

***

„POKONAĆ GOLIATA„
czyli

rzecz o tym jak zwyciężać własne słabości

Książkę tę dedykuję:

Kochanej mamie, mojej rodzinie
Iwonie Bełzak

Andrzejowi Hamerze
Tomkowi Januszkowi

Tomkowi Tymańskiemu

Przeczytaj tę książkę i podaruj ją osobie, na której Ci zależy

www.pokonacgoliata.pl
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Gratuluję!

        Już jesteś na dobrej drodze i osiągnąłeś spory 

sukces  chcąc  rozwiązać  swój  problem.  Mam  dla 
ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość – decydując się 
na  rozwiązanie  swojego  problemu pozwoliłeś  sobie 
opuścić  tę  grupę  ludzi,  których  problemy  są  tak 
wielkie,  że  zabierają  ich  ze  sobą  do  grobu.  My 
pozostawimy  twoje  pokonanymi!  „Goliat”  zostanie 
powalony, a ty odniesiesz całkowite zwycięstwo. Jak 
do  tego  dojdzie?  Otóż  przedstawię  ci  kilka 
praktycznych kroków, które ja zastosowałem w moim 
życiu, a które doprowadziły mnie do zwycięstwa nad 
moimi  „ goliatami”-  czyli  problemami,  demonami  i 
grzechami.  One  odbierały  mi  radość  życia  i 
uniemożliwiały  być  szczęśliwym  i  spełnionym 
człowiekiem. Wszystko to jednak uległo zmianie, gdy 
podjąłem kilka zdecydowanych kroków. Twój sukces 
jest gwarantowany! Więc nie traćmy czasu i od razu 
bierzmy się do pracy.
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„ POKONAĆ GOLIATA „

      … Goliat to filistyński, ciężko zbrojny wojownik, 
który dał się pokonać pasterzowi Dawidowi w dolinie 
Terebintu. Goliat, więc umownie niech będzie takim 
naszym typem na problem, którego pozornie nie da 
się pokonać. Ale jak sprawozdaje stara, bardzo mądra 
księga Samuela, Goliat został pokonany ( 1 Sm. 17).

Każdy problem może zostać pokonany!

Każdy problem ma swoją przyczynę. Dla mnie, jako 
człowieka  wierzącego,  praprzyczyną  wszelkiego 
problemu  jest  grzech.  Grzech  jest  jak  zły  kod 
genetyczny,  jest  jak  wirus  komputerowy.  Grzech 
zniekształca  normę  prowadząc  do  deformacji. 
Deformacja zaś jest przyczyną zmian i uwarunkowań 
często na podłożu nieświadomości, która nie pozwala 
nam przeprowadzić reformację,  by rozwiązać każdy 
problem.
A zatem potrzeba nam uświadomić sobie, czym jest 
grzech  i  jak  się  go  pozbyć  z  naszego  życia  by 
powrócić do normy, którą jest spełnienie, szczęście i 
powodzenie  w  każdej  moralnie  dobrej  dziedzinie 
naszego życia.

Czy już chcesz powalić swojego „ goliata”?
 Na pewno tak!
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Więc zaczniemy od modlitwy.

Dobry Boże,  Ty,  który mieszkasz w Niebie.  Proszę  
Cię w imieniu Syna Twego, a Pana naszego Jezusa  
Chrystusa,  byś  przeprowadził  nas  przez  karty  tej  
książki  z  Twoim błogosławieństwem,  a  zwycięstwo  
nad „ goliatami „ stało się naszym udziałem.
Dziękuję. 

 Amen
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***

KROK PIERWSZY
              ŚWIADOMOŚĆ

Jan 3,16

to pierwszy krok na dobry początek

Świadomość to stan psychiczny, w którym 
człowiek zdaje sobie sprawę ze zjawisk

wewnętrznych i zewnętrznych
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     Jak  już  wcześniej  wspomniałem 

praprzyczyną  wszelkiego problemu jest  grzech.  Nie 
musisz się ze mną zgadzać. Wszystko, o co chce cię 
teraz  poprosić  to,  to,  byś  założył,  że  mam  rację. 
Wyobraź  sobie,  że  właśnie  tak  jest.  Gdy  później 
opowiem ci  o  swoich  doświadczeniach  i  o  tym,  co 
Bóg mówi o grzechu, to przyznasz mi rację. 

Grzech  jest  egocentryczną  próbą  spełnienia  swoich 
pragnień  i  celów  za  wszelką  cenę.  Grzech  jest 
chybieniem  Bożego  celu.  Jest  buntem,  samowolą  i 
destrukcją. Grzech zabija. Pozbawia nas moralności, 
empatii,  doprowadza  do  dewiacji,  patologii  i 
uzależnień nabytych i do skłonności dziedziczonych 
genetycznie.

Według  Boga,  który  jest  prawdomówny,  grzech 
prowadzi do śmierci.  „ Albowiem zapłatą za grzech 
jest śmierć… „ (Rzym. 6,23) W pierwszym stadium, 
gdy  grzech  dojrzewa  doprowadza  do  śmierci 
duchowej, następnie prowadzi do śmierci wiecznej, o 
ile  człowiek  wcześniej  nie  znajdzie  0ratunku.  Po 
drodze  grzech  niszczy  nasze  zdrowie  psychiczne  i 
fizyczne.  Niszczy  nasze  przyjaźnie  i  rodziny, 
pozbawia nas moralności i godności, odbierając 
miłość,  szacunek,  status  społeczny  i  ekonomiczny. 
Popycha  nas  w  egoizm,  zgorzknienie, 
samouwielbienie,  depresje,  popycha  do  nałogu  czy 
hazardu. Namawia nas do cudzołóstwa, przez co 
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rozpadają  się  nasze  małżeństwa  i  narzeczeństwa. 
Namawia  nas  do  kradzieży,  co  prowadzi  nas  do 
więzienia.  Zachęca  nas  do  narkomani  czy 
alkoholizmu  itd.  Jednym  słowem  grzech  uprzykrza 
nam życie, czyni je często nieznośnym, co kończy się 
np. próbami samobójczymi, co jest dość powszechną 
reakcją  wśród  współczesnego  społeczeństwa. 
Wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem. Jak powiada 
Pismo  „wszyscy  zgrzeszyli,  nie  ma  ani  jednego 
sprawiedliwego”  (Rzym.3,10-12).  Grzech  stał  się 
naszą  drugą,  a  raczej  pierwsza  naturą.  Ktoś 
powiedział,  że  człowiek  kłamie  od  dziesięciu  do 
dwudziestu  razy  dziennie.  Jeśli  nie,  to  albo  jest 
świętym albo psychicznie chorym. Naszym zadaniem 
będzie  w  mocy  Bożej  dokonać  przemiany  z 
grzesznika w świętego.

Ja  osobiście  byłem  bardzo  wielkim  grzesznikiem, 
grzech  swego  czasu  był  we  mnie  na  każdej 
płaszczyźnie  mojego  życia.  Kiedyś  byłem 
niewolnikiem wielu grzechów. Grzech rodzi grzech. 
Po  kilku  dziedzicznych,  stałem  się  niewolnikiem 
wielkiego,  trzymającego  mnie  w  swych  kajdanach 
grzechu narkomanii.  Byłem uzależniony tak bardzo, 
że już jedną nogą byłem w grobie. Byłem wrakiem 
człowieka, który prosił Boga o śmierć. Na szczęście 
Bóg  miał  nieco  inne  plany.  Zostałem  uwolniony! 
Nadszedł  w  moim  życiu  czas  by  powiedzieć 
grzechowi  nie.  Nie  myśl,  że  już  nie  jestem 
grzesznikiem.  Jestem  nim.  Ale  w  Chrystusie  już 
jestem  uwolniony  od  grzeszenia  i  nie  muszę  dalej 
grzeszyć,  choć  z  przykrością  muszę  stwierdzić  że 
czasem mi się to zdarza.
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Teraz  w twoim życiu  nadszedł  czas  by powiedzieć 
grzechowi STOP! 
Wybieram życie! Szczęście i powodzenie.
Co trzeba zrobić, aby zatrzymać proces grzeszenia i 
zerwać z nim na zawsze?

Musimy sobie uświadomić, że nasz problem numer 
jeden  to  grzech.  On  jest  przyczyną  wszelkich 
naszych  problemów.  W  tej  książce  często  będę 
używał  wyrażenie  „  MUSIMY1” ze  względu  na 
konieczność  jaką  trzeba  podjąć  by  osiągnąć 
zamierzony cel. ŚWIADOMOŚĆ zaś będzie również 
niezbędna na każdym kroku by osiągnąć  sukces.

Zdobądźmy  się  na  chwile  wspaniałomyślnej 
szczerości.

Naszym problemem jest grzech!

 Teraz musimy świadomie podjąć decyzję, że chcemy 
się go pozbyć za wszelką cenę z naszego życia.

 Zapamiętaj:

Bardzo ważne będzie dla nas na drodze do 
osiągnięcia sukcesu świadome podejmowanie 
dobrych decyzji.

1 „musisz” i nie jest to nakaz manipulacyjny a raczej 
wyeliminowanie innych, złudnych, na pozór lepszych 
możliwości osiągnięcia zwycięstwa.
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Cel: muszę pozbyć się grzechu!

Aby  pozbyć  się  każdego  grzechu  z  naszego  stylu 
życia  czy  charakteru,  konieczne  będzie  wykonanie 
niezbędnych kroków.

1.Muszę stać się świadomie wierzącym 
chrześcijaninem.

2. Muszę pojednać się z Bogiem.

3. Muszę wyznać swoją rebelie wobec Boga, musze 
wyrzec  się  grzechu  i  chęci  grzeszenia,  muszę 
pokutować i nawrócić się do Boga.

4. Muszę, (bo jest to konieczne) przyjąć przez wiarę 
Jezusa  Chrystusa  jako  swojego  osobistego  Pana  i 
Zbawiciela,  który  przebaczy  i  odpuści  mi  każdy 
grzech,  który  Mu  wyznam  przez  wzgląd  na 
odkupieńczą swą śmierć na krzyżu Golgoty.

5. Muszę przez wiarę przyjąć delegowaną moc, która 
mnie uwalnia od grzechu i grzeszenia.

Ale ty powiesz.  „Czarek ja nie  mam pojęcia,  co to 
znaczy:  stać  się  świadomie  wierzącym,  czym  jest 
pojednanie, pokuta czy przyjęcie delegowanej mocy.”
Nie martw się tym. Poprowadzę cię krok po kroku i 
razem osiągniemy cel.
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Zacznijmy od tego, że koniecznie musisz pojednać się 
z Bogiem. Podpowiem Ci jak ja zrobiłem to blisko 
dziesięć lat temu.

Wieczorem,  kiedy  byłem  sam  w  swoim  pokoju,  a 
wokół  mnie  był  ciemno,  uklęknąłem  i  cichutko 
zacząłem swoją rozmowę z Bogiem mniej więcej tak: 
    

     Panie  Jezu,  przepraszam Cię  za to,  że  jestem 
grzesznikiem,  wybacz  mi,  że  przez  tyle  lat  żyłem w 
rebelii  przeciwko  Tobie.  Proszę  Cię  przebacz  mi 
wszystkie  moje  grzechy.  Żałuję,  że  je  popełniłem.  
Proszę wejdź w moje życie i zmień je od wewnątrz na  
zewnątrz.  Zapraszam  Cię  do  mojego  serca  jako  
mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Pozwól mi żyć  
nowym życiem. Uwolnij mnie od grzechu i grzeszenia.  
Proszę Cię Boże, Ojcze o dokonanie we mnie cudu  
nawrócenia. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę 
i dziękuję. Amen ( Rzym.10,9-10 )

Takie było moje osobiste pojednanie.

Jeśli  szczerze  pomodlisz  się  modlitwą  wiary,  to 
wykonasz    najważniejszy krok na drodze twojego 
nowego życia! 

 Jeśli już pojednałeś się z Bogiem to:
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Gratuluję!!! 

Dziś stałeś się prawdziwym, wolnym,
świadomie wierzącym chrześcijaninem

1.Poprzez tę modlitwę wiary pojednałeś się z Bogiem 
( Jan 6,35 ).

2. On przyjął cię jako swoje dziecko ( Jan 1,12 ).

3. Stałeś się chrześcijaninem, dzieckiem Bożym.

4. Twoje grzechy zostały ci przebaczone (1 Jana1,9 ).

5. Jesteś wolnym człowiekiem, zostałeś uwolniony od 
swojej starej, grzesznej natury (2Kor. 5,17 ).

6.  Otrzymałeś  w  darze  nowe  życie,  to  jest  życie 
wieczne! ( Jan 10.28).

7. Nie musisz już grzeszyć (Ef.4,28 ).

17



8.Jezus  Chrystus  wszedł  w  twoje  życie  w  osobie 
Ducha świętego. 

9. Narodziłeś się z Ducha, dostąpiłeś nowonarodzenia 
(Jan 3,1-17 ). Czym bardziej zaufasz Jezusowi, czym 
bardziej  otworzysz  swoje  serce  na  działanie  Ducha 
Świętego, tym więcej dobrodziejstw otrzymasz.

Ja  osobiście  zostałem  w  wyniku  nawrócenia 
uwolniony od palenia  papierosów, od tak z dnia na 
dzień po ośmiu  latach palenia.  Zostałem uwolniony 
od picia alkoholu i od ćpania. Ale były też problemy, 
których nie oddałem Bogu od razu i z tymi ja i moi 
bracia  chrześcijanie  i  Bóg,  walczyliśmy  wiele  lat. 
Dlatego bardzo ważnym jest to, by wyznać szczerze 
Bogu wszystkie grzechy, by zadość uczynić o ile jest 
to możliwe i porzucić wszelki grzech. 
Rozpocząłeś  właśnie  nieprzemijającą  przyjaźń  z 
Jezusem Chrystusem ( Jan 15,15 ).  Przyjrzyjmy się 
przez chwilę, jaki On jest.

  Jezus przebywał  właśnie ze swoimi uczniami nad 
Jeziorem  Galilejskim.  Gdy  postanowił  się  udać  w 
okolice  Tyru  i  Sydonu,  do  pewnej  poganki  rodem 
Syrofenicjanki.  Wyruszywszy przebyli  mniej  więcej 
siedemdziesiąt  kilometrów  pieszo.  A  trzeba  nam 
wiedzieć,  że droga przez Fenicję w czasie upałów i 
pór  deszczowych  była  sporym  wyzwaniem,  które 
mogło zabrać ok. osiemnastu godzin.  Jeszcze żaden 
przyjaciel nie poświęcił się dla niej tak jak Jezus. Gdy 
dotarł  w  tamte  strony,  kobieta  Syrofenicjanka 
zobaczywszy  Go  i  zaczęła  wołać:  Zmiłuj  się  nade 
mną Panie,  synu Dawida. Córka moja ciężko bywa 
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przez diabła dręczona A on jej nie odpowiedział ani 
słowa. Wtedy przystąpili uczniowie jego, prosili go, 
mówiąc:  Odpraw  ją,  bo  woła  za  nami.  A  on 
odpowiadając rzekł: Jestem posłany, tylko do owiec, 
które  zginęły  z  domu  Izraelskiego.  Lecz  ona 
przystąpiwszy, pokłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj 
mię!  A on odpowiadając rzekł:  Niedobrze jest  brać 
chleb dzieciom, i rzucać szczeniętom. A ona rzekła: 
Tak  jest,  Panie!  a  wszakże  i  szczenięta  jedzą 
odrobiny,  które  padają  z  stołu  panów  ich.  Wtedy 
odpowiadając Jezus rzekł jej: O niewiasto! wielka jest 
wiara  twoja;  niechaj  ci  się  stanie,  jak  chcesz.  I 
uzdrowiona jest córka jej od tej godziny. ( Mat.15,21- 
28)

Cóż za wspaniały Przyjaciel! Cóż za moc! Jej „goliat” 
został  pokonany.  Prześledźmy  krok  po  kroku  jak 
doszło  do  tego  wspaniałego  wydarzenia  w  życiu 
Syrofenicjanki. Jezus przyszedł do niej osobiście.
Kobieta zobaczyła Go i wyszła na spotkanie.
Uznała  Pana i  Zbawiciela  w osobie  Jezusa oddając 
Mu  pokłon.  Zwróciła  się  do  Jezusa  z  prośbą  o 
uwolnienie. Przez wiarę, determinację i cierpliwość w 
pokorze, aktywnie oczekiwała na cud uwolnienia.
Jezus widząc jej wiarę, nie rozczarował jej – dokonał 
cudu  w  życiu  jej  córki.  Naśladując  zachowanie 
kobiety  i  mając  w  pamięci  wielkie  poświęcenie 
Zbawiciela  możemy  cieszyć  się  w  naszym  życiu 
równie wspaniałymi wydarzeniami.
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SPRAWIEDLIWOŚĆ

Bóg  w  momencie  twojego  nawrócenia 
(nowonarodzenia)  przypisuje  ci  Chrystusową 
sprawiedliwość  i  przez  nią  uzdalnia  cię  do 
doskonałego2,  etycznego,  moralnego,  duchowego  i 
sprawiedliwego  stylu  życia.  Objawia  się  to  w 
sposobie  myślenia.  Człowiek  przed  nawróceniem 
myśli na przykład o tym, by oszukać lub ukraść albo 
coś zupełnie innego. Ale po osobistym spotkaniu ze 
Zbawicielem „coś” się zmienia.  Zmienia  się sposób 
myślenia. Kto raz spotka się osobiście z Jezusem, już 
nigdy nie będzie tym samym człowiekiem. Spotkanie 
z  Bożą  miłością  i  sprawiedliwością  w  osobie 
Chrystusa, jest jak zderzenie z autobusem. Odmienia 
człowieka  na  zawsze.  Doświadczenie  to  jest  tak 
oczywiste  jak  narzeczeństwo  czy  małżeństwo. 
Świadomie  przyjmując  chrześcijaństwo  stajemy  się 
dziećmi  Bożymi,  a  to  obliguje  nas  do  konkretnego 
stylu  życia.  Chrześcijaństwo to  mało  uczęszczana  i 
niepopularna  w  dzisiejszych  czasach  wąska  droga. 
Niewielu ma odwagę pójść za Jezusem i zostać Jego 
wiernym  naśladowcą.  Ten  styl  życia  wymaga 
zaangażowania,  poświęcenia  i  wyrzeczenia,  ale  to 
jarzmo z Chrystusem jest jarzmem błogosławionym.
Sprawiedliwy  styl  życia  w  mocy  Ewangelii  to 
zaszczyt i honor. 

NIEŚWIADOME OFIARY WOJNY
2 Doskonałości tej nie ma w tobie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, a raczej jesteś do niej uzdalniany przez 
Bożą obecność w tobie. A to znaczy, że przez uświęcenie, 
trwanie w tej obecności stajesz się doskonalszy i doskonalszy na 
wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa. 
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Czy  pomyślałeś  może  kiedyś  o  sobie  lub  o  kimś 
bliskim  z  twojego  otoczenia,  że  jest  nieświadomą 
ofiarą konfliktu? Bo „ wybuchła walka w niebie”, w 
dalekiej przeszłości. Od kilku tysięcy lat trwa wojna o 
twoją  i  moją  duszę.  Konflikt  ten  przeniósł  się  na 
ziemię jakieś 6000 lat temu. Jest już wiele milionów 
ofiar tej wojny. Jest też jedna doskonała ofiara, którą 
dobrowolnie  poniósł  niejaki  Jezus,  zwany 
Chrystusem. Gdy jesteś  tego świadomy, to już duży 
sukces,  bo  możesz  dokonać  właściwego  wyboru. 
Możesz  podjąć  decyzję  czy  walczyć  i  próbować 
zwyciężyć  w  tej  wojnie  na  własną  rękę,  choć  to 
daremny  trud.  Czy  też  skorzystasz  ze  zwycięskiej 
ofiary Jezusa Chrystusa. W gorszej jednak sytuacji są 
ci, którzy na własne życzenie wolą być nieświadomi 
tego,  co  się  dzieje  „nad  ich  głowami”.  Każdy,  kto 
beztrosko  prześlizgnie  się  przez  życie,  na  sądzie 
Bożym  zauważy,  że  nie  zwyciężył  jak  mu  się 
wydawało  a  wręcz  przeciwnie,  przegrał  z  kretesem 
swoją szansę na życie wieczne. Napisano: 

KAŻDY, KTO NIE JEST ZE MNĄ,
JEST PRZECIWKO MNIE (Mat. 12,30).

NADEJDZIE DZIEŃ
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Nadejdzie dzień, w którym pęknie Niebo,
Nastanie czas straszny i okrutny,

Już idzie Pan, w ręku swym trzyma miecz, 
Zapłatą za grzech jest śmierć.

Widziałem tam nowe niebo i nowa ziemia była też,
Gdziekolwiek nie spojrzę, co stare przeminęło,

Oto Pan dziś wszystko czyni nowe,
Czy wiesz, po której staniesz stronie?

DOBRE DECYZJE

„PÓJDĘ ZA TOBĄ, ALE POZWÓL MI 
NAJPIERW…”

Najpierw  pozwól,  że  skończę  studia…  Najpierw 
pozwól mi, wyszaleć się, bo jestem jeszcze młody…
Najpierw  pozwól,  że  załatwię  swoje  sprawy 
rodzinne…Najpierw  muszę  ustawić  się  dobrze 
ekonomicznie…Najpierw muszę to i muszę tamto. 
Każda  wymówka  jest  dobra  dla  tego,  który  jej 
potrzebuje. Co ty musisz najpierw? Zanim pójdziesz 
za Jezusem. Odwlekając tak ważną decyzję,  musisz 
liczyć  się  z  tym,  że  tracisz  szansę  na  zbawienie  i 
życie wieczne. A z minuty na minutę, z godziny na 
godzinę twoje szanse drastycznie maleją.

Dlaczego? 
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Przemija czas łaski. Zatwardzasz swoje serce.
Szatan  wpaja  ci  kłamstwo,  że  masz  jeszcze  dużo 
czasu.  Znajduje  ci  tak  wiele  zajęć,  byś  myślał  o 
wszystkim,  tylko  nie  o  Jezusie.  A  gdy  już  o  Nim 
pomyślisz, to przypomni ci wtedy, że najpierw to ty 
musisz  to  i  tamto.  Dlatego  nigdy  nie  odkładaj  na 
później właściwej decyzji. Za Jezusem warto iść już 
dziś. Świat przemija,  przemija też twoje życie.  Gdy 
odłożysz tę decyzję na później, może, choć ci tego nie 
życzę, nadejść taki czas, gdy już będzie dla ciebie za 
późno. 

Popadam w zachwycenie, gdy widzę dzieła przyrody, 
najpiękniejsze  miejsca  na  świecie  czy  narodziny 
nowego  życia.  W  świecie  tym,  spotyka  nas  wiele 
fascynujących doświadczeń. A Pan mówi, że „ czego 
oko nie widziało i ucho nie słyszało”, to przygotował 
dla  nas  Bóg.  Warto  dziś  posłuchać  łacińskiego 
powiedzenia  „A  TUO  LARE  INCIPE”,  co  znaczy 
ZACZNIJ  OD  SIEBIE..  Pan  Jezus  zachęca  nas 
słowem  „szukajcie  najpierw  Królestwa  Bożego  i 
sprawiedliwości  Jego,  a  wszystko  inne  będzie  wam 
dodane”.  Zadbaj  więc  o  siebie,  upewnij  się,  że 
inwestujesz  mądrze  swój  czas,  energię  i  zdolności. 
Zainwestuj  w wieczność.  Bo  wszystko  tu  na  ziemi 
przeminie.  Powiedz:  pójdę  za  tobą  Panie  wszędzie 
dokądkolwiek  pójdziesz  nie  patrząc  na  cenę,  jaką 
przyjdzie mi zapłacić. 
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***

KROK DRUGI

 WIARA I ZAUFANIE PRZEZ- -  
OSOBISTE POZNANIE -

Ef. 2,8

Abyśmy mogli wzrastać i rozwijać się na tej 
nowej

drodze potrzebna będzie nam wiara i zaufanie.

„Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo 
jeszcze mamy iść po ciemku.”

  
Jan Twardowski
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Czym jest wiara?

Wiara  biblijna  jest  uznaniem  za  rzeczywistość,  za 
prawdę  i  za  autentyczność  wszystkiego,  co 
powiedział i uczynił Bóg. Aby wiara była skuteczna 
w naszym życiu potrzebą jest jej praktykowanie.

Wygląda to tak.
 Przyjmijmy,  że moim problemem jest wspomniany 
już wcześniej grzech kłamstwa. Kłamię tak często, że 
już sam nie wiem, co komu powiedziałem i gubię się 
w tym. Jest mi już z tym bardzo źle, ludzie mi nie 
ufają,  dziwnie  reagują  na  wszystko,  co  mówię, 
choćbym  mówił  prawdę.  Postanawiam  to  zmienić. 
Ale  szybko  zauważam,  że  kłamstwo  tak  mocno 
wpisało się w mój charakter, że spontanicznie kłamię 
i nie umiem nad tym zapanować. Przychodzę,  więc 
jak ta Syrofenicjanka do Jezusa i przedstawiam Mu 
mój problem, mówiąc:
     „ Panie Jezu, jestem kłamcą. Okłamuję wszystkich 
wszędzie i już mam tego serdecznie dość. Ludzie mi 
nie ufają a i Ty pewnie nie jesteś ze mnie dumny. Jest 
mi  bardzo  przykro.  Wstyd  mi  z  tego  powodu,  że 
złamałem Twoje przykazanie. Nie umiem sam sobie z 
tym grzechem poradzić.  Proszę pomóż mi.”  W tym 
momencie Bóg-Jezus Chrystus według swej obietnicy 
wybacza  mi  i  uwalnia  mnie  od kłamstwa.  Ja  przez 
wiarę  przyjmuję  Jego  łaskę  i  postanawiam  przez 
delegowaną mi moc więcej nie kłamać. Świadomy tej 
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przemiany  pozwalam  Duchowi  Św.  kontrolować 
moje myśli i słowa. Szybko zauważam, że staję się 
prawdomówny.  Jeśli  jednak  zdarzy  mi  się 
nieświadomie  skłamać,  Bóg  jako  wierny  i 
sprawiedliwy odpuści mi to przewinienie, bo to jest 
tylko  upadek  (  Izaj.1,18  ).  Świadomie  podejmuję 
decyzję, że z premedytacją nigdy nie skłamię. Dzięki 
takiej  współpracy  z  Duchem  Świętym  staję  się 
całkowicie  wolny  od  grzechu  kłamstwa,  a 
prawdomówność  staje  się  moją  nową  naturą.  A 
wszystko  to  dzięki  łasce  i  mocy  Bożej.  Proste, 
prawda? I do tego skuteczne! 

„Gorącą, żarliwą modlitwą i żywą wiarą osiąga się  
wielkie zwycięstwa” E.G.White.

Warto  zwrócić  naszą  uwagę  na  praktyczne 
wyżywanie wiary. Jest ona darem jak wszystko inne, 
co pochodzi od Boga. Dar ten otrzymujemy w takiej 
ilości, w jakiej umiemy go przyjąć. Świadomie ufając 
Bogu  możemy  zwiększać  przyjmowanie  wiary  w 
wiarę.  Dzieje  się  to  jednak  poprzez  praktyczne 
zastosowanie.  Jak  zatem  rozpocząć   stosowanie 
wiary, gdy jej się nie ma w ogóle? Praktykę, którą ja 
próbuję stosować i którą polecam innym można ująć 
słowami - „ daj Bogu szansę”. Dać Bogu szansę, to 
znaczy dać Mu kredyt zaufania. Trzeba nam założyć, 
że Bóg uczyni to, co obiecał. Bóg obiecał pomóc nam 
we  wszystkim,  co  jest  dobre  dla  nas.  Jeśli  już 
zdecydujesz się zaufać Bogu, pozwól Mu na to, aby 
działał.  Jeśli  np.  chciałbyś  pokonać  nałóg  palenia 
papierosów, poproś Pana o uwolnienie w modlitwie i 
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potraktuj tę rozmowę poważnie. Bóg na pewno da ci 
moc  do  zwycięstwa.  Przyjmij  do  wiadomości  tę 
rzeczywistość,  że  jesteś  uwolniony  i  zastosuj  ją  w 
swym życiu.

1.  Skoncentruj  się  na  uwolnieniu  w  sposób 
pozytywny.  Powiedz  –  „dzięki  Bogu  jestem  już 
wolny!”  Pamiętaj  jednak,  że  to  nie  w  twojej 
pozytywnej  wypowiedzi  jest  moc,  tylko  w  słowie, 
które wypowiada Bóg.
2. Podziękuj Bogu za uwolnienie i zrób wszystko by 
tylko >DZIŚ< cieszyć się tą wolnością.

Jutro nie istnieje, wczoraj przeminęło. Jest tylko dziś. 
Jesteś ty, Twój Bóg i wolność tu i teraz.

Teraz jesteś wolny. Tu i teraz. Nie jutro. 

T E R A Z!

3. Jutro tylko przypomnisz sobie, że od wczoraj jesteś 
wolny  i  powiedz:  Wczoraj  przeminęło  –  jutro  nie 
istnieje.  Dziś  to  wszystko,  co  mi  daje  Bóg.  I  dziś 
dzięki  mocy  Bożej  jestem  wolnym  człowiekiem. 
Podziękuj Panu za tę wolność. Przeżyj ten dzień jak 
na wolnego człowieka przystało. Dziś ciesz się swoją 
wolnością.
4.  I  tym  razem  skoncentruj  się  tylko  na  dniu 
dzisiejszym.  Pomyśl  –  skoro  Boża  moc  była 
skuteczna wczoraj to i dziś będzie skuteczna.
Tak oto staniesz się praktykiem i będziesz cieszył się 
swoją  wiarą  i  Bożym  zwycięstwem.  Będziesz 
praktykował  wiarę,  która została  ci  dana.  Z czasem 
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zobaczysz, że z racji nowej natury nałóg palenia jest 
ci całkowicie obcy. Czasem może zdarzyć się tak, że 
jednak potkniesz się na swojej drodze do zwycięstwa. 
Nie  przejmuj  się  tym  wcale,  „I  po  złych  zbiorach 
trzeba siać”.

Podejmij wyzwanie raz jeszcze!

„Człowiek,  który  przesuwa  góry,  zaczyna  od 
małych  kamyczków”  –  mówi  mądre  chińskie 
przysłowie.

Przyjdź do Pana Jezusa,  przeproś Go za to,  co jest 
niewłaściwe.  Podaj  Mu  swą  rękę  –  Ty  i  Bóg  – 
spróbujcie  raz  jeszcze.  Tym  razem  będzie  lepiej. 
Jesteś już bogatszy o doświadczenie.

-  przeanalizuj  dokładnie,  dlaczego  twój  problem 
pojawił się raz jeszcze,
- wyciągnij z tej analizy wnioski,
-  podejmij  konstruktywne  kroki,  które  poprowadzą 
cię do zwycięstwa.

Powiedz głośno: 

„Mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia, w 
Jezusie Chrystusie!” ( Fil.4,13 )

Pamiętaj: Skoro w mocy Bożej mogłeś przeżyć jako 
wolny człowiek jeden dzień, to możesz i tydzień i rok 
i  dziesięć  lat  i  całą  wieczność.  O  taką  praktyczną 
wiarę  i  zaufanie  koniecznie  musimy  się  modlić. 
Czasem  bywa  i  tak,  że  będziemy  potrzebowali 
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pomocy innych chrześcijan by zastosować skuteczną 
modlitwę wstawienniczą. O czym powiemy w dalszej 
części tej książki.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYKOWANIA WIARY

Pewnego razu  podczas  modlitwy porannej  prosiłem 
Pana  o  siły  fizyczne  podczas  biegania,  a  muszę 
przyznać,  że  bardzo  mi  ich  brakowało,  bo  były  to 
moje  pierwsze  próby  regularnego  uprawiania  tego 
sportu. Tego poranka przebiegłem trzykrotnie dłuższy 
dystans  niż  poprzednio.  Od  tego  czasu  biegam  na 
dłuższych odcinkach.

Zbyt banalne?

Chodziłem  już  z  Jezusem  blisko  dziesięć  lat  z 
grzechem, który był  mi kulą u nogi. Czasem ciążył 
tak,  że  w  ogóle  nie  mogłem  iść,  czasem  jednak 
udawało  mi  się  wziąć  ją  i  oddać  Jezusowi.  I  tak 
szliśmy On i ja. Tyle, że co jakiś czas odbierałem ją 
na nowo Jezusowi a moja wędrówka za Nim stawała 
się długa i  uciążliwa.  Nastał  jednak ten upragniony 
czas,  w którym zrozumiałem,  że  wolność dla  mnie 
jest  tylko  w  Jezusie.  Oddałem  Mu  kulę  i 
postanowiłem, że nie sięgnę już po nią nigdy więcej, 
a  raczej  uchwycę  się  mocno  dłoni  Jezusa,  byśmy 
razem poszli dalszą drogą. I tak zostałem uwolniony z 
łaski  na  podstawie  wiary.  Celowo  nie  nazywam 
grzechu  po  imieniu  byś  mógł  drogi  czytelniku 
wstawić sobie tu dowolny problem, z którym ty się 
borykasz, bo wierzę, że mój grzech był „ goliatem” 
nie do pokonania dla mnie. 
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Co jest niemożliwe dla ludzi, dla Boga jest możliwe.
Każdy, kto czyta Ewangelie zauważy, że pojawia się 
w niej coś szczególnego, co ja nazywam „dotykiem 
wiary”. I tak kobieta, która od wielu lat cierpiała na 
krwotok,  przez  wiarę,  w  jednej  chwili  dotyka  się 
Jezusa i  zostaje  uzdrowiona.  Przez wiarę dziesięciu 
trędowatych zostaje uleczonych. Przez tę samą wiarę 
przy  sadzawce  człowiek  po  czterdziestu  latach 
choroby zostaje uzdrowiony.

Jezus zwykł zadawać następujące pytanie:

 Co chcesz abym Ci uczynił? 
 Czy chcesz być zdrowy? 
 Co mogę dziś dla Ciebie zrobić? 

A następnie odpowiada.
Idź – wiara twoja cię uzdrowiła!
Taki właśnie jest Jezus. Czy takiego Go znasz?

Czym jest, zatem dotyk wiary? Jest uchwyceniem się 
niewidocznego tak jakby było widoczne.
Jest przeświadczeniem i pewnością tego, że co Jezus 
obiecał jest w stanie dokonać.

Gdy  idziesz  za  Jezusem  mimo  wszystko,  mimo 
przeciwności,  to w końcu zbliżysz  się do Niego na 
wyciągnięcie  ręki,  a  dotyk  wiary  sprawi  dla  ciebie 
cud zbawienia. Dotyk wiary uwalnia Bożą pozytywną 
moc twórczą, która wybawia od grzechu i grzeszenia 
i daje wolność, zwycięstwo i życie. Zdarzyć się może 
w  naszym  życiu  i  tak,  że  problem,  z  jakim  się 
spotkamy jest tak ogromny, że odbiera nam wiarę w 
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to, że Bóg może w tym przypadku coś zrobić. Takie 
myśli  są  kłamstwem,  w  które  szatan  chce  byśmy 
wierzyli. Nie dajmy się oszukać. Wielu z nas jednak 
ulega  tej  zwodniczej  sugestii.  Ja  również  jej 
ulegałem.  Wtedy  było  mi  bardzo  źle.  Powtarzałem 
sobie wtedy „Wolę grzeszyć  i szukać Boga i iść za 
Nim, niż grzeszyć  i  żyć  w samotności”  Oczywiście 
nie polecam takiego stylu myślenia. Ale taka postawa 
nie  odebrała  mi  nadziei.  Nie  polecam  tego  jako 
regułę.  Mi  jednak  taka  postawa  pozwoliła  szukać 
Boga  mimo  wszystko.  Niektórzy  mówią,  że  aby 
spotkać się w życiu z Bogiem to trzeba sobie na to 
zasłużyć  albo  być  świętym.  Nic  podobnego. 
Osobiście  szedłem  za  Jezusem  tak  upaprany  w 
grzechu jak mało kto. Było warto! Nigdy nie odcinaj 
się od jedynego źródła ratunku! Szukaj zbawienia w 
Jezusie mimo wszystko.
Zobacz,  co  piszą  o  Bogu  Ci,  którzy  Go  znali 
osobiście,  np.  król  Dawid  czy  też  ludzie  nam 
współcześni:

Psalm 34
„Dziękczynienie za wybawienie od ucisków”

Dawidowy,  gdy  udawał  obłąkanego  przed 
Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł.
Będę  błogosławił  Pana  w  każdym  czasie,  Chwała 
jego niech będzie zawsze na ustach moich!
Dusza  moja  będzie  się  chlubić  Panem!  Niechaj 
słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze 
mną!  Wywyższajmy wspólnie  imię  jego!  Szukałem 
Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od
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wszystkich  obaw  moich.  Spójrzcie  na  niego,  a 
zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!
Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z
wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz 
Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.
Skosztujcie  i  zobaczcie,  że  dobry  jest  Pan: 
Błogosławiony człowiek, który u niego szuka
schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego 
nie  brak  tym,  którzy  się  go  boją.  Lwięta  cierpią 
niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie 
brak  żadnego  dobra.  Pójdźcie  synowie,  słuchajcie 
mnie!  Nauczę was bojaźni  Pańskiej!  Jakim ma być 
człowiek,  który  kocha  życie,  Lubi  oglądać  dobre 
dni?...Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od 
słów obłudnych!  Odwróć się  od zła  i  czyń  dobrze, 
Szukaj pokoju i ubiegaj się oń! Oczy Pańskie patrzą 
na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.
Oblicze  Pańskie  jest  zwrócone  przeciwko 
złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich wołają, 
a  Pan  wysłuchuje  ich,  I  ocala  ich  ze  wszystkich 
udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, 
A wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść 
spotyka  sprawiedliwego,  Ale  Pan  wyzwala  go  ze 
wszystkich.  Strzeże  wszystkich kości  jego,  Żadna z 
nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, A ci, 
którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan 
wyzwala  duszę  sług  swoich  I  nie  będą  ukarani  ci, 
którzy mu ufają.”

“Konradek” 
(fragment. z pamiętnika p.t. „Wspomnienia Romy”).
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 „W  mojej  Biblii  obok  Psalmu  30  widnieje  napis 
granatowym długopisem “14 VII 2001 Konradek” a 
na marginesie napisałam “Zmartwychwstanie.” 
Był ciepły lipcowy dzień. Byłam sama z dziećmi, bo 
mój mąż pracował w tym czasie za granicą.  Byłam 
bardzo  zadowolona,  bo  Marek  M.,  szwagier  mojej 
synowej  zainteresował  się  ewangelią  i  po  raz 
pierwszy  miał  przyjechać  do  zboru.  Pojechaliśmy 
naszą  starą  Zastawką  do  zboru.  Było  bardzo 
przyjemnie a także i Marek był bardzo zadowolony. 
Obiecał zabrać wraz ze swoimi dziećmi moją Dorotkę 
na basen, ale źle się poczuł i musiał odwołać swoją 
obietnicę. Zrobiło mi się przykro, że dzieci nie pojadą 
i zaproponowałam, że ja zabiorę swoje i jego dzieci 
nad zalew Nowiny. Tak też się stało. Pojechało razem 
z nami jeszcze wiele osób ze zboru w Sandomierzu a 
także  cała  grupa  ze  Stalowej  Woli.  Dużo 
rozmawialiśmy o Bogu a dzieci bawiły się w wodzie. 
Było z nimi w wodzie kilku braci.  Nagle poczułam 
dziwny niepokój i razem z Ewą. poszłam do wody i 
widziałam  jak  Konradek  i  Dawid  podskakują  w 
wodzie. Moją Dorotkę w tym czasie Marek B. uczył 
pływać a obok niego był  Wiesiu.  Daniel  z Renatką 
pływali  przy  drugim  brzegu.  Stałam  w  wodzie  po 
kolana i rozmawiałam z Ewą. Nagle spostrzegłam jak 
Marek  rzuca  Dorotkę  i  bierze  na  ręce  Konradka  i 
biegnie w naszym kierunku. Położył go na brzegu i 
rozpoczął  masaż  serca.  Natychmiast  dobiegł  lekarz, 
który  jak  się  okazało  miał  rozłożony  koc  obok. 
Przybiegł  z  innym  lekarzem  i  natychmiast  podjął 
akcję ratowniczą.  Zadzwonił  również na pogotowie. 
To było straszne. Byłam przerażona i nic innego nie 
miałam w myślach jak tylko “ Boże ratuj!” Za mną 
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stało  wiele  braci  i  sióstr.  A ja  wciąż  modliłam się 
“Boże  ratuj!”  Popatrzyłam  na  Marka,  był  bardzo 
zmęczony a  w jego oczach zobaczyłam rezygnację. 
Wtedy już byłam pewna, ze Konradek nie żyje i, że 
już  nie  ma  dla  niego  ratunku.  Byłam  zszokowana! 
Nagle  przypomniałam sobie  jak Pan Bóg wskrzesił 
Renatkę  i  usłyszałam  cichy  głos  “Uklęknij  i  proś 
Boga o wskrzeszenie.” Myśli tłukły mi się w głowie: 
a  jak  się  ośmieszę,  a  jeżeli  Bóg  go  nie 
wskrzesi?!  ..itp.  Jednak  z  drugiej  strony  byłam 
pewna,  że  Bóg może mnie  wysłuchać.  W koło nas 
stało setki osób i opór diabelski był straszny. To były 
sekundy,  ale  wszystko  wydawało  się  wiecznością. 
Nagle  uklękłam  i  na  głos  powiedziałam  “Boże  ty 
możesz  go wskrzesić,  proszę  zrób to.”  I  stało  się... 
Konradek zaczął wymiotować. Odwracali go na bok i 
znowu sztuczne oddychanie i masaż serca na zmianę. 
Byłam  już  pewna,  że  będzie  żył  i  od  razu 
dziękowałam Bogu za cud. Gdy przyjechała karetka 
lekarz Łopatka powiedział,  że to dziecko nie żyło i, 
że to jest ewidentny cud. 
Konradek gdy go zabierali  bardzo krzyczał  i  rzucał 
się,  ale  był  nadal  nieprzytomny.  Marek W. zawiózł 
mnie  do  szpitala  a  tam  spotkałam  rodziców 
Konradka,  których  zawiadomił  Daniel.  Byłam 
przerażona,  ale Marek powiedział,  że gdy jechał do 
szpitala był pewny, ze szatan zaatakował jego dziecko 
by odciągnąć ich od Boga, ale w drodze obiecał Panu 
Bogu, że cokolwiek się stanie to on pójdzie za Nim. 
Zuzia też przywitała mnie spokojnie, ale nie chciała 
rozmawiać i nie robiła mi wyrzutów. Było mi bardzo 
przykro, że nijak nie mogę im pomóc. Modliliśmy się 
do późna w nocy a następnego dnia spotkaliśmy się w 
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Budowlance  w  Stalowej  Woli  i  tam  wszyscy 
zjednoczyliśmy  się  w  modlitwie  za  Konradka.  Co 
chwilę dostawaliśmy telefon od Marka, że jest coraz 
gorzej  i,  żeby  się  cały  czas  modlić.  W  południe 
przyszedł  ze  szpitala  Jasiu  B.  i  powiedział,  że 
Konradek usiadł na łóżku i poprosił o jedzenie. Był to 
ewidentny cud, bo lekarze powiedzieli, że nawet, jeśli 
przeżyje  to  i  tak  będzie  kaleką,  bo  zbyt  długo  nie 
oddychał.  (ok.  30  minut.)  i  z  pewnością  ma 
uszkodzone  serce  i  wątrobę  i  może  nie  chodzić  a 
nawet nie mówić. Chwała Bogu, że nic takiego się nie 
stało a w następny piątek wyszedł ze szpitala zupełnie 
zdrowy.  W  sabat,  21  VII  2001r.,  w  zborze  w 
Sandomierzu  czytał  psalm  30,  a  mało  kto 
powstrzymał  się od łez. Bóg uczynił  cud na oczach 
prawie  całego  zboru  byśmy  jeszcze  bardziej  mu 
zaufali. Boże dziękuję ci za Twoje dowody wielkiej 
miłości do nas!!!”.

Prawdziwa wiara charakteryzuje się tym, że wymusza 
na  nas  zaplanowaną  lub  spontaniczną  reakcję. 
Przyjrzyjmy się przez chwilę pewnej historii biblijnej.

„I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On 
oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, 
Bartymeusz,  ślepy  żebrak,  siedział  przy  drodze. 
Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i 
mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! 
I  gromiło  go  wielu,  aby  milczał;  a  on  tym  więcej 
wołał:  Synu  Dawida!  Zmiłuj  się  nade  Wtedy Jezus 
przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, 
mówiąc mu: Ufaj, A on zrzucił swój płaszcz, porwał 
się  z  miejsca  i  przyszedł  do  Jezusa.  A  Jezus, 
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odezwawszy  się,  rzekł  mu; Co  chcesz,  abym  ci 
uczynił?  A  ślepy  odrzekł  mu:  Mistrzu,  abym 
przejrzał.  Tedy  mu  rzekł Jezus: Idź,  wiara  twoja 
uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim 
drogą” (Mar.  10,46-  52).  Bartymeusz  był  ślepcem, 
który  usłyszał  o  Jezusie  Wiedział,  że  ślepota  to: 
„goliat” nie do pokonania dla niego. Ale usłyszał, że 
Nazarejczyk,  nowy  prorok  jest w  Jerychu,  że 
przemawia  z  mocą  jak  jeszcze  nikt  dotąd  nie 
przemawiał  i  w  dodatku  czyni  cuda  i  uzdrawia. 
Bardzo pragną przejrzeć na oczy i widzieć. To było 
jego wielkie marzenie. Oddałby za to wszystko. Ale 
wiedział, że nikt z ludzi nie może mu pomóc. Więc 
spotkanie z uzdrowicielem z Nazaretu wydawało się 
jedyną  szansą  na  spełnienie  upragnionego  celu. 
Powiedział  sobie  w  duchu:  Będę  wołał  za  Nim aż 
mnie wysłucha – „Jezusie, synu Dawida, Zmiłuj się 
nade mną! Innych uzdrawiał i pewnie mnie uzdrowi”. 
Gdy tylko usłyszał, że Jezus jest już blisko – zaczął 
wołać.  Był  zdeterminowany.  Inni  uciszali  go, 
napominali by dał sobie spokój. Ale nie. On wołał i 
wołał  jeszcze  głośniej.  I  co  się  stało?  Jezus  go 
usłyszał!  Było  warto! Został  uzdrowiony!  „alleluja” 
pewnie zawołał z radości. To musiało być naprawdę 
coś.  Bartymeusz  uczynił  coś,  co  pozwoliło  mu 
doświadczyć  i  cieszyć  się  cudem  uzdrowienia.  On 
praktykował  swoją  wiarę  (patrz  w.50).  Zrzucił 
płaszcz,  zerwał  się  na  równe  nogi  i  podszedł  do 
Jezusa i poprosił. Jezus zwykł mawiać „ …proście a 
będzie wam dane…” Gdy prześledzimy zachowanie 
Pana  Jezusa  w  takich  sytuacjach  to  zawsze 
stwierdzimy  jednoznacznie,  że  nasz  Przyjaciel  jest 
głęboko  zainteresowany  naszymi  potrzebami.  Gdy 
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tylko przez wiarę i z wiarą przyjdziemy do Niego z 
prośbą  –  możemy  być  pewni.  Zostaniemy 
wysłuchani. Zauważ, że Jezus lubi odpowiadać nam 
we właściwym czasie. On Lubi wyczekiwać, przez co 
pobudza  nas  do  głębszej  gorliwości.  Przypomnijmy 
sobie  historię  Syrofenicjanki,  albo  kobietę,  która 
chorowała  przez  12  lat  na  upływ  krwi.  W  tym 
przypadku Jezus jakby nie zwracał na kobietę uwagi 
przez co pozwolił jej na pełne zaangażowanie, by jej 
wiara dojrzała,  tak by Bóg udzielił  jej  uzdrowienia. 
Podoba mi się styl Jezusa, On zawsze wszystko czyni 
dla  naszego  dobra.  Uczy  nas,  wychowuje,  dodaje 
otuchy,  pociesza.  Buduje  naszą  wiarę  tak  byśmy  z 
łaski Jego otrzymali uzdrowienie, uwolnienie i życie 
wieczne. 

Tak właśnie  przez praktykowanie  wiary w Jezusa i 
Jego  moc  możemy  pokonać  to  co  niepokonane  i 
zdobyć  najwyższe  szczyty  etyczne,  moralne  i 
duchowe.  Aby przez  praktykowanie  wiary  pokonać 
każdy problem czy grzech, czasem będziemy musieli 
pójść krok dalej.  To może ci  się nie  spodobać mój 
drogi  przyjacielu.  To  może  nie  spodobać  się 
szczególnie  tym,  którzy biorą wszystko  w życiu  na 
logikę. Po prostu czasem trzeba przestać kierować się 
rozumem a zastosować zaufanie. Nie sugeruję byś był 
bezmyślnym  warzywem.  Mówię  tylko  o  tym,  że 
czasem  trzeba  nawet  zostawić  logiczne  myślenie  i 
zaufać Jezusowi. Jak to zrobić? Zaufaj Jezusowi tak 
jak ufasz pilotowi w samolocie, jak ufasz kelnerowi 
w  restauracji,  jak  ufasz  kierowcy  autobusu,  który 
wiezie cię do pracy czy do szkoły. Zaufaj Jezusowi, 
On cię nie zawiedzie. 
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       Pamiętaj!  Jeśli  nie  podejmujesz  akcji,  nie  ma  i 
reakcji. Jeśli przez wiarę nie zaufasz Jezusowi, nigdy 
nie  otrzymasz  tego,  o  co  prosisz.  A  jeśli  nie 
podejmiesz  akcji  to  znaczy,  że  nie  masz 
wystarczającej wiary. Bo jak mówi Apostoł Jakub

            „wiara bez uczynków jest martwa” (Jak. 2,26). 
Gdyby nasza wiara była jak ziarnko gorczycy – mówi 
Jezus  –  góry  byśmy  przenosili.  Zatem  nasuwa  się 
podpowiedź.  Jeśli  czegoś  w  naszym  życiu  nie 
możemy  osiągnąć,  musimy  zacząć  od  osiągnięcia 
wiary!  Z  wiary  w  wiarę,  z  doświadczenia  w 
doświadczenie, uczmy się ufać Jezusowi.

Moja osobista droga jest  bardzo bolesna,  bo jestem 
człowiekiem  twardego  karku  i  małej  wiary.  Nie 
umiem  uczyć  się  na  cudzych  błędach.  Nie  lubię 
słuchać  innych  „nauczycieli”  i  często  chodzę 
własnymi  drogami.  Jestem  typem  buntownika, 
czasem walczę  z  Bogiem i  odchodzę  jak  obrażone 
dziecko, gniewam się na swego Ojca. Mój Bóg ma ze 
mną same problemy.  Ale kocha mnie,  a ja kocham 
Jego.  Jesteśmy  jak  młode  małżeństwo  z  tą  tylko 
różnicą,  że  to  ja  zawsze  nie  mam  racji  i  tylko  ja 
popełniam błędy. 

           Poznawałem Boga jak to w życiu bywa poprzez 
innych  ludzi.  Mówiono  mi,  że  On  jest  w  swoim 
kościele.  Że  jest  obecny na mszy.  Lubiłem czasem 
pójść  do  kościoła  i  doświadczyć  tej  tajemniczości, 
poczuć  ten  klimat,  chłód,  przyciemniony  nastrój, 
zapach kadzideł i świec. Tajemniczy Bóg, do którego 
się  modlono,  śpiewano  pieśni  i  składano  ofiary. 
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Chciałem Go osobiście  poznać.  Ale Boga nie  było. 
Nie  odpowiadał  na  moje  pytania.  Nie  dawał  się 
poznać w sposób, w jaki oczekiwałem. Nie zmieniał 
mojego  grzesznego  stylu  życia.  Nie  pokonywał  też 
moich  „goliatów”.  Nauczyłem  się  żyć  życiem 
egoistycznym,  w  którym  dominowało  zaspokajanie 
pożądliwości. W domu katolickim, mama starała się 
być dla nas jak najlepsza, kochała nas jak tylko da się 
najbardziej.  Broniła  nas  własnym  ciałem  przed 
wszelkimi zagrożeniami. Chroniła nas od wszelkiego 
zła. Szatan nie próżnował jednak i wychowywał nas 
tak  jak  chciał.  Ja  zacząłem  pić  alkohol  i  palić 
papierosy a młodszy brat poszedł do poprawczaka. W 
moim życiu pojawiły się różne problemy, w szkole w 
domu.  Sam nie  wiem jak i  dlaczego odreagowałem 
uciekając  się  do  różnych  diabelskich  dewiacji,  tak 
poniżających  godność ludzką,  że  aż wstyd  mi  i  nie 
godzi  się  tego  opisywać.  Rozwiązłość  seksualna, 
narkotyki i jakieś niewytłumaczalnie niskie poczucie 
własnej  wartości  popchnęło  mnie  do  skrajnych 
praktyk  z  dziedziny  filozofii  i  magii.  Byłem 
człowiekiem  bardzo  zdemonizowanym.  Szukałem 
ratunku  u  Boga.  Bóg  pozwolił  się  odnaleźć. 
Pamiętam kilka takich momentów w życiu, w których 
niepewnie,  ale  ze  szczerym  pragnieniem  w  sercu 
stawiałem pierwsze kroki do Boga. Zapraszałem Go 
do  swego  serca  jako  mojego  osobistego  Pana  i 
Zbawiciela.. W różny sposób wyznawałem Mu swoje 
grzechy a On działał i działał w moim życiu. Mijały 
lata a On działał  i działa po dziś dzień. Ja wierzę i 
doświadczam tego,  że  Bóg uwalnia  mnie  od moich 
„goliatów”. Pierwszym „goliatem”, którego pamiętam 
był  nałóg  palenia  papierosów,  który  mnie  zabijał. 
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Paliłem już osiem lat. Jak wierzę, Bóg zabrał mi ten 
nałóg  z  dnia  na  dzień.  Jestem  od  dziesięciu  lat 
wolnym człowiekiem i wierzę, że już tak pozostanie. 
Bogu niech będzie za to chwała.

  Był taki moment w moim życiu, że w obliczu śmierci, 
bo  byłem  mocno  uzależniony  od  środków 
chemicznych,  że  Bóg  uwolnił  mnie  od  ćpania. 
Zaczęło  się  bardzo  niewinnie,  od  tak,  dla  zabawy. 
Kolega  powiedział,  „  choć  pokiramy sobie  budeks, 
będzie  niezły  odlot”,  poszedłem  i  zakirałem  i  tak 
ćpałem z przerwami blisko cztery lata. Końcowa faza 
tej  „przygody”  była  bardzo bolesna,  upokarzająca  i 
konsekwentnie prowadziła mnie do śmierci.  Ćpałem 
po  lasach,  po  polach,  czy  wewnątrz  kanałów 
przeciwdeszczowych  w  lecie  i  zimą,  cały  rok  na 
okrągło.  Często  w  deszczu  i  śniegu.  Tracąc 
przytomność  i  kontrole  fizjologiczne  tam  gdzie 
upadłem tam leżałem. Czasem budziłem się i nie 
  umiałem znaleźć drogi do domu. Nawiedzały mnie 
w  wizjach  narkotycznych  demony  i  jak  wierzę 
zabijały mnie dzień po dniu.

           Wyłudzałem pieniądze i ćpałem i ćpałem. Chodziłem 
śmierdzący,  brudny i  głodny.  Wrak człowieka.  Bez 
wstydu,  godności  i  wiary  w  to,  że  coś  może  się 
zmienić.  Chciałem  umrzeć.  I  ten  „goliat”  został 
pokonany! Siedząc w piwnicy, do której schodziłem, 
co  piętnaście  minut  by  się  odurzyć,  pewnego  razu 
miałem  dwie  butelki  półlitrowe  rozpuszczalnika 
„Nitro” Modliłem się ze łzami w oczach o śmierć lub 
wybawienie.
Bóg mnie ocalił! Jemu niech będzie za to chwała.
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Tak,  więc  pierwszym  krokiem  w  praktykowaniu 
wiary  jest  przyjście  do  Jezusa  z  odrobiną  nadziei 
czasem  w  brew  nadziei.  Wiesz  –  gdyby  Jezus 
zawodził ja już bym nie żył od 10 lat.

ŚWIADOMOŚĆ CELU.

           Istotną  rzeczą  na drodze do osiągnięcia  celu 
jest  osobista  znajomość  Jezusa  Chrystusa.  Czym 
bardziej zbliżysz się do Niego tym łatwiej będzie ci 
osiągnąć dobry cel. Bóg jest doskonałym specjalistą. 
Oto przykład z ostatniej chwili.
Właśnie  rozpoczynał  się  Sabat  a  było  to  w  piątek 
wieczorem. Krzysiek opowiadał mi o swoim ojcu. 

Doszliśmy do wniosku, że warto by było przekazać 
mu ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę w 
Jezusie Chrystusie. Była godzina gdzieś, po 21, gdy 
pomyślałem,  że  można  pojechać  do  niego  jeszcze 
dziś.  Do  najbliższego  miasta  mieliśmy  około 
piętnastu  kilometrów drogi,  a  zważywszy na  to,  że 
mieszkaliśmy  na  wsi,  gdzie  nie  było  o  tak  późnej 
porze  żadnego  połączenia  autobusem,  koniecznym 
wydawało  nam  się,  przebycie  tej  drogi  pieszo. 
Pomyślałem – a szybko odezwało się moje „ego” – 
„za  daleko”.  Zaraz  potem przypomniałem sobie,  że 
mój Pan, gdy było trzeba to nie wahał się ani chwili 
by tylko dla jednej poganki Syrofenicjanki przejść aż 
70 km. I nie miała ta odległość dla Niego większego 
znaczenia.  Więc  dla  mnie  te  15  km  nie  powinno 
również  mieć  żadnego  znaczenia.  Bez  zbędnego 
myślenia  podjąłem dobrą  decyzję  –  mogę  iść.  Pan 
jednak  w  swej  łaskawości  sprawił,  że  mieliśmy 
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transport i nie musieliśmy iść. Tak, więc już za kilka 
godzin byliśmy na dworcu PKP w Nowym Sączu w 
drodze  do  Krakowa.  160  km  do  Krakowa  i  już  o 
godz. 5.18 byliśmy na miejscu. Jeszcze tylko 50 km 
do Wadowic i stamtąd do celu, czyli do Andrychowa 
samochodem. Około godz. 8.00 byliśmy na miejscu. 
Po wspólnym śniadaniu tata Krzyśka zapytał,  – „co 
chcecie tu robić?”. Zaprosiliśmy go, więc na wspólne 
nabożeństwo  do  miejscowego  zboru.  Po 
nabożeństwie z inicjatywy gospodarza, udaliśmy się 
do  pobliskiego  parku  gdzie  było  piękne  jezioro. 
Pływały  łabędzie,  a  my  siedząc  na  ławce 
rozmawialiśmy o Bożych sprawach. Czułem, że jest 
to  dobry  czas  i  właściwa  pora,  bo  po  to  tu 
przyjechałem,  by  przekazać  Dobrą  Nowinę  panu 
Jerzemu.  Mówiłem, więc o zbawieniu z łaski przez 
wiarę,  o  przebaczeniu  w  Chrystusie  i  darze  życia 
wiecznego. Zapytałem – „ czy zechciałby pan, gdyby 
Jezus dziś  przyszedł,  spotkać się z  Nim osobiście i 
spędzić  z  Nim  wieczność?”  –  odpowiedział  „tak”. 
Zaprosiłem  wiec  go  do  wspólnej  modlitwy.  I 
pochyliliśmy głowy modląc się wspólnie do Jezusa, 
aby  przyjął  tatę  Krzyśka  jako  swoje  dziecko  i 
obdarzył go swym dziedzictwem. Pamiętam radość w 
jego oczach,  gdy po  wypowiedzeniu  słowa „amen” 
popatrzyliśmy na siebie. Gratulując mu wspaniałego 
wyboru  i  najwspanialszej  chwili  w  życiu, 
(duchowych narodzin), uścisnąłem jego rękę a Krzyś 
objął  ramionami  swego  ojca.  A  wszystko  to  miało 
miejsce 07.07.2007r. 

Pomyślmy o tym, gdybym nie znał swego celu,  nie 
byłoby  tego  wspaniałego  wydarzenia.  Nie 
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doświadczyłbym kolejnego cudu. Bo z pewnością jest 
to  jeden z  największych  cudów, gdy dla  Królestwa 
Bożego rodzi się w Chrystusie nowy człowiek.
Świadomie  podjąłem  dobrą  decyzję  „Będę 
naśladował swego Pana i będę dzielił  się ewangelią 
nie patrząc na koszty” i  bynajmniej  to dobre dzieło 
we mnie nie było moją zasługą. 
To  Bóg  był  sprawcą  tego  dobrego  dzieła,  a  my 
zostaliśmy użyci jako Boże narzędzia. Potrzebna była 
nam  modlitwa,  wiara  i  Boża  moc.  Bez  tego  nic 
dobrego  uczynić  nie  możemy.  Jest,  więc  rzeczą 
niemożliwą by skutecznie modlić się bez wiary i by 
wierzyć  bez  modlitwy.  Oczywiście  można 
wypowiadać jakieś słowa w przestrzeń gwiezdną, ale 
bez wiary to może być próżna mowa (por. Jak.1.6-7). 

Jak zatem zbliżyć  się  do Boga i  zwyciężyć  własne 
słabości,  gdy nie  umiemy się  modlić  z  wiarą  i  nie 
mamy  dostatecznie  dużej  wiary  by  się  modlić? 
Trzeba  nam  zacząć  od  początku.  Początkiem 
wszelkich sukcesów w żarliwej modlitwie i głębokiej 
wierze będzie osobista przyjaźń z Jezusem. Już wiele 
o  tym  napisałem  i  pewnie  jeszcze  napiszę,  bo 
przyjaźń  z  Jezusem  jest  jedynym,  skutecznym  i 
prawdziwym sposobem na sukces. Zarezerwuj, więc 
już z samego rana najlepsze chwile swojego dnia na 
osobiste  spotkanie  z  Jezusem,  czytaj  Jego słowo tj. 
Pismo  Święte.  Rozmawiaj  z  Nim  szczerze  jak  z 
najlepszym przyjacielem. On pozwoli ci się odnaleźć, 
gdy  będziesz  szukał  Go  całym  swoim  sercem.  Ja 
czytam już Słowo Jego od dziesięciu lat i za każdym 
razem  poznaję  Go  bliżej.  On  wprowadza  mnie  w 
zdumienie,  zaskakuje  mnie  swym  zachowaniem, 
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mądrością,  miłością  i  stylem  bycia.  Dziś 
przeczytałem  w  Ew.  Łukasza  po  raz  kolejny,  jak 
Jezus  po  krótkim  pobycie  w  Kafarnaum  po 
uzdrowieniu  niewolnika  centuriona  rzymskiego 
(7,1-10), niezwłocznie zaraz po tym udał się do Nain 
oddalonego od Kafarnaum o 40 km. Tam spotkał się 
w jednej z czterech bram, nie przypadkowo jak sądzę, 
z  konduktem  żałobnym,  gdzie  wdowa  wraz  z 
towarzyszącym  jej  ludem,  idzie  pochować  swego 
umiłowanego,  jedynego  syna.  Teraz  popatrz  na 
mojego  Przyjaciela,  popatrz  na  Jezusa!  On  nie 
zwleka,  On  się  nie  ociąga.  Spieszy  na  ratunek 
wdowie. Chętnie przemierza pieszo 40 km i co robi?
Pociesza  ja  i  dotyka  się  noszy.  Kondukt  staje,  a 
Chrystus mówi do chłopca:

„ Młodzieńcze, mówię Ci wstań!”. To jest Bóg! 

A chłopiec? A chłopiec wstaje! Dajesz temu wiarę? 
Chłopiec  wstaje  i  zaczyna  mówić  i  spotyka  się  ze 
swoją  matką  w  objęciach.  A  cały  lud  zdumiony 
chwali Boga za tak wielki cud.

Oto  Mój  Przyjaciel,  Zwycięzca.  Nawet  śmierć  jest 
Mu uległa. Gdy bliżej poznasz Jezusa, pokochasz Go 
całym swoim sercem, w naturalny sposób powierzysz 
Mu  swoje  problemy  i  troski,  a  On  odmieni  twoje 
życie.

 
Ewangelia odmienia życie człowieka.

45



Ewangelia odmienia życie człowieka, od wewnątrz na 
zewnątrz. Czy Ewangelia działa w tobie skutecznie? 
Popatrz na owoce. Test ten pokaże ci, jak jest. Gdy 
korzeń jest zdrowy, to i całe drzewo jest zdrowe, a 
także i jego owoce. ( patrz Gal.5,16-25).

Krótki test na duchową naturę chrystocentryka.

 1.  Czy  tak  wychwalasz  Boga  jak  swój  nowy 
samochód?
 2. Czy walczysz o zachowywanie Bożego prawa tak 
jak strajkujący o podwyżki?
3. Czy mówisz z wielkim entuzjazmem o zbawieniu z 
łaski  przez  wiarę  w  Jezusie  Chrystusie,  tak  jak  o 
wygranej w totolotka?
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***

KROK TRZECI

 MODLITWA
Jan 14,13-14
oddech wiary

Modlitwa osobista

Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć 
dłonie do modlitwy. 
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      Soren Kierkegaard
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„Modlitwa Pańska”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
 Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje

bądź wola Twoja,
Jak w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy 

naszym winowajcom.
I nie pozwól abyśmy ulegli pokusie,

Ale zbaw nas od złego.
Bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki.

(Mat. 6,9-13).

Doskonały przykład  modlitwy  podał  nam 

Pan Jezus  na  prośbę  swoich  uczniów.  Modlitwa  ta 
jest  znana  większości  ludzi  jako  Modlitwa  Pańska. 
Spróbujmy,  więc  przyjrzeć  się  jej  bliżej,  tak  by 
pomogła  nam  zapoznać  się  z  wszystkimi  jej 
elementami.

Modlitwa ta jest skierowana bezpośrednio do Boga, 
bez  potrzeby  uciekania  się  do  jakichkolwiek 
pośredników.  Wywyższa  imię  Boże  i  jest  prośbą  o 
powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Akceptuje wolę 
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Bożą. Zawiera prośbę o potrzeby dnia codziennego. 
Wyznanie  grzechów  pod  warunkiem,  że  i  my 
odpuszczamy  tym,  którzy  zawinili  nam.  Zawiera 
prośbę o ochronę. Uznanie autorytetu i mocy Bożej. 
Tak  skonstruowana  modlitwa  jest  doskonałą  formą 
rozmowy z Bogiem, która powinna być nieodłącznym 
elementem  naszej  codzienności.  Oczywiście  należy 
pamiętać by zawsze za wszystko dziękować Bogu w 
modlitwach.  Wbrew  obiegowym  opiniom,  dobra 
modlitwa to nie taka, którą powtórzymy wielokrotnie 
recytując  z  modlitewnika,  a  raczej  taka,  która 
wypływa prosto z naszego serca. Modlitwa taka jest 
rozmową  z  Bogiem.  Jest  rozmową  przyjaciela  z 
Przyjacielem.  Oczywiście  w  nabożnym  szacunku  i 
czci. Taka modlitwa podoba się Bogu, i jest dla nas 
dużym błogosławieństwem.

23.VII.2006  roku  doświadczyłem  po  raz  kolejny 
mocy  Bożej.  Zostałem  posłany  do  śmiertelnie 
chorego  człowieka.  Zanim  wyszedłem  z  domu, 
modliłem się do Boga o prowadzenie i odpowiednie 
postępowanie  w  chwili  tak  szczególnej.  Po  czym 
udałem się do pobliskiego hospicjum. Modląc się nad 
umierającym  namaściłem  go  olejem  w  imieniu 
Pańskim.  Prosiłem by pan  Bolesław pojednał  się  z 
Bogiem.  Gestem  głowy  potwierdził,  że  pragnie 
pojednania.  Po  modlitwie  opuściłem go.  Przeżyłem 
coś tak poruszającego po raz pierwszy w życiu,  nie 
miałem doświadczenia w takich sytuacjach, trudno o 
praktykę w podobnych przypadkach i nie życzyłbym 
sobie i nikomu, by nabywał takiej praktyki. Więc po 
powrocie do domu w modlitwie przedstawiłem Bogu 
swoje  obawy  i  trwogę.  Nie  miałem  pewności  czy 
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postąpiłem  dokładnie  tak  jak  życzyłby  sobie  tego 
Bóg.  Byłem  poruszony  tym  przykrym 
doświadczeniem, a troska o zbawienie tego człowieka 
była dla mnie szczególna. Przecież chodziło tu o jego 
„być czy nie być” na wieczność. Usiadłem zamyślony 
i  pogrążony  w modlitwie  na  ławce  przed  blokiem. 
Pytałem Boga – czy wszystko było właściwe? Gdzieś 
jakby z za mgły,  w głębokiej  oddali,  dobijał  się do 
moich  uszu  szum.  Dźwięk  melodii.  Coraz  bliżej 
moich  uszu,  coraz  wyraźniej  zacząłem  dostrzegać 
słowa  piosenki.  Dzieci  kilka  metrów  przede  mną 
bawiąc  się  na  huśtawce  śpiewały  –  „  NIE  LĘKAJ 
SIĘ,  NIE LĘKAJ SIĘ”.  Gdy zrozumiałem,  co  Bóg 
odpowiada mi ustami tych dzieci, one zamilkły, a ja 
uspokoiłem  się  ufny  w  przekonaniu,  że  zbawienie 
stało się udziałem umierającego człowieka. Bóg jest 
zainteresowany dialogiem z każdym, kto się do Niego 
zwraca w modlitwie.

“ Dar Boży”
(fragm. z pamiętnika p.t. „Wspomnienia Romy” )

Był  lipiec  1992  roku.  Razem  z  mężem  i  moimi 
dwoma córkami Renatką i ośmiomiesięczną Dorotką, 
pojechaliśmy po towar pod Myślenice. Ponieważ nie 
mogliśmy znaleźć hurtowni postanowiłam wysiąść z 
samochodu i w zajeździe poczekać na Zygmunta, aż 
załatwi  swoje  sprawy.  Był  duży upał  i  dzieci  były 
zmęczone  długą  jazdą.  Postanowiłam  je  w  między 
czasie  nakarmić  i  napoić.  Gdy  wysiadłam  z 
samochodu  przeszłam  z  Dorotką  na  drugą  stronę 
drogi, a Renia, która siedziała z przodu męczyła się 
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by odpiąć pasy. W chwili, gdy w końcu odpięła pasy i 
wyszła  z  samochodu  spostrzegłam  pędzący  na  nią 
samochód.  Na  naszych  oczach  wjechał  w  nasze 
dziecko.  Widziałam jak  wyrzuciło  ją  na  samochód. 
Potem  przeleciała  w  powietrzu,  uderzyła  głową  o 
asfalt i jeszcze z dwa metry jechała po poboczu drogi. 
W moim umyśle kłębiły się straszne myśli, pragnęłam 
krzyczeć, lecz nie mogłam wydobyć z siebie żadnego 
dźwięku. Było to straszne uczucie. Pomimo wielkiej 
chęci  pomocy,  byłam  świadoma,  że  nic  nie  mogę 
zrobić.  Byliśmy  pewni,  że  nie  żyje.  Wokoło  nas 
momentalnie  zebrało  się  mnóstwo  ludzi.  Wszyscy 
ludzie mówili to samo. Twierdzili, że nieboszczykowi 
zawsze spada but z nogi, a nasza córka go nie miała. 
Mimo tego, iż nie wierzyłam w zabobony to bardzo 
uchwyciłam się  słów tych  ludzi  i  zaczęłam szukać 
tego buta. Pomyślałam, że jeśli go znajdę moja córka 
będzie żyła. Zysiu (mój mąż) sprawdził tętno, oddech, 
nie było jednak żadnych oznak życia.  Ogarnęło nas 
niesamowite  uczucie  otępienia  i  spokoju,  nie 
słyszeliśmy,  co wokół  nas  się  dzieje.  Zysiu  klęczał 
koło  Renatki  a  ja  z  Dorotką  odeszłam  koło 
samochodu i tam się modliłam by Bóg pozwolił nam 
to  jakoś  przetrwać.  Wtedy  przypomniałam  sobie 
zdarzenie  z  przed  trzech  dni.  Byliśmy całą  rodziną 
nad  zalewem  Chechło.  Po  drugiej  stronie  zalewu 
młoda dziewczyna pływała na materacu. W pewnym 
momencie wpadła do wody i zaczęła tonąć. Jej wujek 
skoczył  jej  na  pomoc.  Mimo  szybkiej  reakcji 
ratowników utonęli  oboje. To wydarzenie wywołało 
w nas refleksje. Zaczęliśmy się zastanawiać jak my 
przeżylibyśmy  podobną  tragedię.  Zrozumiałam,  że 
Bóg  chciał  nas  przygotować  na  to  nieszczęście. 
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Pamiętam,  że  po  raz  pierwszy  w  moim  życiu  nie 
wołałam ludzi na pomoc tylko udałam się do Boga. 
Po  modlitwie  podeszłam  do  klęczącego  nad  Renią 
mego męża. 
Mój Pan po raz kolejny uczynił cud w naszym życiu! 
Nagle  ku  naszemu  zdumieniu  a  zarazem  wielkiej 
radości,  Renatka  wciągnęła  powietrze  i  zaczęła 
oddychać  a  zaraz  potem  pytać,  co  się  stało. 
Klęczeliśmy oboje koło niej i mówiąc staraliśmy się 
nie  stracić  z  nią  kontaktu.  Nie  wiem  ile  czasu 
upłynęło  do  przyjazdu  karetki.  Dla  nas  była  to 
wieczność. Gdy przyjechała pomoc lekarz stwierdził 
liczne obrażenia. Uraz czaszki, otwarte złamanie nogi 
połamana miednica, kręgosłup pod znakiem zapytania 
oraz  całkowicie  zdarty  naskórek  na  ciele.  Jednym 
słowem stan był krytyczny. Lekarz nie pozwolił nam 
jechać  z  nią  w karetce.  Gdy dotarliśmy do szpitala 
dziecko było  po  prześwietleniu  i  ogólnym badaniu. 
Lekarz,  który  był  przy  wypadku  zawołał  nas  i 
powiedział,  że  mamy niesamowite  szczęście,  bo on 
pracując 23 lata w pogotowiu jeszcze nie spotkał się z 
takim cudem. W miejscu gdzie poprzednio wystawała 
kość  pozostała  tylko  dziura  a  po  prześwietleniu 
okazało  się,  że  nie  ma  nawet  pęknięcia  kości. 
Zarzekał  się,  ze  nie  mógł  się  pomylić.  Zresztą 
świadkiem był  kierowca,  sanitariusz  i  pielęgniarka. 
Renia  opuściła  szpital  już  trzy  dni  później.  Gdy 
wychodziła  ordynator  powiedział  nam, że to,  iż nie 
jemy wieprzowiny miało duży wpływ na gojenie się 
ran. Kilka razy pytał, kim jesteśmy? Był to ewidentny 
cud dla całego szpitala. Wiedzieliśmy, że już drugie 
dziecko wyratował nam Pan od śmierci”.
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Modlitwa wstawiennicza
Jakub 5,13-16

Zawsze skuteczna – nigdy nie zaszkodzi.

Są  sytuacje,  kiedy  jesteśmy  zbyt  słabi  by 
modlić  się  osobiście.  Przyczyn  może być  naprawdę 
wiele. Ale my skoncentrujmy się na rozwiązaniu. Bo 
bez  względu  na  to,  jaka  jest  przyczyna  naszego 
problemu,  to  korzyści  wypływające  z  modlitwy 
wstawienniczej  są  nieocenione,  a  często 
niedocenione.  Oczywiście  w  żaden  sposób  nie 
powinny  one  zastąpić  osobistej  modlitwy,  a  raczej 
niech będzie ona środkiem pomocniczym. Modlitwa 
wstawiennicza jest jej dopełnieniem.

KROKI PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA.

Poproś  przyjaciół,  braci  w  kościele  lub  rodzinę  o 
modlitwę w konkretnej intencji. Przedstaw intencje o 
ile jest to możliwe bardzo szczegółowo. Nie ustawaj 
w proszeniu ( przypomnij sobie historie natarczywej 
wdowy z Ew. Łuk.18,10-14).

KROKI DLA PRAKTYKUJĄCYCH MODLITWĘ 
WSTAWIENNICZĄ
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Nie  przerywaj  modlitwy,  jeśli  nie  ma  konkretnej 
przyczyny.  Nigdy nie  odmawiaj  modlitwy,  a  raczej 
sam  ją  proponuj.  Zachęcaj  innych  do  wspólnej 
modlitwy  wstawienniczej.  Nie  zrażaj  się  brakiem 
nagłych  owoców  –  czasem  potrzeba  czasu.  Gdy 
modlisz się o oddemonizowanie zastosuj post.
Od  czasu,  gdy  Bóg  uwolnił  mnie  od  uzależnienia, 
odczuwałem  moralny  dług  wdzięczności  wobec 
mojego przyjaciela narkomana. Bardzo chciałem mu 
pomóc,  w swej  niemocy modlę  się za niego i  jego 
rodzinę  już  blisko  dziesięć  lat.  W  tym  czasie 
zaprzyjaźniłem  się  z  jego  młodszym  bratem 
Tomkiem,  ateistą,  za  którego  modliłem  się  by 
zbawienie  stało  się  jego  udziałem.  Po  roku  czasu 
wspólnych  spotkań  i  rozmów  na  temat  Ewangelii 
Chrystusowej, Tomek stał się świadomie wierzącym 
chrześcijaninem.  A  oto,  co  sam  mówi  o  tamtym 
czasie:

"Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali.
Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali". (Rz.

10,20)

„Pismo  Święte  jest  niebiańskim  darem  dla 
wszystkich  ludzi,  lecz  ten  konkretny  tekst,  jest  dla 
mnie tak osobisty i bliski, że odnoszę wrażenie, jakby 
został napisany tylko i wyłącznie dla mnie i o mnie.
Wychowałem się w zwyczajnej  katolickiej  rodzinie. 
Boga "znałem" głównie z kościoła, i z lekcji religii. 
Niestety ani  w kościele,  ani  na lekcjach religii,  nie 
poznałem OSOBISCIE Jezusa Chrystusa. Moja mama 
była  wtenczas  religijną  osobą,  jednak  jej  wiara  nie 
udzielała mi się w jakiś znaczący sposób. Mijały lata, 
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a ja żyłem, jak ta świnia w błocie, nie chcąc niczego 
zmienić  na  lepsze.  Podczas  tego  długiego  okresu 
mojego  życia,  przeżywałem  dużo  cierpienia, 
zawodów  i  trosk.  Te  różne  trudne  doświadczenia, 
skłoniły mnie do rozmyślań nad sensem cierpienie, i 
istnienia  człowieka  w ogóle.  Zacząłem interesować 
się  świecką  filozofia,  lecz  ona  nie  dala  mi 
satysfakcjonującej  odpowiedzi  na  nurtujące  mnie 
dylematy. I tak mijały kolejne miesiące... 
Aż  pewnego  dnia  spotkałem  na  swej  drodze 
człowieka,  który  również  nie  znal  odpowiedzi  na 
wszystkie  dręczące  mnie  pytania,  lecz  stanowczo 
twierdził, że zna kogoś, kto wie wszystko. 
Ów człowiek nie owijał w bawełnę, lecz w prostocie 
serca mówił mi o Bogu, który zdziałał w jego życiu 
cuda.  Ja  w tym  czasie  byłem niestety  ateista,  więc 
kpiłem  sobie  z  niego,  i  jego  "średniowiecznych" 
poglądów.  Przez  długie  miesiące,  nasze  rozmowy 
oscylowały  głównie  wokół  pytania;  czy  człowiek 
powstał z małpy, czy z ręki miłującego Boga? I ja, i 
on, wiedzieliśmy swoje, i nikt nie chciał ani na chwile 
przyznać  drugiemu  racji.  Moje  argumenty  opierały 
się  na  logice,  filozofii,  i  odkryciach  naukowych,  a 
jego jedynym argumentem było  Słowo Boże.  Przez 
długi  czas,  miałem  krytyczny  stosunek  do  Biblii. 
Będąc  jednak człowiekiem szczerym,  postanowiłem 
przeczytać te księgę, aby moc się doń ustosunkować, 
oraz znalawszy w niej jakieś błędy czy nieścisłości, 
efektywniej  wytrącać  argumenty  z  ręki  mego 
rozmówcy. 
WPADŁEM JAK ŚLIWKA W KOMPOT! Lektura 
Pisma Świętego zmieniła (i zmienia) moje życie nie 
do  poznania.  Księga,  która  wydawała  mi  się  być 
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zbiorem bajek  i  legend,  okazała  się  być  niezwykle 
spójna,  logiczna,  i  ...  wiarygodna.  Powoli,  ale 
systematycznie,  zaczynałem  tracić  asy  z  rękawa. 
Prawdy  Biblii,  oraz  naukowe  publikacje,  napisane 
przez  naukowców  -  kreacjonistów,  które  wówczas 
czytałem,  zabiły  we  mnie  ewolucjonistę,  którym 
byłem  przez  cale  lata.  Kiedy  przestałem  być 
sceptykiem,  i  pozwoliłem  sobie  na  przywilej 
szczerości,  odnalazłem pokój  ducha,  cel,  i  nadzieje. 
Wówczas  wypełniły  się  w  moim  życiu  słowa 
zapisane w ewangelii Jana 8,32; "I poznacie prawdę, 
a  prawda  was  wyswobodzi".  Jezus  prawdziwie 
wyswobodził  mnie  z  kłamstwa,  w którym tkwiłem, 
lecz również z wielu grzechów, których wówczas nie 
uważałem za  nic  złego,  lub  myślałem że  sam dam 
sobie z nimi rade. 

Dziś  jestem  innym  człowiekiem.  Mam  mnóstwo 
wspaniałych  doświadczeń  z  Bogiem,  na  które 
zabrakło by miejsca w tej książce, gdyby je wszystkie 
spisać. Z sentymentem i żalem wspominam te czasy, 
kiedy byłem niewolnikiem grzechu, ludzkiej nauki i 
filozofii.  Wierze  jednak  w  to,  że  każdy  szczery 
człowiek znajdzie kiedyś w swym życiu Boga, jeśli 
tylko zacznie Go szukać. "Oto stoję u drzwi i kołaczę; 
jeśli kto usłyszy glos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 
niego i będę z nim wieczerzał,  a on ze mną". Moje 
serce było zamknięte przez 18 lat.  Przez 18 lat,  nie 
otwierałem drzwi swego serca dla Boga. Dziś niczego 
tak  nie  żałuję  jak  tych  18  straconych  lat.  Tych  18 
straconych lat, które mogłem poświęcić poznawaniu 
Boga, a które przepadły i nigdy nie powrócą. 
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Kończąc  tę  historie,  pragnę  oddać  Bogu chwale  za 
łaskę,  którą  mi  wyświadczył,  i  życzyć  wszystkim 
osobistego  poznania  naszego  Pana  i  Zbawiciela  - 
Jezusa Chrystusa.”

WIELE MOŻE USILNA MODLITWA 
SPRAWIEDLIWEGO

Przez wiele lat prosiłem braci, chrześcijan o modlitwę 
za mnie.  Były  to  prośby o uwolnienie  od pewnego 
demona, który w swej niszczycielskiej mocy rujnował 
moje zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe. Było 
to tak silne zjawisko, że odbierało mi chęć do życia, 
myślałem o tym by skończyć ze sobą. Byłem przez 
tego demona zniewolony, pozbawiony radości, chęci 
do  pracy,  dystansowałem  się  społecznie,  traciłem 
wiarę w Boga.  Był  to największy „goliat”  w moim 
życiu.  Był  przyczyną  większości  moich  problemów 
emocjonalnych, partnerskich i egzystencjalnych.  Nie 
potrafiłem  nic  z  nim  zrobić.  A  Bóg  był  jakby 
„głuchy” na moje modlitwy. Wiele lat przeminęło aż 
nadszedł  właściwy  czas.  A  MOC  MODLITWY 
WSTAWIENNICZEJ – codzienne zabieganie moich 
braci  i  sióstr  za  mną  przed  Bogiem  -  Jezusem 
Chrystusem nie było daremne.  Dziś jestem wolnym 
człowiekiem.  Dziękuję  Wam  bracia.  Bogu  niech 
będzie za to chwała! Ważne jest by w doświadczeniu 
modlitwy  wstawienniczej  modlić  się,  ale  i  też  być 
przyjacielem  w  potrzebie.  Konieczne  jest  w  miarę 
możliwości  by  zatroszczyć  się  osobiście  lub 
pośrednio  o osobę,  za  którą  się  modlimy w sposób 
praktyczny.  Łatwiej  ci  będzie  pokonywać  własne 
„goliaty”,  gdy patrząc na Jezusa będziesz zajmować 

59



się  pomaganiem  innym.  Gdy  ty  będziesz  pomagał 
innym  Bóg  znajdzie  osoby,  które  poświecą  się  dla 
ciebie, byś i ty był w Chrystusie zwycięzcą! Jak już 
wcześniej  wspomniałem  praktyczną  wskazówką  na 
drodze  do  skutecznej  modlitwy  a  zatem  do 
zwycięstwa  przez  wiarę  nad  każdym  „goliatem” 
okaże się…

Post
Iz. 58,6-12

Post  jest  szczególnie  wyjątkowym  i  pomocnym 
„narzędziem”  w  walce  z  każdym  poważnym 
„goliatem”.  Jezus  wyraźnie  powiedział  kiedyś  do 
swoich  uczniów,  że  jest  pewien  rodzaj  demonów, 
które można wypędzić  tylko przez modlitwę i post. 
Śmiem twierdzić, że podstawową formą postu jest po 
prostu  styl  życia.  Może  jesteś  zdziwiony,  bo 
dotychczas słyszałeś tylko o powstrzymywaniu się od 
jedzenia  mięsa  w  piątek  i  znasz  tylko  taką  formę 
postu. Ale Bóg, poprzez pióro proroka Izajasza mówi 
nam o poście nieco więcej, (zob. Izajasz 58).
Zobacz, że Bóg mówi tu o konkretnym stylu życia.

1.Sprawiedliwość.
2.Dobroć, troska, uczynność.
3.Bezinteresowne zaspokajanie potrzeb 
potrzebujących.
Gdy  twój  styl  życia  będzie  podobał  się  Bogu,  On 
będzie  ci  błogosławił.  Zwróć  proszę  szczególną 
uwagę  na  wiersz  8  „Twoje  uzdrowienie  szybko 
nastąpi”  Pan  będzie  cię  strzegł  (w.9).  Pan  cię 
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wysłucha a w chwili zagrożenia natychmiast odpowie 
na twoje wołanie  > OTO JESTEM <.

Jednym  słowem  konieczne  jest  praktykowanie 
świadomego chrześcijaństwa, bo jako takie i jedynie 
właściwe  jest  skuteczne  i  tak  właśnie  zostało 
przedstawione w Biblii.

Post  również  jest  powstrzymywaniem  się  od 
spożywania  jedzenia.  Ta  forma  postu  świetnie 
przygotowuje  nas  do  uświęcenia,  pozwala  nam 
zbliżyć się do Boga. To czas wyjątkowy. Dzień postu 
powinien  być,  jeśli  to  możliwe,  pozbawiony 
wszystkiego,  co  mogłoby  nas  rozproszyć.  Wyłącz, 
więc telefon, telewizor,  komputer.  Poświeć ten czas 
na  modlitwę  i  szczególne  zbliżenie  się  do  Boga. 
Przylgnij  do Pana jak pas do bioder.  Wyznaj  Bogu 
wszelki  grzech,  otwórz  swoje  serce  przed  Bogiem. 
Zrób  rachunek  sumienia,  rozmawiaj  z  Nim,  proś  o 
przebaczenie i napełnienie Duchem Św. Doskonałym 
miejscem może okazać się przyroda, długi spacer – w 
rozmowie sam na sam z Bogiem. I szczere płynące z 
głębi serca intencje, w których pościmy.

Osobiście odkąd podjąłem świadomie chrześcijański 
styl życia, nigdy nie głodowałem. Choć czasem były 
różne  sytuacje  życiowe.  To  jednak  Pan  zawsze 
troszczył się o mnie. 
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***

KROK CZWARTY

 S- ŁOWO BOŻE 
 2Tym. 3,16-17

pokarm duchowy
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Pismo Święte jest wspaniałą budowlą, którą 
należy nie tylko czcić, ale w której trzeba 

mieszkać.

  
Paul Claudel
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JAK SKUTECZNIE STUDIOWAĆ 
PISMO ŚWIĘTE.

Pismo Święte, to jest Biblia. I choć spisane 

było przez czterdziestu autorów na przestrzeni 1600 
lat,  to  jednak  zostało  napisane  pod  natchnieniem 
Bożym  i  z  Jego  polecenia3.  Aby  skutecznie,  ze 
zrozumieniem studiować Biblię należy:
 
Poprosić  autora,  Ducha  Świętego  o  mądrość  i 
zrozumienie  czytanego  tekstu,  tak,  aby  poznać 
prawdę.

1.Czytaj  tekst  przynajmniej  trzy  razy;  pierwszy raz 
dla  zapoznania  się  z  treścią,  drugi raz dla  lepszego 

3 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Pisma Świętego, 
polecam książkę p.t. „Sekrety Biblii” autor: Alfred J.Palla
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zrozumienia, trzeci raz z nastawieniem – co Bóg chce 
mi przez to powiedzieć.
2. Nie wyrywaj tekstu z kontekstu,

a. zobacz bliższy i dalszy kontekst,
b.  poznaj  okoliczności  pisania  fragmentu, 
autora, adresata.

3. Pozwól, aby biblia interpretowała się sama 
( hermeneutyka biblijna).
4.  Jeśli  czegoś  nie  rozumiesz  dziś,  cierpliwie 
czytaj  dalej  bez  podejmowania  pochopnych 
wniosków. Z czasem wzrośnie twoje poznanie.
5.  Nie  czytaj  Biblii  jak  gazety,  studiuj  ją  jak 
osobisty list do ciebie od najlepszego Przyjaciela.

      6.Stosuj Słowo Boże w swoim życiu.
7. Korzystaj z różnych przekładów i parafraz.
8. Korzystaj z różnych słowników i encyklopedii 
biblijnych.
9.  W  pierwszej  kolejności  w  sprawach 
niezrozumiałych pytaj Boga o wyjaśnienie.
10.  Rozmawiaj  o  swoich  doświadczeniach 
biblijnych z innymi chrześcijanami.
11. Zadawaj pytania,

a.  W  jaki  sposób  prawda,  którą  poznałem 
pomoże mi w życiu,

b. Co powinienem zrobić aby ją zastosować.
12. Módl się do Pana o praktyczne wypełnienie 
Słowa Bożego w twoim życiu.

Istotą  Ewangelii  zawartej  w  Piśmie  Świętym  jest 
praktykowanie  jej  treści,  –  zatem  kontroluj  swój 
wzrost.

Biblia w rękach ćpuna 1998r.
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To był trudny czas, bo już od dawna ćpałem każdego 
dnia  w  kanałach  na  „kaczych  dołach”.  Na 
wycieraczce  przed  moimi  drzwiami  znalazłem 
zaproszenie  na wykłady p.t.  „Nowe życie”  – dobry 
temat  –  pomyślałem i  chciałem tam pójść.  Ale  jak 
zwykle wcześniej wyszedłem ćpać. Do dziś w sposób 
ludzki nie umiem tego wyjaśnić. Każdego dnia, gdy 
wychodziłem ćpać, wieczorem zostawiałem kumpla i 
szedłem  na  wykład  i  nie  całkiem  byłem  tego 
świadomy.  Nic  nie  rozumiałem  i  nie  zawsze 
pamiętałem jak  się  na  tych  wykładach  pojawiałem. 
Pozostawiałem  po  sobie  brzydki  zapach  i 
odchodziłem  w  ciemność.  Wykłady  prowadził  mój 
późniejszy  przyjaciel,  pastor  Grzegorz  Trzpil. 
Wykłady  trwały  blisko  miesiąc  czasu,  a  ja  jako 
jedyny byłem na wszystkich. W nagrodę otrzymałem 
moją  pierwszą,  ukochaną  Biblię.  Dziękuję!  A 
wszystko  to  miało  miejsce  po  moim  osobistym 
oddaniu się Jezusowi. Bóg okazał się wierny i wyrwał 
mnie z mojego nałogu, w zamian dał swoją Biblię i 
swoje obietnice.
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BOŻE OBIETNICE

„(…)Ja jestem Bogiem i nadal nim będę
 a nie ma nikogo,

Kto mógłby wyrwać z mojej ręki”.
                                                                                     I

zajasz 43,12-13
Izajasz mówi o Bogu, a Jezus Chrystus potwierdził te 
słowa w Ew. Jana 10,28-29:

„ Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i  
nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad 
wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki

Ojca.”

Gdy oddasz się Jezusowi, On będzie walczył o ciebie 
i będzie walczył za ciebie. W twojej niemocy objawi 
się Jego moc, „albowiem jestem tego pewien, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, 
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,
Ani  wysokość,  ani  głębokość,  ani  żadne  inne 
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”(Rzym.
8,38-39).  Opisowo  według  etymologii  „to,  co 
wywyższone” lub „to, co się wywyższyło” np. szatan, 
nie  jest  w  stanie  wydrzeć  cię  z  ręki  Bożej.  Tylko 
twoja wolna wola może zdecydować o opuszczeniu 
takiej  twierdzy.  W takiej  sytuacji  na nowo będziesz 
podlegał niewoli. 

Pamiętaj! Dopóki trzymać się będziesz mocno dłoni 
Jezusa, jesteś bezpieczny. Lecz jeśli sobie pozwolisz 
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na swobodne chodzenie bez Boga, uważaj, bo diabeł 
chodzi koło ciebie jak lew ryczący i tylko na to czeka 
by cię wyrwać. Gdy zauważysz, że świadomie trwasz 
w jakimś grzechu, to może być cokolwiek, kłamstwo 
lub  lenistwo.  A może  zabijasz  się  z  dnia  na  dzień 
pogrążony w niewoli jakiegoś „niewinnego” nałogu, 
który w dodatku lubisz, to jest to już ten moment, w 
którym nie jesteś już bezpieczny, a twoja wolność jest 
poważnie zagrożona. A tak naprawdę to nie masz jej 
wcale.  „U  drzwi  twego  serca  czai  się 
demon”  (parafraza  wg.  przekł.  Hebr.  1Mojż.  4,7), 
jego  jedynym  celem  jest  oddalić  twoje  myśli  od 
Boga.  Gdy  pozwolisz  sobie  na  trwanie  w  niewoli 
grzechu,  gdy  pozostaniesz  pod  panowaniem 
„goliata”,  to  ten  stan  doprowadzi  cię  do  śmierci 
wiecznej. Przegrasz swoje doczesne i wieczne życie.

Jeśli jednak powołany do nowego życia przez Boga 
przy  Nim pozostaniesz,  nie  umrzesz  na  wieki.  Żyć 
będziesz wolny od grzechu i grzeszenia. Jak powiada 
Pismo  „kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna, 
nie  ma życia”  (1  Jana  5,12). Poza  Nim jest  tylko 
martwa  cisza,  nicość  i  śmierć.  Zachęceni  przez 
proroków trwajmy wiernie w dobrym postanowieniu.

„(…)  Chodźcie,  połączmy  się  z  Panem  wiecznym 
Przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu”. 
(Jer. 50,5)

„Dziś uzyskałeś  to,  że Pan ci  powiedział,  iż  będzie 
dla  ciebie  Bogiem,  o  ile  ty  będziesz  chodził  Jego 
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drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz 
słuchał Jego głosu” (5Mojż. 26,17  B.T4).

EL ROJ

BÓG, KTÓRY WIDZI

Przed Bogiem możesz być sobą, możesz być 
bardzo  szczery.  Jego święte  imię  EL ROJ mówi  o 
Nim, że jest tym który wszystko widzi. Dobrze mieć 
za  Przyjaciela  i  Ojca  właśnie  takiego  Boga.  Przed 
Nim nic się nie ukryje. A to znaczy,  że zawsze jest 
naocznym,  godnym  zaufania  świadkiem wszystkich 
wydarzeń. A Jego osądy zawsze będą sprawiedliwe. 
Bo wszystko widzi i niczego nie musi się domyślać. 
Widzi również wszystko to, co jest w naszych sercach 
i umysłach. Więc rozumie nas i nasze problemy lepiej 
niż  my  sami.  Nawet,  jeśli  coś  zapomnimy  czy  nie 
dopowiemy, On wszystko rozumie i wie. Podoba mi 
się przyjaźń z takim Bogiem. Mogę Mu zaufać.

EL SZADDAJ

BÓG WSZYSTKOMOGĄCY

4 B.T – wg. Przekładu Biblii Tysiąclecia
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W  swojej  niemocy  lubię  pamiętać  o  moim 
Bogu to, że On może wszystko. To sprawia, że czuję 
się  przy  Nim  bezpiecznie.  Wiem,  że  On  wszystko 
widzi i wszystko kontroluje. I wiem też, że bez Jego 
woli nic nie może się wydarzyć przypadkiem w moim 
życiu.  Gdy jestem pod Jego  „skrzydłem”  wszystko 
jest dobrze.  W dzisiejszym świecie ludzie nie czują 
się  bezpiecznie.  Wykupują  drogie  polisy 
ubezpieczeniowe,  montują  w  drzwiach  podwójne 
zamki  i  zakładają  alarmy.  Oczywiście  wszystko  to 
rozumiem. Ale z Bogiem, który może wszystko, żyje 
się  dużo  pewniej.  Wszystkomogący  jest  Bogiem 
doskonałym,  wszystko,  co  czyni,  rzeczy  małe  i 
wielkie,  wszystko  to  jest  absolutnie  doskonałe.  W 
codziennym  życiu  w  cieniu  Wszechmogącego, 
zawsze mogę liczyć na cud. To fascynujące, że mój 
Bóg może wszystko.

JAHWE RAPHA

JESTEM, KTÓRY JESTEM - UZDRAWIA

Żyjemy w bardzo specyficznym czasie, gdzie 
choroby cywilizacyjne dziesiątkują ludzką populację. 
Nowotwory,  uzależnienia  i  dewiacje,  choroby 
otyłościowe,  zagubienia  psychiczne  i  wiele  innych. 
Bóg,  którego  imię  brzmi  Uzdrowiciel,  pragnie  być 
naszym  najlepszym  lekarzem  i  profilaktykiem  w 
dziedzinie  duchowej,  psychicznej  i  somatycznej.  W 
hebrajskim  przekładzie  Starego  Testamentu 
występuje  takie  określenie  SHYLO  –  DAWCA 
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POKOJU.  Dzisiaj  najbardziej  w  świecie  potrzeba 
nam chyba pokoju. Nie ma pokoju w krajach, nie ma 
go w rodzinach i nie ma go często w naszych sercach. 
Potrzebujemy  osobistego  uzdrowienia.  Gdy  Bóg  - 
Duch Święty wypełnia ludzkie serce swą obecnością, 
Jego pokój przychodzi razem z Nim. A w zaufaniu i 
wierze możemy doświadczyć cudu uzdrowienia.

“Wołanie o pomoc”
(fragm. z pamiętnika p.t. „Wspomnienia Romy” )

„Pewnego  dnia  przyszła  do  mnie  sąsiadka. 
Usiadłyśmy  w  kuchni  przy  świeżo  zaparzonej 
herbacie.  Dorotka,  która  miała  wtedy  około  dwóch 
latek  weszła  mi  na  kolana  i  zahaczyła  rączką  o 
wrzątek.  Cała  herbata  wylała  się  na  nią.  Miała 
poparzoną  całą  klatkę  piersiową  i  brzuszek.  Zanim 
zdjęłam  ubranka  już  pojawiły  się  bąble.  Bardzo 
płakała.  Sąsiadka  bez  namysłu  szybko  pobiegła  do 
domu po lód. Robiłyśmy jej okłady. Gdy troszkę się 
uspokoiła, powiedziałam jej by spróbowała zasnąć to 
przestanie ją boleć. Zamknęła oczka a my wyszłyśmy 
z pokoju. Wiedziałyśmy, że to dopiero zacznie potem 
bardzo boleć i, że musimy wezwać lekarza. Gdy ona 
to usłyszała wykrzyknęła z wielkim żalem i płaczem 
niesamowite słowa: 
“Panie  Jezu,  jeżeli  myślisz,  że  ja  dłużej 
wytrzymam ten ból, to się mylisz!!!”
Usnęła.....  A ja  zastanawiałam się,  co mam zrobić? 
Ku  mojemu  zdziwieniu,  gdy  się  obudziła  zaczęła 
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biegać jakby nic się nie stało, nie czuła żadnego bólu 
i  już  po  pewnym  czasie  bez  żadnych  leków  i 
opatrunków  wszystko  się  zagoiło.  Pozostały  tylko 
dwie  małe  prawie  niewidoczne  blizny,  ale  chyba 
tylko  po  to,  by pamiętać,  że  Jezus  jest  najlepszym 
lekarzem......”

BOŻY PLAN

„ Powiedz im – jakom żyw – mówi
 Wszechmogący Pan

Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej
By się bezbożny nawrócił ze swojej drogi a żył.

Zawróćcie, zawróćcie ze swych złych dróg.
Dlaczego macie umrzeć…?

                                           Prorok Ezechiel 33,11.

Słyszy się na ogół, że każdy chce iść do nieba 
i  że  nikt  nie  chce  umierać.  Mam dla  ciebie  dobrą 
nowinę,  nie  musisz  umierać.  Bóg  nie  ma  tego  w 
swoich planach. Powiesz, każdy przecież kiedyś musi 
umrzeć. A ja na to odpowiem, że nie każdy. Pozwól, 
że wykażę, co mam na myśli. Otóż, ten, co rodzi się 
dwa razy umiera raz. Ten zaś, kto rodzi się raz umiera 
dwa  razy.  A  wśród  tej  pierwszej  grupy  w  czasie 
powtórnego Przyjścia Pana będą tacy, którzy śmierci 
nie doznają wcale. I ty możesz być pośród nich. Choć 
nie  czas  na  to,  aby  rozwijać  to  zagadnienie 
doktrynalnie,  to  ja  zachęcam  cię.  Otwórz  swoją 
Biblię, poproś Ducha Świętego o naukę i objawienie, 
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zacznij  proszę  czytać  i  poznasz  prawdę.  Istotą 
poruszanego tekstu jest fakt, że Pan Bóg nie chce, aby 
jakikolwiek człowiek zginął. On nie ma upodobania 
w twojej śmierci. Nie obrażaj się na słowo bezbożnik, 
bo ten rzeczownik mówi prawdę o każdym, kto żyje 
bez Boga. Gdy Bóg coś powtarza dwa razy to, to, co 
mówi jest dla Niego bardzo ważne. 
„Zawróćcie, zawróćcie ze swych złych dróg” – mówi 
Pan. 
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich 
rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, który na 
mnie przypada". Podzielił, więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy  syn,  zabrawszy wszystko, 
odjechał  w  dalekie  strony  i  tam  roztrwonił  swój 
majątek,  żyjąc  rozrzutnie.  A  gdy  wszystko  wydał, 
nastał  ciężki  głód  w  owej  krainie  i  on  sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z 
obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola 
żeby pasł  świnie.  Pragnął on napełnić  swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie  dawał.  Wtedy  zastanowił  się  i  rzekł:  Iluż  to 
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i  powiem mu:  Ojcze,  zgrzeszyłem  przeciw  Bogu  i 
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 
twoim  synem:  uczyń  mię  choćby  jednym  z 
najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego 
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 
wzruszył  się  głęboko;  wybiegł  naprzeciw  niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 
ciebie,  już  nie  jestem  godzien  nazywać  się  twoim 
synem".  Lecz  ojciec  rzekł  do  swoich  sług: 
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"Przynieście  szybko  najlepszą  szatę  i  ubierzcie  go; 
dajcie  mu  też  pierścień  na  rękę  i  sandały  na  nogi! 
Przyprowadźcie  utuczone cielę  i  zabijcie:  będziemy 
ucztować  i  bawić  się,  ponieważ  ten  mój  syn  był 
umarły,  a  znów  ożył;  zaginął,  a  odnalazł  się".  I 
zaczęli  się  bawić.  Tymczasem  starszy  jego  syn 
przebywał  na polu.  Gdy wracał  i  był  blisko  domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i 
pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat 
powrócił,  a  ojciec  twój  kazał  zabić  utuczone  cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał 
się  i  nie  chciał  wejść;  wtedy ojciec  jego wyszedł  i 
tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle 
lat  ci  służę  i  nigdy  nie  przekroczyłem  twojego 
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 
kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu 
odpowiedział:  "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a 
znów ożył,  zaginął, a odnalazł się" (Łuk. 15,11-32).
Powrót  syna  marnotrawnego  jest  pięknym 
przykładem  właściwej  postawy  człowieka 
szukającego  rozwiązania  swoich  problemów.  Bez 
względu na to, w jakiej beznadziejnej sytuacji jesteś 
obecnie,  najlepszą  decyzją  będzie  powrót  do 
Niebiańskiego Ojca. On czeka u drzwi twego serca i 
zaprasza cię byś do Niego powrócił (Obj.3,20). Byś 
otworzył Mu swe serce. Kiedyś, gdy byłem jeszcze w 
swoich nałogach, kradłem i prowadziłem niemoralny 
styl  życia,  prostytutki,  narkotyki,  alkohol  i 
niebezpieczny seks, ucieczki przed policją by uniknąć 
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problemów, wszystko to zmieniła jedna decyzja.
„Powrócę do domu Ojca”. Gdy osobiście spotkałem 
na swej drodze wychodzącego mi naprzeciw Jezusa. 
Wszystko zaczęło się zmieniać. 

„Będzie  oddawał  zastaw,  zwracał  to,  co  zagrabił, 
postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając 
występku,  na  pewno  będzie  żył,  nie  umrze.  Nie 
będzie  się  pamiętało  żadnych  jego grzechów,  które 
popełnił;  będzie  wypełniał  prawo i  sprawiedliwość; 
na pewno będzie żył”(Ezech.  33,15-16). Tak też się 
stało  w  moim  życiu.  Gdy  kradłem  to  kraść 
przestałem, a co mogłem to oddałem. Np. poszedłem 
do  sklepu,  w  którym  kradłem  i  powiedziałem,  że 
dopuszczałem  się  przestępstwa  w  tym  sklepie  i 
chciałbym  zadośćuczynić  finansowo  za  to 
wykroczenie. Sprzedawczyni była bardzo zdziwiona i 
zaskoczona,  ale  chętnie  przyjęła  pieniądze.  Teraz 
wiem, że żyje z Jezusem, a On jest moją nową Drogą, 
a  stara  odeszła  w  zapomnienie.  Była  mi 
przekleństwem. Jaka jest obecnie twoja droga? Dokąd 
cię zaprowadzi? Warto znać odpowiedź. 

SOTER

Ile to już filmów nagrano, ile poświęcono czasu na 
fantazję  o  nieśmiertelnych  super  bohaterach.  Chyba 
każdy w dzieciństwie chciał,  choć przez chwilę być 
Supermanem czy Batmanem. Wielu chciałoby i dziś 
przynajmniej  mieć  takiego  super  obrońcę,  któryby 
pomagał  im  w  najtrudniejszych  sytuacjach.  Ludzie 
podświadomie  pragnął  tego co jest  na wyciągnięcie 
ręki. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że fantazje 
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i  marzenia  o osobistym super bohaterze jest bardzo 
realne.  SOTER-  znaczy  ZBAWICIEL,  to  super 
bohater na miarę naszych czasów i potrzeb. Przyjdzie 
wraz  ze  swym  wojskiem  i  jak  filmowy  „Luck 
Skywalker”  uratuje  swój  lud  od  złowrogiego 
okupanta.  Jezus  Chrystus  jest  moim  prywatnym 
Zbawicielem,  może  jest  też  i  twoim?  Czym 
zasłużyliśmy  sobie  na  taki  zaszczyt?  Niczym  nie 
zasłużyliśmy.  Pan Jezus z miłości  i  z niezasłużonej 
przez  nas  życzliwości  pragnie  bezinteresownie 
obdarzyć  nas  swą  ochroną,  zbawieniem  i  życiem 
wiecznym. Na imię Jezus drżą wszystkie demony. Na 
Jego słowo cichnie burza i sztorm, a drzewa figowe 
usychają.  W  jednej  chwili  głusi  słyszą,  a  niemi 
mówią. Gdy On wypowiada swoje słowo, ono pełne 
mocy,  samoistnie  wypełnia  treść,  którą  w  sobie 
niesie. Słowem tym powołuje z nicości niebo i ziemię 
z  całą  jej  różnorodnością,  gdy  Jego  słowo  usłyszą 
umarli  powstaną  z  martwych.  Ciało  ich  w  oka 
mgnieniu przemieni się w doskonałe i nieśmiertelne. I 
płaczu już nie będzie i bólu i wszelkiej choroby już 
nie będzie. Nowa ziemia będzie domem Boga, a sam 
Bóg  zamieszka  pośród  nas.  Na  jedno  Jego  słowo 
możesz  stać  się  nowym  człowiekiem.  Oto 
Wszechwładca  –  SUPER  BOHATER.  Czy  już 
osobiście znasz Jezusa, którego zwą Chrystusem? On 
pragnie być twym osobistym Zbawicielem! Pozwala 
się znaleźć wszystkim, którzy go szukają.
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“Stan wojenny”
(fragm. z pamiętnika p.t. „Wspomnienia Romy” )

 „Był koniec 1981 roku. Ja i mój mąż Zygmunt razem 
z  dziećmi  Robertem,  Sebastianem  i  Danielem 
mieszkaliśmy  w  Chrzanowie  na  ulicy  Orkana  . 
Miałam wtedy 24 lata.
Były to trudne czasy. W grudniu wprowadzono stan 
wojenny.  Wszystkie kopalnie strajkowały.  Mój mąż 
pracował wtedy na kopalni Ziemowit  w Lędzinach. 
Od 10 do 24 grudnia był uczestnikiem strajku. W tym 
czasie  zawiozłam  dzieci  do  mamy  i  razem  z 
sąsiadkami, żonami górników zajęłyśmy się zbiórką 
żywności  i  lekarstw.  Zorganizowałyśmy  transport  i 
pojechałyśmy  na  kopalnię  z  pomocą  dla  naszych 
mężów.  Przez  dwa  tygodnie  mieszkałyśmy  w 
cechowni  kopalni.  Byłyśmy  jak  w  transie;  kawa, 
papieros,  kawa,  papieros  i  tak  w  kółko.  Nie 
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mogłyśmy  skontaktować  się  z  naszymi  mężami. 
Często dzwoniłyśmy na dół,  ale  nie  chcieli  z nami 
rozmawiać, bo myśleli, że zomowcy zmuszają nas do 
tego byśmy namawiały  ich do zakończenia  strajku. 
Koniecznością było codziennie zdobywanie dla nich 
żywności i leków. Pewnej nocy, właśnie w tym celu 
udałyśmy się autokarem kopalnianym do Tych. Przy 
kopalni  Piast  naszą  uwagę przykuł  straszny widok. 
Stały  tam  czołgi  a  przed  nimi  kobiety  z  małymi 
dziećmi na rękach, starające się powstrzymać wojsko 
przed wejściem na teren kopalni....
Była  noc  z  23  na  24  grudnia.  Dyrektor  kopalni 
postanowił  nam  pomóc  i  wysłał  nas  karetkami 
pogotowia do domów. Tego roku zima była  bardzo 
sroga, pamiętam, że dowieźli nas tylko pod osiedle, 
bo  były  tam  takie  zaspy.  Razem  z  moją  sąsiadką 
Grażynką  postanowiłyśmy,  że  przenocuję  u  niej. 
Uklękłyśmy do modlitwy i po raz pierwszy w moim 
życiu miałam wątpliwości, co do istnienia Boga, a tak 
bardzo  go  potrzebowałam.  Pamiętam  fragmenty 
modlitwy:.........”Boże, jeżeli istniejesz, to okaż swoją 
moc  i  spraw  by  nasi  mężowie  wrócili  za  nim  się 
obudzimy a ja obiecuje, że w każdą niedzielę będę w 
kościele,  ale  jeżeli  nie  to już więcej  nie uwierzę w 
twoją moc!”...
To było ultimatum - nieładnie z mojej strony, ale Bóg 
zna serca i  jest  wyrozumiałym Bogiem. Poprosiłam 
go o rzecz niemożliwą z mojego punktu widzenia. A 
jednak! Rano, gdy otworzyłam oczy, mąż Grażyny i 
Zygmunt stali nad łóżkiem. Radość, jaką przeżyłam 
nie jestem wstanie opisać. Od tego momentu byłam 
pewna, że Bóg istnieje i pomaga. Pamiętałam również 
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o obietnicy i zawsze dbałam o to by uczęszczać do 
kościoła.  Coraz  częściej  zwracałam  się  do  Boga  z 
moimi prośbami i ufałam Mu z całego serca. 
Postanowiłam  kontynuować  moją  naukę  w  liceum 
ogólnokształcącym. 
W kwietniu ku naszej wspólnej radości narodziła się 
nasza pierwsza córka Renatka. Od tego czasu bardzo 
ciężko było mi pogodzić naukę z opieką nad dziećmi. 
Wielką pomocą w tym trudnym dla mnie czasie była 
nasza kochana sąsiadka - babcia Kościółkowa. Była 
to wspaniała kobieta pełna miłości i zrozumienia dla 
innych. Stała się naszym przyjacielem na wiele lat”.

ILE TRZEBA UCZYNKÓW, ABY BYĆ 
ZBAWIONYM?

Ile trzeba uczynków?
Dokładnie ZERO!

           
„albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to 
nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto 
nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni 
w  Chrystusie  Jezusie  do  dobrych  uczynków,  do 
których  przeznaczył  nas  Bóg,  abyśmy  w  nich 
chodzili” (Efez. 2,8-10).

            Dajesz temu wiarę? 

 „Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się 
objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i 
jako  korzeń  z  suchej  ziemi.  Nie  miał  postawy  ani 
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urody,  które  by  pociągały  nasze  oczy,  i  nie  był  to 
wygląd, który by nam się mógł podobać.
Wzgardzony  był  i  opuszczony  przez  ludzi,  mąż 
boleści,  doświadczony  w  cierpieniu  jak  ten,  przed 
którym  zakrywa  się  twarz,  wzgardzony  tak,  że  nie 
zważaliśmy na niego.  Lecz on nasze choroby nosił, 
nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, 
że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz 
on  zraniony jest  za  występki  nasze,  starty  za  winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego 
ranami  jesteśmy  uleczeni.  Wszyscy  jak  owce 
zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a 
Pan  jego  dotknął  karą  za  winę  nas  wszystkich. 
Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i 
nie  otworzył  swoich  ust,  jak  jagnię  na  rzeź 
prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, 
zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu 
zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano 
go bowiem z krainy żyjących,  za występek mojego 
ludu śmiertelnie  został  zraniony.  I  wyznaczono  mu 
grób  wśród  bezbożnych  i  wśród  złoczyńców  jego 
mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było 
fałszu  na  jego  ustach.  Ale  to  Panu  upodobało  się 
utrapić  go  cierpieniem.  Gdy  złoży  swoje  życie  w 
ofierze,  ujrzy  potomstwo,  będzie  żył  długo  i  przez 
niego wola  Pana się  spełni.  Za  mękę  swojej  duszy 
ujrzy  światło  i  jego  poznaniem  się  nasyci. 
Sprawiedliwy mój  sługa wielu usprawiedliwi  i  sam 
ich  winy  poniesie.  Dlatego  dam  mu  dział  wśród 
wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że 
ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był 
zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za 
przestępcami” (Iz. 53:1-12).
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Wszelkie niezbędne uczynki zostały już dokonane. 

„Lecz gdy On złożył  raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hebr. 10,12).

Odpusty,  kupowanie  mszy,  pielgrzymki,  „cudowne 
miejsca  objawień”  i  wiele,  wiele  innych  środków i 
form torujących drogę do zbawienia nigdy nie były 
potrzebne.  Mam  w  zwyczaju  w  miarę  możliwości 
odwiedzać  różne  kościoły.  Będąc  w  Olsztynie  w 
jednym  z  tamtejszych  kościołów  znalazłem  kopie 
obrazu  Faustyny  Kowalskiej,  który  przedstawiał 
rzekomy  wizerunek  Pana  Jezusa  z  napisem  „Jezu 
ufam Tobie”. Pod tym obrazem widnieje tabliczka w 
formie tablic kamiennych z napisem: „Każdy, kto się 
pokłoni  temu  obrazowi  otrzyma  odpuszczenie 
wszystkich  grzechów  przeszłych,  teraźniejszych  i 
przyszłych”.  Zadziwiające  jest  to,  że  ludzie  lubią 
robić  wszystko  samodzielnie,  nie  pomijając  prób 
samozbawienia. Dlatego jest tak wiele różnych religii, 
kościołów  i  grup  wyznaniowych.  Każdy  szuka 
własnej metody, własnej drogi do zbawienia. A droga 
jest tak prosta. Jezus powiedział;  „Ja jestem Droga, 
Prawda i Życie” (Ew. Jana14,6) i „Ja jestem bramą 
dla owiec” (Ew. Jana10,7), kto inaczej dostaje się do 
Królestwa Bożego, jest złodziejem i zbójcą i próbuje 
się  gwałtem  tam  dostać.  Nie  dajmy  się  oszukać. 
Wszelkie  próby  zbawienia  się  na  swój  sposób 
prowadzą na manowce. 

Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie 
i tylko na Jego zasadach. Wprawdzie jest tylko jeden 
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uczynek,  jeśli  tak  to  można  nazwać.  Pociągnięci 
przez Ojca musimy przyjść przez wiarę do Jezusa i 
przyjąć Jego zbawienną ofiarę. To wszystko. A więc 
potrzebujemy jedynie wiary. Wiara to podstawa. Ona 
sprawia,  że  społeczność  z  Bogiem  wzrasta 
ugruntowując się na miłości i wierności. Miłość i 
wierność uzdalnia nas do życia w sprawiedliwości, a 
wszystko to w mocy Bożej dokonuje się przez wiarę. 

EWANGELIA W STARYM TESTAMENCIE

Często  słyszy  się  takie  oto  słowa:  ”A  bo  w  St. 
Testamencie to tylko ‘oko za oko, ząb za ząb’, Bóg 
wszystkich  kara  i  tylko  same  wojny  i  ofiary,  a  w 
Nowym Testamencie to wszystko się zmieniło, Jezus 
wszystkich  kocha  i  jest  pokój  i  miłość”.  Gdy  tak 
myślę  o  tym  wszystkim,  to  stwierdzam,  że  takie 
słowa to nic innego jak tylko wielka pomyłka. W St. 
Testamencie  jest  wiele  różnych  historii  z  przełomu 
tysiąca pięciuset lat, ale to Ewangelia jest jego treścią. 
Otóż,  gdy  tylko  pierwszy  człowiek  zgrzeszył,  Bóg 
szybko wyciągną do niego swoją pomocną dłoń. Bez 
żadnego  ociągania  się,  wziął  go  w obroną  i  złożył 
obietnice  tzw.  „protoewangelię”.  W  rozmowie  z 
wężem Pan powiedział (1Mojż.3,15) „Ono zdepcze ci 
głowę a ty ukąsisz je w piętę”. „Ono” tj. potomstwo z 
linii Adama. Gdy przeczytasz rodowód Jezusa z linii 
matki  (Łuk.  3,23-38)  to  po  dalszej  lekturze 
zrozumiesz,  że  tym  zapowiedzianym  przez  Boga  i 
proroków  wyzwolicielem,  który  pokona  „węża”- 
szatana  jest  Jezus  Chrystus.  Wyzwolenie  Izraela  z 
Egiptu  jest  doskonałym  przykładem  Ewangelii  tj. 

82



Dobrej  Nowiny  o  ratunku.  Baranek  paschalny  – 
symbol  zabitego  Jezusa  wskazywał  na  odkupieńczą 
śmierć.  „Targowanie  się”  Abrahama  z  Bogiem  o 
ocalenie  kilku  sprawiedliwych  pokazuje  miłosierny 
charakter Boga. Szczególnie polecam księgę proroka 
Izajasza,  w  której  Bóg  pokazany  jest  od  tej  samej 
strony, co w Nowym Testamencie. Aczkolwiek innej 
strony nie ma.  „Bóg jest  wciąż taki sam,  wczoraj  i 
dziś  i  na  wieki”.  Bóg  jest  sprawiedliwy  i  pełen 
miłości i nigdy się nie zmieni. Przyjrzyjmy się, więc 
nieco dokładniej tylko jednej z ksiąg St. Testamentu, 
księdze Izajasza. ( czytaj poniższe wersety w różnych 
przekładach)

Iz.44,6 i 22
Iz.45,22-24
Iz.46,3-4
Iz.48,17-18
Iz.49,6
Iz.51,6-8 i 12
Iz.52,7 i 9 i 12
Iz.53
Iz.54,7-10
Iz.55,1-3 i 6-7
Iz.56,1
Iz.57,13
Iz.61,1-2 i 10

Iz. 1,18
Iz.2,14
Iz.12,1-3
Iz. 25,8-9
Iz. 27,3
Iz. 29,18-19
Iz. 30,15,18-19
Iz. 33,2
Iz. 35,4-6 i 10
Iz.38,16-19
Iz.40,1
Iz.41,13-14
Iz.43,25
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Dowodów  Bożej  miłości  i  chęci  pojednania 
grzesznika  ze  sobą  jest  o  wiele  więcej.  Powyższe 
teksty  to  bardzo  skromna  część  St.  Testamentu 
mówiąca  o  zbawieniu,  łasce  i  przebaczeniu.  Bóg 
starego Przymierza szczerze i niezmordowanie dąży 
do  wybawienia  swoich  dzieci.  Dziś  ciągle  jest  taki 
sam. Oto słowo Boże, które chcę ci drogi czytelniku 
podarować. Jer. 39,18:

„Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od 
miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi 

zaufałeś”- mówi Pan.

Gdy  zaufasz  Bogu,  żaden  „goliat”  nie 
doprowadzi  do  twojej  śmierci.  W  Chrystusie, 
Zbawicielu naszym, otrzymamy życie jako zdobycz. 

„Do kogo należy owca, do tego i wełna”

Jeśli  świadomie  wybierasz  Jezusa  Chrystusa 
za  swojego  osobistego  Pana  i  Zbawiciela,  musisz 
pamiętać, że od tego momentu to On panuje w twoim 
życiu.  I  wszystko,  co  posiadasz,  całe  twoje  życie 
należy  do  Niego.  Jeśli  taki  stan  rzeczy  ci  się  nie 
podoba, to jest to symptom mówiący o tym, że tylko 
teoretycznie  zaufałeś  Bogu,  a  On  nie  jest  twoim 
Panem. I koniecznie musisz się zastanowić, co dalej. 
Bóg często stwierdza oczywisty fakt „Ja Pan jestem 
waszym  Bogiem”  a  to  znaczy,  że  Jemu 
podporządkowane  jest  wszystko.  Dla  człowieka 
świadomie  wierzącego,  to  bardzo  dobra  nowina  i 
powód do radości. 
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„Chodzi o moją skórę”

Każdy,  kto  pozna  plan  Zbawienia  i 
doświadczy cudownego przemienienia.  Zauważy,  ze 
Bóg zawzięcie  walczy o uratowanie  właśnie  ciebie. 
On wie lepiej od nas, co się dzieje. I troszczy się o 
nasze  Zbawienie.  Choć  Go  jeszcze  nie  znaliśmy, 
podjął  walkę  o  to  byśmy  mogli  żyć  wolni.  Bóg w 
swojej niepojętej dla nas miłości zrobi wszystko, co 
w Jego mocy,  by uratować ciebie i mnie od zguby. 
Zbawiony  może  z  ulgą  powiedzieć:  „Przecież 
chodziło o moją własną skórę”. A tak to opisuje mój 
dobry przyjaciel poeta, były ateista:

„POJEDNANIE”

Nieważne jak nisko upadłeś
Ile mostów puściłeś z dymem
Zapomnij, co i komu ukradłeś

Że marnotrawnym byłeś synem

Pojednaj się dziś ze swym Bogiem
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On przyjmie twe jarzmo na siebie
Doda ci siłę w walce z wrogiem

Nie zawiedzie, gdy będziesz w potrzebie

Da ci nowe serce, przywiedzie do wodopoju
W cieple Jego ramion, zapomnisz o znoju
I wtedy może wspomnisz siebie z przed lat

Gdy byłeś w więzieniu a, grzech był zamiast krat

                                                                    T.R.T

***

KROK PIĄTY

 WYTRWA- ŁOŚĆ  ,
CIERPLIWOŚĆ,  DETERMINACJA,  
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Jakub 1, 3-4
Wytrwałości nam potrzeba…

Zwycięstwo należy do najwytrwalszych

Napoleon Bonaparte
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„Kot zjadłby rybę, ale
 nie chce ogona zamoczyć”
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Problem jest taki, iż ze świadomej próżności, 

a czasem i nieświadomie, wolelibyśmy by wszystko 
samo się zmieniło. Takie postępowanie stwierdza, że 
wierzymy w ewolucję. A gdy spojrzę dookoła siebie 
to widzę, że jak człowiek swoimi rękami czegoś nie 
zrobi, to samo się nie zrobi. Wręcz przeciwnie: pole 
pozostawione odłogiem nie daje dobrego plonu tylko 
chwasty.  Stare,  zardzewiałe  samochody  na 
złomowisku nie zmieniają się w luksusowe limuzyny.
To, co pozostawimy samemu sobie raczej nie zmienia 
się  na  lepsze.  Szczególnie  nasze  charaktery, 
współżycie  z  innymi  czy choćby najistotniejsza  dla 
człowieka  sfera  duchowa.  Czy  stałbyś  się  bardziej 
pobożny od tak po prostu sam z siebie? I bynajmniej 
nie mam tu na myśli  cotygodniowego chodzenia do 
kościoła.  Samo  nic  się  nie  zrobi,  aby  pokonać 
każdego  „goliata”  trzeba  nam  odrobinę  wiary, 
zaufania i determinacji.

MUSISZ PRZYZNAĆ  SAM PRZED SOBĄ I 
PRZED BOGIEM,

ŻE MASZ PROBLEM.

1.Jeśli coś jest nie tak, ale ty nie wiesz, co jest tego 
przyczyną  zapytaj  Boga.  On może  odpowiedzieć  ci 
poprzez Pismo Święte,  rodzinę bądź przyjaciół,  czy 
braci w kościele.
2.Jeśli chcesz, możesz popytać przyjaciół, którzy cię 
dobrze znają lub kogoś z twojej rodziny, by pokazał 
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ci,  co powinieneś  zmienić  w swoim życiu,  aby być 
lepszym. To pomoże ci obiektywniej ocenić, z jakim 
„goliatem” trzeba będzie ci się zmierzyć na drodze do 
zwycięstwa.

 Pamiętam  jak  swego  czasu  prowadziłem  studium 
bliblijne  w  stalowowolskim  zborze  i  rozpocząłem 
cykl  spotkań,  które  przybrały  miano 
„oczyszczających”.  Z  założenia  mijały  one  na  celu 
pokazywać  nam,  jakimi  jesteśmy.  Tak,  więc  będąc 
bardzo szczerymi mówiliśmy sobie, na co każdy z nas 
powinien  zwrócić  szczególną  uwagę,  nad  czym 
powinien  popracować,  by  być  lepszym 
chrześcijaninem.  Początkowo  te  spotkania  były  dla 
nas dużym błogosławieństwem, później jednak forma 
uległa zmianie i przerwaliśmy je. 
Sama jednak idea umówienia się z dwoma lub trzema 
przyjaciółmi na to, by mówić sobie o sobie wszystko 
dla lepszego, bardziej obiektywnego poznania wydaje 
się bardzo dobra.  Pod warunkiem, że każda z osób 
świadoma  jest  pozytywnych  intencji  drugiej  osoby. 
Tak  czy  inaczej,  z  czyjąś  pomocą  czy  bez  niej 
konieczne jest precyzyjne zdiagnozowanie problemu. 

Pamiętaj: Musisz być szczery!

Twoja szczerość jest twoim
 sprzymierzeńcem!

MUSISZ UZNAĆ, ŻE NIE JESTEŚ W STANIE 
SAM Z SIEBIE NIC ZMIENIĆ.

Kolejnym  tak  bardzo  ważnym  krokiem,  który 
zaczynam od słowa „musisz” jest uznanie prawdy o 
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Bogu.  Bóg  -  Jezus  Chrystus  jest  zawsze 
prawdomówny (Ew.  Jana  14,6).  Do czego  nam się 
przyda  ta  prawda?  Otóż,  jeśli  Bóg  jest 
prawdomówny,  to  bardzo  ułatwi  nam  ten  fakt 
rozwiązanie  naszych  problemów.  Jezus  zna  cię 
bardzo  dobrze.  Również  bardzo  dobrze  zna  imię 
każdego innego człowieka. On mówi o nas w swoim 
słowie  całą  prawdę,  np.,  że  wszystko,  co  dobre 
pochodzi  od  Niego,  a  my  bez  pomocy  Bożej  nic 
dobrego nie możemy uczynić. Mówi też, że na tym 
świecie  nie  ma  ani  jednego  sprawiedliwego 
człowieka.  To  szalenie  ważna  dla  nas  informacja. 
Zatem za wniosek oczywisty trzeba nam uznać przed 
Bogiem i sobą, że sami sobie nie poradzimy z naszym 
„goliatem”. 

JEŚLI SAM NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ 
ODDAJ SPRAWĘ KOMUŚ, KTO MOŻE.

Akurat zdarzyło się w naszym przypadku tak, że nasz 
Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. I tu problem nasz 
się  rozwiązuje.  Jeśli  coś  możemy  zrobić  sami, 
zróbmy to z Bożym błogosławieństwem. Jeśli jednak 
nie możemy sobie z czymś poradzić, oddajmy sprawę 
Bogu. Już On się tym zajmie.  Bóg umie rozwiązać 
każdą  sprawę.  Zatem żaden „goliat”  się  przed Nim 
nie ostanie. 

PRZY PANU ZWYCIĘSTWO JEST PO NASZEJ 
STRONIE.

On wypowiada słowo, a ono wykonuje swoją treść! 
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Bóg bardzo chętnie chce nam pomóc. Niech jednak 
nie ujdzie naszej uwadze fakt, że On nie jest naszym 
służącym,  który  na  nasze  zawołanie,  spełni  nasze 
każde  polecenie.  Nie  jest  też  dobrą  wróżką,  do 
spełniania naszych próżnych życzeń. Ani też nie jest 
dobrym  wujkiem  z  ameryki.  Pan  mówi:  „Jesteście 
moimi  przyjaciółmi”  –  przyjaciel  od  przyjaciela 
oczekuje wierności, uczciwości i gdy jeden drugiego 
o coś prosi to nie po to by się nim wysłużyć. Prosi w 
szczerej  swej  niemocy i  deklaruje  współpracę  o ile 
jest  to  możliwe.  Aby  pokonać  każdego  „goliata” 
potrzeba  nam będzie  podjąć  walkę  w  Bożej  mocy. 
Bywa  tak,  że  fizycznie  nie  jesteśmy  wstanie  nic 
zrobić, aby zwyciężyć.  Ale nie jest to tak do końca 
prawda. Bo zawsze i wciąż pozostaje nam modlitwa. 
A jeśli i tego nie możemy uczynić to mogą to zrobić 
inni dla nas ( patrz. Modlitwa wstawiennicza).

Tak,  więc  musimy  być  zdeterminowani  do 
współpracy!  Zasadnicze  pytanie  na  drodze  do 
zwycięstwa.  Jaką cenę jestem wstanie  zapłacić,  aby 
pozbyć się przyczyny złego nawyku czy grzechu?

Dla  zwycięstwa  nad  grzechami  czy  demonami? 
Odpowiedz powinna być tylko jedna.

KAŻDĄ! ZAPŁACĘ KAŻDĄ CENĘ!

Aby  podjąć  taką  determinację  potrzeba  nam  tylko 
jednego; usiąść przed Krzyżem Golgoty, popatrzeć w 
oczy  ukrzyżowanego  Przyjaciela.  W  miłości  i  w 
szalenie  delikatnych  słowach  usłyszysz:  „to  twoje 
kłamstwo  przybiło  do  krzyża  mą  prawą  dłoń,  a 
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umiłowanie  złego  przybiło  moją  lewą  dłoń. 
Wybaczam ci, bo bardzo cię umiłowałem. Zgodziłem 
się na to, byś ty mógł żyć. Teraz pragnę przekazać ci 
to  zwycięstwo  byś  mógł  być  wolny.  Ja  na  tym 
drewnianym krzyżu umarłem dla ciebie”. Takie słowa 
odmienią twoje życie. Wystarczy, że sięgniesz przez 
wiarę i wyciągniesz swe ręce po to zwycięstwo.
Właśnie potrzeba nam dużej, rozsądnej gorliwości i 
determinacji by wyciągnąć swoje ręce do Chrystusa i 
przyjąć z łaski przez wiarę ratunek.  Po wolność od 
grzechu i grzeszenia, trzeba sięgnąć przez wiarę.
Świadomie  musimy  zaakceptować  przypisaną  nam 
sprawiedliwość  i  zdolności  do świętego,  pobożnego 
życia. W tej wolności możesz trwać jako zwycięzca. 
Oczywiście  wszystko  to  jest  Bożym  darem  i  nie 
pochodzi to z nas. „Nie z uczynków - jak mówi Ap. 
Paweł - aby się ktoś nie chlubił”.

Tak, więc naszym hasłem niech będzie:

”WOLNOŚĆ W JEZUSIE PRZEZ WIARĘ”

Doświadczenie determinacji biblijnej w zachowaniu - 
„wierzę, więc czynię”:

I tak… Setnik wierząc w Jezusa idzie do Niego i prosi 
Go  o  uzdrowienie  swego  sługi.  Kobieta  chora  na 
krwotok dotyka się Jego szaty i zostaje uzdrowiona
 Ślepiec woła Synu Dawida, a Zacheusz wchodzi na 
drzewo by ujrzeć Pana.

Skuteczna, prawdziwa wiara jest czynna w 
działaniu. A to jest klucz do duchowej 
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doskonałości i nieprzemijającej przyjaźni z 
Bogiem.

Jak zauważyliśmy warto zapłacić każdą cenę,  bo to 
wszystko, co mamy teraz jest tylko mglistym cieniem 
tego  co  oferuje  nam Chrystus  w  wieczności.  I  nie 
mówię  tu  bynajmniej  o  zbawieniu  z  uczynków,  bo 
zbawienie  jest  jedynie  z  łaski  przez  wiarę.  Jedynie 
pragnę uświadomić nas, że wiara bez uczynków jest 
martwa.  Na  nic  nie  przyda  nam  się  wiara  w 
skuteczność  insuliny,  gdy  będziemy  chorować  na 
cukrzycę,  i  po nią nie sięgniemy.  Bez konkretnego, 
zdeterminowanego uczynku pomrzemy.
Osobiście jestem teraz na etapie swojego uświęcenia, 
gdzie  właśnie  niedawno  Bóg  uwolnił  mnie  od 
jednego  z  największych  moich  grzechów.  Moim 
osobistym pragnieniem jest, by tu na ziemi, żyć takim 
stylem  życia  moralnego,  etycznego  i  duchowego, 
jakim żył Jezus Chrystus. Tak, więc Bóg pokazał mi 
bardzo  ważnego  kolejnego  „goliata”  do  pokonania. 
Jest  okropny  i  dotyczy  sfery  emocjonalnej.  Łatwo 
ulegam  rozdrażnieniu,  łatwo  mnie  zdenerwować  i 
doprowadzić do kłótni. Od wielu lat zauważam to złe 
zjawisko,  ale  teraz,  gdy  większe  „goliaty”  zostały 
pokonane, przyszedł czas na niego. 
Wspaniałe z Bogiem jest to, że On chce uwalniać nas 
od  każdej  niedoskonałości.  Powiadam:  „bądźcie 
doskonali, jak ja jestem doskonały”. Bardzo pomaga 
mi  myśl  i  nastraja  mnie  bardzo  pozytywnie  to,  że 
skoro największy „goliat” już został pokonany, to i z 
tym  mniejszym  pójdzie  już  łatwiej.  Dlatego 
podejmuję z Bogiem wyzwanie. Chcę pokonać tego 
okupanta. Również i tobie pewnie Bóg pokazuje coś, 
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czego  chciałeś  się  pozbyć.  Gdy już  z  determinacją 
podejmiesz  walkę,  przydatną  okaże  się 
WYTRWAŁOŚĆ. 
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***

KROK SZÓSTY

 ZAPOBIEGANIE -
5Mojż. 30, 8-11 B.T 

Mich. 6,8

96



Praworządność, uświęcenie, 
zmiana myślenia 

 

Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być 
wolni.

Cyceron
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„Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy 
niemożliwych”.
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Jednym  ze  skutecznych  testów  na 

zdiagnozowanie  swojego  stanu,  może  okazać  się 
fragment  z  Biblii.  Znajduje  się  on  w  księdze 
Mojżesza  i  liczy  sobie  w formie  pisanej  około  3,5 
tysiąca lat. Pozwoli on nam precyzyjnie określić, jaki 
jest nasz prawdziwy stan. Jaki jest nasz stosunek do 
Boga i bliźnich? 

Nie mam obcych bogów obok Jezusa Chrystusa.
Nie  czynię  sobie  żadnych  podobizn  i  wizerunków, 
posągów bóstw i nie oddaję im pokłonu.
Nie nadużywam imienia Bożego.
Święcę dzień Pański, którym jest Sabat (Sobota).
Czczę ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijam.
Nie cudzołożę.
Nie kradnę.
Nie składam fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu.
Nie pożądam.

(por.5 Mojż. 4,39-40; 2 Mojż. 20,1-17)

Odpowiadając  twierdząco  lub  przecząco  mamy 
wyraźny  obraz  tego,  kim  jesteśmy  i  co  możemy 
zrobić,  aby  zmienić  na  lepsze  stan,  w  którym  się 
znajdujemy. 
Prawie  każdy  fragment  Pisma  Świętego  możemy 
odczytać w podobnej parafrazie przystosowując go do 
naszych potrzeb. I nie chodzi tu o nadinterpretację. W 
ten  sposób  cała  Biblia  jest  dla  nas  osobistym 
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podręcznikiem, w którym jak w lustrze możemy się 
przeglądać (por.2 Tym. 3,16-17). 
Przed  podjęciem  jakiegokolwiek  testu  poproś 
wcześniej  Ducha  Świętego  o  prowadzenie, 
objawienie  i  poznanie  prawdy o Bogu i  o  sobie  (o 
swoim  stanie).  Po  dokładnej  analizie  zakończ 
ponownie  modlitwą.  W  trakcie  studiowania 
fragmentu  Pisma  Świętego,  gdy  czujesz  potrzebę 
dziękowania, uwielbienia czy proszenia, nie wahaj się 
ani chwili. Przerwij czytanie i rozmawiaj z Bogiem. 
Usuń przyczynę, a nie objawy swojej niewoli. Każdy 
„goliat”, który panuje nad nami i każe nam robić to 
co on chce, robi z nas swych niewolników. Aby raz 
na  zawsze  uwolnić  się  z  niewoli,  konieczne  jest 
usunięcie przyczyny tejże niewoli. 

ZAGROŻENIA

„Demon czyha u drzwi twego serca” i czeka jak ten 
lew  ryczący  na  dogodną  porę  do  ataku.  Aby  się 
uchronić załóżmy zbroję Bożą. (List do Efezjan 6)

Przeciwstawcie się diabłu.
Postępowanie według Ducha ochroni nas! 
Aby  poznać,  pod  jakiego  ducha  panowaniem 
jesteśmy, warto uczynić test w oparciu o tekst z Listu
ap.  Pawła  do  Galicjan  5,19-23.O  którym  już 
wcześniej wspominałem.

Świadomie uczmy się dobrych nawyków przez: 
-Przypatrywanie  się  Jezusowi,  czytanie  Pisma 
Świętego, wiarę, rozmowy z chrześcijanami, czytanie 
książek i praktykę
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-Samokontrolę,  a  raczej  poddanie  się  pod  kontrolę 
Bożą
-Kontrolę przyjacielską
-Koncentracje na pozytywach
-Nie szukanie wymówek
-Nie dyskutowanie z pokusami
-Nie zmienianie raz postanowionych dobrych decyzji.
-Świadome rezygnowanie z tego, co jest źródłem, lub 
przyczyną problemu
-Konsultowanie  z  Bogiem  każdej  swej  decyzji, 
sprawy, planu i stosowanie wszystkich dobrych rad, 
które ci On podpowie. 

Rozszerzmy te myśli nieco bardziej.

NOWONARODZENIE  JEST  POCZĄTKIEM 
WSZELKICH TRWAŁYCH PRZEMIAN

Nikogo nie chcę poganiać i nie mam również zamiaru 
nikogo  straszyć.  Jednak  chcę  się  podzielić  z  tobą 
drogi czytelniku, jednym z wielu tekstów Pisma Św. 
mówiących o … zresztą sam o tym przeczytaj.

„Szukajcie Pana dopóki można Go znaleźć …”
 (Iz.  55,6-7).  Jak  łatwo  można  zauważyć  przyjdzie 
kiedyś  taki  czas,  że  nie  będzie  można  już  znaleźć 
Pana,  by  się  do  Niego  nawrócić.  Czas  łaski  się 
skończy,  dlatego  usilnie  ponawiam  zaproszenie  do 
całkowitego  pojednania  się  z  Jezusem  na  jego 
warunkach.  Po  nowonarodzieniu  wzrośnie  nasze 
poznanie  i  praworządność,  czyli  zdolność  do  życia 
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zgodnego  z  prawem  Bożym.  Słowo  Boże 
sprawozdaje:

"Król umacnia kraj prawem; kto ściąga wiele 
podatków, niszczy go".

 Król Salomon (Przyp. Sal. 29,4).

„ Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty 
odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie 

był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie 
swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach”

Wino i moszcz odbiera rozum.
Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu 
wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a 

cudzołożąc odstąpili od swojego Boga,
Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach 

spalają kadzidła”.
                     Ozeasz 4,6.11-12.

Czy nie jest to, wypisz wymaluj, stan naszego kraju? 
Bezprawie, korupcja, wysokie podatki a ludzi giną w 
zawrotnym tempie.  Lud odrzucił  Prawo Boże i sam 
został  też  odrzucony.  Alkoholizm  dziesiątkuje 
rodziny  i  spotkasz  go  w  każdej  bramie,  prawie  na 
każdym  rogu  ulicy.  Rozwiązłość  seksualna  i  inne 
dewiacje rozprzestrzeniają się jak epidemia. Przemoc, 
gwałt, rozboje, napady, kradzieże, nieposłuszeństwo, 
zaspokajanie żądzy zamiast  abstynencji,  umiłowanie 
rozkoszy…Ten świat wydał na siebie wyrok, jest już 
przeklęty.  Ratuj  swoje  życie.  Wspomnij  na  świat 
przedpotopowy,  na  Sodomę  i  Gomorę.  Wyjdź  z 
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Babilonu przyjacielu mój – czasu jest niewiele.  Pan 
przychodzi! 

„Sprawiedliwi idą za prawem”.

Tak mówi Pan:
( parafraza )

Na drodze,  którą  wybrałeś,  ustawiłem dla  Twojego 
bezpieczeństwa dziesięć znaków, które będą chronić 
nasze  relacje  i  twoje  relacje  z  innymi  ludźmi.  Oto 
one:

1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Chcę 
chronić  cię  przed  zniewoleniem.  Twoim  bożkiem 
może być praca, mamona, jakiś idol czy przywódca 
religijny. Wszystko, co stawiasz sobie w życiu wyżej 
ode  mnie  poprowadzi  cię  do  ruiny  duchowej, 
odbierze  ci  wolność  i  życie  wieczne.  Dlatego 
wystrzegaj się innych bogów.

2.Nie  czyń  sobie  ich  posągów.  Nie  czyń  sobie 
ludzkich  podobizn  w  celu  kłaniania  się  im.  Nie 
oddawaj  im  pokłonu  i  nie  służ  im.  Abyś  nie 
sprowadził  na  siebie  i  na  twoje  potomstwo 
przekleństwa. Przestrzegaj wiernie moich przykazań a 
ja okażę ci łaskę do tysięcznego pokolenia.

3. Nie wzywaj mojego imienia bez powodu, abym cię 
nie skarcił.
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4. Gdy stworzyłem w sześciu dniach ten świat, to w 
dzień  siódmy  odpocząłem.  Wybrałem  ten  dzień  na 
odpoczynek  i  nazwałem  go  Szabatem  (  Sobotą). 
Dzień ten jest moim dniem, zatem niech będzie on dla 
ciebie świętym.  Nie będziesz czynił  żadnej pracy w 
nim, ty i syn twój i córka twoja i gość twój, który jest 
w domu twoim.

5. Szanuj swą matkę i ojca abyś  cieszył  się długim 
życiem. Kto szanuje ojca i matkę oddaje Mi cześć.

 6. Nie będziesz zabijał (np. siebie - paląc papierosy i 
pijąc  alkohol,  nie  będziesz  ranił  złym  słowem  czy 
gestem ludzi wokół ciebie,  bo to zabija ich ducha i 
rani psychikę).

7.  Nie  będziesz  cudzołożył  (w  myślach  z  piękną 
blondynką bo to niszczy twoje relacje z twoją żoną, 
pozbawia cię moralności i czyni niewiernym).

8. Nie będziesz w ogóle kradł ( spinaczy i ołówków w
pracy, nie będziesz okradał swojej rodziny z wolnego
czasu przepracowując się i zostając po godzinach w
biurze, nie będziesz używał pirackich nagrań i
programów komputerowych).

9. Nie będziesz składał fałszywego świadectwa,
przeciwko bliźniemu swemu.( nie będziesz plotkować
i nie będziesz obmawiać ludzi wokół siebie).

10.  Nie będziesz pożądał domu sąsiada twego, ani 
nie będziesz pożądał żony jego, ani samochodu jego,
ani nowego kina domowego, ani żadnej innej rzeczy
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która jego jest.

 „Nie wszyscy, co mają cytry, są muzykami”

Jest  wielu  psełdochrześcijan,  którzy  ustami  swoimi 
wyznają  Boga.  Lubią  wizerunki  i  symbole  swojej 
wiary.  A  ich  życie  jest  zaprzeczeniem  Ewangelii 
Chrystusowej.  Czy  jesteś  jednym  z  nich?  Wyjdź 
przyjacielu  mój  z  Babilonu,  pozostaw proszę  pozór 
powszechnej religijności. Przyjdź do Jezusa.

Ołówkiem na murze.

Podczas pracy, gdy w przerwach pisałem ten rozdział, 
jak wierzę, Pan dał mi dobre myśli, które zapisałem 
ołówkiem  na  murze,  a  które  pomogą  ci  chronić 
bardzo istotną część twojej osobowości, które szatan 
szczególnie  upodobał  sobie  i  wybrał  je  jako  cel 
swoich ataków.
Tak, więc:

ZMIEŃ MOTYWACJĘ PATRZENIA.

Ten  fragment  chciałbym  poświęcić  wzrokowcom, 
którzy przez zmysł  wzroku,  w dzisiejszym świecie, 
przez różne bilbordy, reklamy TV i inne „atrakcje” są 
kuszeni  przez  rozbudzenie  wyobraźni,  pragnień  czy 
fantazji. Otóż pewnych rzeczy nie da się uniknąć.
Aby  przestać  patrzeć  na  otaczające  nas  media 
musielibyśmy po prostu wyłupać sobie oczy, lub coś 
w  tym  stylu,  ale  są  dzięki  Bogu  mniej  drastyczne 
rozwiązania. 
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1.  Oddaj  sprawę,  problem  Bogu,  szczegółowo 
przedstaw Mu swoją sprawę i powiedz, w jakich 
konkretnych sytuacjach ulegasz pokusie. Jeśli jest 
to np. film w telewizji, jeśli reklama to świadomie 
zdecyduj  i  konsekwentnie  stosuj  zasadę,  że 
włączysz TV tylko na konkretny program, a gdy 
pojawi się reklama wybierzesz inny kanał.

2. Proś, aby Pan chronił twoje oczy. Byś patrzył i 
przyglądał się tak, jak robiłby to Jezus.

3. Zmień motywację patrzenia (to bardzo ważne). 
Zadaj sobie pytanie,  „Dlaczego patrzę i co chcę 
zobaczyć,  dlaczego  się  przyglądam?”  Gdy 
patrzysz  to  zadaj  sobie  pytanie.  Co  chcesz 
osiągnąć? Może zaspokoić pożądliwości? Patrząc 
przez okulary Jezusa nie  pozwolisz sobie  na to, 
będziesz chroniony.

4.  Załóż,  więc  okulary  Jezusa  Chrystusa. 
Wyobraź  sobie,  że  Pan  podarował  Ci  swoje 
okulary,  są  to  wyjątkowe  okulary,  bo  widzisz 
przez nie tak jak widziałby i postrzegał Pan Jezus 
będąc tu na ziemi.

  
PATRZ NA JEZUSA!

 Zmień, więc motywacje patrzenia z negatywnych w 
pozytywną.  Gdy  patrzysz  np.  na  ludzi,  którzy 
przechodzą  obok ciebie,  patrząc  im prosto w oczy, 
uśmiechnij się i w myślach powiedz „Jezus umarł za 
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ciebie i bardzo cię kocha”. Oczywiście oni tego nie 
usłyszą, ale to zajmie twoją uwagę i ukierunkuje cię 
pozytywnie. Nie będziesz chciał myśleć już o czymś 
innym i czasu już nie będzie by zwrócić uwagę na coś 
innego. Przykład ten ma w zastosowaniu chronić cię 
poprzez  delegowaną  ci  moc  Bożą,  byś  zachował 
czystość umysłu i wierność względem twojego Boga, 
żony bądź narzeczonej. 
Nie jest to też żadna forma ascetyzmu. Aby cieszyć 
się  wolnością  i  żyć  w  szczęściu  konieczne  jest 
abyśmy  stosowali  w  praktyce  czystość  duchową, 
moralną i etyczną.

OSTRZEŻENIE!

Nie  możemy  łudzić  się,  że  Bóg  da  nam  siłę  do 
zwycięstwa nad naszymi „goliatami”, jeśli świadomie 
będziemy  łamać  Jego  wieczne  niezmienne  i 
doskonałe prawo wolności. 
Tylko będąc prawi mamy wolność. W bezprawiu (np. 
w życiu według swojej własnej woli i według swoich 
własnych  praw)  jesteśmy  niewolnikami.  I  wszelki 
„goliat” czy to grzech, czy zły nawyk, czy zła cecha 
charakteru zawsze będą nad nami panować.

Kiedyś ktoś powiedział bardzo ciekawe słowa: 
„Jeśli  pokładasz  swą  nadzieję  zbawienia  w  Jezusie 
Chrystusa a mimo to świadomie grzeszysz, to twoja 
nadzieja jest w to, że Jezus był fałszywym prorokiem 
i  zbawił  cię  pomimo  tego,  że  jesteś  na  szerokiej 
drodze (por. Ew. Łuk. 13,24)”.
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Dlatego proszę cię nie pozwól sobie na to, by ktoś ci 
wmówił, że możesz być wolnym, będąc w jarzmie z 
jakimś „goliatem”. Nie stać cię na to, by zapłacić tak 
wysoką cenę za ten fałsz. Bo ceną tą jest utrata życia 
wiecznego (por. Ew. Mar. 7,21-23).

DELEGOWANA MOC BOŻA I JEJ 
ZASTOSOWANIE.

Bóg ma cel. On pragnie uczynić dla twojej wolności, 
dla twojego szczęścia i życia wiecznego wszystko, co 
tylko  jest  konieczne.  W tym  celu  posłał  na  ziemię 
swego Syna, Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3,16). On, 
Jezus przyszedł  na ten świat  ponad dwa tysiące  lat 
temu,  żył  i  umarł  na  krzyżu  Golgoty.  Wycierpiał 
upokorzenie, ból i śmierć krzyżową z jednego tylko 
powodu, byś ty, tu i teraz, i w niedalekiej przyszłości 
mógł cieszyć się życiem wiecznym. Dlatego też abyś 
ty mógł cieszyć się tym dobrodziejstwem, Jezus musi 
wejść  w  twoje  serce,  do  twego  życia  jako  twój 
osobisty Zbawiciel. Gdy zapraszasz Go do siebie, On 
przychodzi  w  osobie  Ducha  Świętego.  Dzięki  tej 
nadnaturalnej  i  cudownej  chwili  dostępujesz 
NOWONARODZENIA (Ew.  Jana  3).  Bóg  w  tobie 
stwarza nowego, duchowego człowieka (2 Kor. 5,17).
Teraz  Bóg  obdarza  cię  wszelką  potrzebną  ci  mocą 
(patrz.  Efez.  1,36;  2Piotr  13),  i  wszelkim 
błogosławieństwem  potrzebnym  do  prowadzenia 
świętego i pobożnego życia. W Chrystusie jest twoja 
moc.
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Pamiętaj – On rozpoczął w tobie dobre dzieło! 
On je dokończy (Fil. 1,6). 

PANTOKRATOR (2Kor. 6,18)
WSZECHWŁADCA

Bóg  jest  Panem  wszystkiego.  A  zatem  nasuwa  się 
oczywiste pytanie. Czy Bóg może wszystko? 
Bezwzględnie TAK!
Zadajmy, więc drugie pytanie:
Czy  jest  coś,  czego  nie  może  dokonać  w  obrębie 
swego doskonałego charakteru i natury? 
Bezwzględnie NIE!

 A  więc  czy  jest  coś,  czego  nie  może  dokonać  w 
twoim  życiu  i  poprzez  ciebie?  Jaka  jest  twoja 
odpowiedz? Od tej odpowiedzi zależy twoje być czy 
nie być. 

TAK = ZWYCIĘSTWO, WIECZNOŚĆ, 
SZCZĘŚCIE, MIŁOŚĆ.
NIE = PORAŻKA, ŚMIERĆ, NIESZCZĘŚCIE, 
NIEPOWODZENIE.

Oby  twoje  odpowiedzi  zawsze  brzmiały  na  TAK, 
tego nam życzę  drogi chrześcijaninie  i  to jest  moją 
modlitwą.

Dla mnie  osobiście  dowodem i  doświadczeniem na 
to, że Bóg może wszystko jest to, co każdego dnia On 
czyni w moim życiu, zmieniając złe nawyki w dobre 
cechy. Oczywiście daleko mi do doskonałości , którą 
prezentował swoim życiem Chrystus będąc na ziemi. 
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To jednak Bóg krok po kroku, bierze moje słabości, 
szlifuje  je,  przekształca  i  formuje  na  wzór  i 
podobieństwo charakteru swojego Syna. 

-  nigdy bym nie  rzucił  palenia  papierosów, lubiłem 
palić, a gdy rzucałem to robiłem to wiele, wiele razy.

- nigdy bym sam z siebie  nie przestał  ćpać.  Byłem 
zbyt uzależniony.

- nigdy bym nie przestał kłamać, bo uważałem, że się 
nie da. Tak jak nie przestałbym wulgaryzować itp. 

-  nigdy  bym  nie  przyjął  biblijnego  chrztu,  bo 
uważałem,  że  już  jako  dziecko  byłem  ochrzczony 
i ,że jest to właściwe.

- nie dożyłbym dzisiejszego dnia,  bo umarłbym już 
dawno w swoich nałogach.

BÓG JEST WSZECHMOGĄCY!

Pamiętaj  jednak, że nie musisz mi wierzyć,  że Bóg 
jest  wszystkomogącym.  Najlepiej  sprawdź  to  sam. 
Bóg jest zawsze gotowy do tego, by objawić ci swoją 
wszechmoc.

SAMOKONTROLA

Aby  uczyć  się  samokontroli  na  drodze  do 
wszechstronnego  zwycięstwa,  pomocnym  okaże  się 
bardzo prosty nawyk zadawania sobie pytań. 
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 Czy Jezus Chrystus zrobiłby to, co chcę zrobić ja?
 Czy Jezus Chrystus mówiłby tak jak mówię ja?
 Czy  Jezus  Chrystus  odpowiadałby  tak  jak 
odpowiadam ja?

Co Jezus Chrystus zrobiłby na moim miejscu?

Na początku  znajomości,  wtedy,  gdy jeszcze  twoja 
przyjaźń  z  Jezusem  jest  mało  rozwinięta,  pytania 
takie  mogą  wydawać  się  dość  dziwne  i  mało 
konkretne.  Jednak w miarę  upływu czasu jak twoja 
znajomość  będzie  wzrastać  i  poznasz  Jego  sposób 
bycia,  postępowania  i  zachowania,  stwierdzisz,  że 
pytania  te  są  bardzo  pomocne,  a  czasem  wręcz 
niezastąpione i skutecznie pomagają utrzymać coraz 
wyższy stopień samokontroli i wzrostu. 
Np. Czy Jezus Chrystus oglądałby filmy o tematyce 
wulgarnej, pełnej przemocy i erotyzmu?
Nie trzeba wiele nad tym myśleć i nie trzeba być Jego 
bliskim przyjacielem, by poprawnie odpowiedzieć na 
to pytanie. On by tego nie zrobił. Jeśli autentycznie 
chcesz zwać się  Jego naśladowcą,  twoje pragnienie 
bycia  chrześcijaninem  jest  szczere  i  pozbawione 
obłudy – czyń podobnie jak On. 

W ubiegłym  roku  postanowiłem,  że  będę  uprawiał 
sport. Zacząłem biegać i ćwiczyć w domu. Uparłem 
się, że w miarę możliwości będę to czynił. I tak już 
minął rok jak trwam przy tym. Sport jest doskonałym 
trenerem.  Uczy  cierpliwości,  samokontroli  i 
dyscypliny.  Dzięki  temu,  że  zacząłem  uprawiać 
systematyczne  treningi,  Bóg  przygotował  mnie  do 
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tego bym został uwolnionym od wielkiego „goliata”. 
Dziś  dzięki  samokontroli,  w  mocy  Bożej,  jestem 
wolnym  człowiekiem.  Wybierz  sam  swoją  metodę 
doskonalenia  cech  charakteru,  które  pomogą  ci  w 
twoich  zwycięstwach.  Oczami  wyobraźni  patrz  na 
metę.  Ramię  w  ramię  z  Przyjacielem,  Jezusem 
osiągniesz cel. Samokontrola i dyscyplina to krok do 
osiągnięcia sukcesu.

***

KROK SIÓDMY 

MiłoŚĆ  i Boża troska

1Kor 13, 1-13
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Mich. 6,8

Miłość zakrywa mnóstwo grzechów

 

Urodziliśmy się dla miłości, jest ona podstawową 
zasadą życia i jego jedynym celem

Wendy Cope
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O miłości  można  pisać  bardzo  wiele  i  na 

różne sposoby. Ja rozmyślałem o niej po raz kolejny 
po  ciężkim  dniu,  który  odebrał  mi  sen  z  powiek. 
Zastanawiałem się, czym jest miłość ludzka a czym 
miłość Boża. 

Kiedy  miałem  siedemnaście  lat,  poznałem 
wspaniałą  szesnastoletnią,  zielonooką  blondynkę  w 
której  się  prawdziwie  zakochałem.  Gdy  po  trzech 
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miesiącach  wyznałem  jej  swoje  uczucie,  tak 
kochałem  ją  kolejne  czternaście  lat.  Jaka  to  była 
miłość? Bardzo krótka i bardzo krucha. Romantyczna 
i egoistyczna. Kwiaty i kłótnie. Radość i łzy. Ale dla 
mnie  to  była  wielka,  prawdziwa miłość  na zawsze. 
Mówią,  że  mężczyźni  nie  płaczą.  Ja  po  naszym 
rozstaniu płakałem. A rozstanie to złamało mi serce. 
Dziś  wiem,  że  była  to  ludzka,  niedoskonała, 
niedojrzała miłość. Aby jednak żyć tak, jak by chciał 
tego  mój  Bóg.  Musiałem  zostawić  przeszłość  i 
pogodzić się z nią. Modliłem się i walczyłem sam ze 
sobą i  z Bogiem.  Bo nie umiałem przestać kochać. 
Ale  nie  takiej  miłości  pragnął  dla  mnie  Bóg.  Dziś, 
gdy  uczę  się  bezinteresownej  miłości  od  Jezusa 
Chrystusa to wiem, że…

Prawdziwa miłość to wolność.

A miłość bez Boga w sercu jest złudzeniem. Możemy 
próbować  kochać  i  wmawiać  sobie,  że  ktoś  nas 
kocha,  ale  bez  Boga  taka  pseudo  miłość  to  tylko 
złudzenia.

Popatrz  tylko  na życie  Jezusa a  sam zrozumiesz,  o 
czym mówię. Jego styl, bezinteresowne oddanie się. 

Miłość to dar, którego trzeba nabyć u źródła! 
Bóg jest Miłością!

Miłość jest cierpliwa
Miłość jest dobrotliwa
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Miłość nie zazdrości 
Miłość nie jest chełpliwa 
Miłość nie nadyma się 
Miłość nie postępuje nieprzystojnie 
Miłość nie szuka swego
Miłość nie unosi się 
Miłość nie myśli nic złego
Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości 
Miłość raduje się z prawdy
Miłość wszystko zakrywa
Miłość wszystkiemu wierzy 
Miłość wszystkiego się spodziewa
Miłość wszystko znosi

TEST NA DUCHOWĄ DOSKONAŁOŚC, 
ZWYCIĘSTWO I SZCZĘŚCIE

(sięgaj po niego, co najmniej raz w roku)

„Po owocach poznaje się drzewo”

Wpisz  poniżej  swoje  imię  i  zobacz  całą  prawdę  o 
sobie 

……… jest cierpliwa
……… jest dobrotliwa
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……… nie zazdrości
……… nie jest chełpliwa
……… nie nadyma się
……… nie postępuje nieprzystojnie
……… nie szuka swego
……… nie unosi się
……… nie myśli nic złego
……… nie raduje się z niesprawiedliwości 
……… raduje się z prawdy
……… wszystko zakrywa
……… wszystkiemu wierzy
……… wszystkiego się spodziewa
……… wszystko znosi

(na podst. 1 Kor. 13,1-13)

Priorytetowo  nauczyć  się  muszę  następujących 
elementów doskonałej miłości.

Data: ………….. twój komentarz 
………………………………………………………
……………………………………….......

Data: ………….. twój komentarz 
………………………………………………………
……………………………………….......

Data: ………….. twój komentarz 
………………………………………………………
……………………………………….......
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Data: ………….. twój komentarz 
………………………………………………………
……………………………………….......

Np. moim priorytetem jest CIERPLIWOŚĆ 
Cel: CIERPLIWOŚĆ 

ŚRODKI DO ZREALIZOWANIA CELU 

Modlitwa.
Świadoma samokontrola.
Wypisz  odpowiedni  slogan o  pozytywnej  treści  np. 
„dzięki  łasce  i  mocy  Jezusa  Chrystusa  w  każdej 
okoliczności,  w  której  się  znajdę  jestem  bardzo 
cierpliwy i sprawia mi to dużą przyjemność, bo wiem, 
że  w  przyszłości  przyniesie  mi  ona  upragniony 
owoc”.
Nagraj go w swojej komórce, odtwarzaczu mp4, lub 
wpisz na listę modlitewną.
 
Aby mieć tak wspaniałą miłość, na co dzień, musimy 
się jej po prostu uczyć. Oczywiście miłość jest 
Bożym darem i tym bardziej nie marnujmy ani chwili 
dłużej  i  dzielmy  się  nią  zawsze  i  wszędzie  i  w 
każdych  warunkach.  Zaczynając  od najbliższych,  w 
rodzinie,  wśród  znajomych.  Uczmy  się 
bezinteresownej miłości, tylko tak przeżyte życie ma 
sens.  Daje  satysfakcję  i  prawdziwe  szczęście. 
Uwalnia  od  egoizmu  i  uczy  bycia  człowiekiem  i 
chrześcijaninem.  Gdy  miłość  wypełni  naszą 
codzienność  na  rzecz  telewizji,  DVD  czy  gier 
PlayStation,  wiele  naszych  „goliatów”  przestanie 
istnieć, bo nie będzie miało pożywki. 
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CZYM SIĘ KARMISZ, TYM ŻYJESZ!

Miłość  to  nie  tylko  uczucia,  to  ponadto  styl  życia. 
Miłość to zasada. 

„Miłość nie jest podejrzliwa, zawsze interpretuje w 
jak  najprzychylniejszy  sposób  motywy  i  działania  
innych.       
                                                           E.G.White

„…bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej…”

Od  kilku  dni  po  głowie  chodzą  mi  słowa 
piosenki,  często puszczanej  w radiu.  „Bo kiedy nie 
ma miłości,  co dalej?” Czy wyobrażasz sobie życie 
bez miłości w rodzinie, bez miłości w macierzyństwie 
w małżeństwie czy w kościele? Czym byłoby życie?
Bóg przewidział, że ludzie bardziej umiłują ciemność 
niż  Światłość,  przez  to  się  bezprawie  rozmnoży,  a 
miłość wielu oziębnie. Statystycznie jak wyliczyłem, 
co około 25 minut rozpada się jakaś rodzina, a 
każdego dnia pozbawia się życia około 10 osób. Tak 
więc  co  41  min  ktoś  w  naszym  kraju  popełnia 
samobójstwo 5. Nastał trudny czas, czas ostateczny. 

2 Tm 3,1-5 BT:
„a wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile 
trudne.  Ludzie  bowiem  będą  samolubni,  chciwi, 
wyniośli,  pyszni,  bluźniący,  nieposłuszni  rodzicom, 

5 Patrz statystyki na stronie na stronie 188
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niewdzięczni,  niegodziwi,  bez  serca,  bezlitośni, 
miotający  oszczerstwa,  niepohamowani,  bez  uczuć 
ludzkich,  nieprzychylni,  zdrajcy,  zuchwali,  nadęci, 
miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać 
pozór  pobożności,  ale  wyrzekną  się  jej  mocy.  I  od 
takich stroń.”

Dokąd  zmierzamy  bez  Miłości?  W  szaleńczym 
tempie, na oślep w znieczulice, pracoholizm, egoizm, 
nałogi. Zamieniamy czystą bezinteresowną miłość na 
rzecz  pożądliwości  i  światowości.  Zabijamy  i 
zniewalamy, kłamiemy i kradniemy dla zaspokojenia 
swoich  próżnych  pragnień.  Każdego  dnia  setki, 
tysiące  ludzi  umiera  w  imię  nieprawości  i  braku 
miłości.  Czy jeszcze można coś  zmienić?  NIE! Już 
nie  da  się  nic  zrobić  by  ocalić  ten  świat.  Ale  jest 
jeszcze  dziś  szansa,  że  uratujesz  siebie.  Może 
uratujesz  tych,  których  kochasz,  o  ile  przyjmą 
EWANGELIĘ, która jedynie może ich uratować. 
Może  dasz  swój  chleb  żebrakowi,  a  sąsiad  twój 
zobaczy w tobie chrześcijanina i sam zwróci się do 
Boga. Może jeszcze zdążysz pomóc bezdomnemu ,a 
spragnionemu  dasz  kubek wody.  Może  opowiesz  o 
zbawieniu  w  Chrystusie  swojemu  mężowi,  może 
weźmiesz go za rękę i cicho powiesz „ kocham cię”.
Może jeszcze zdążysz zanim ten świat przeminie. Dla 
każdego z nas koniec może być już dziś, bo nikt nie 
zagwarantował ci, że jutro, dla ciebie też jest dzień. 
Dziś uczyń swój świat lepszym. 

„…bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej…”
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Proszę,  zatrzymaj  się  na  chwile,  pochyl  się  nad 
drugim  człowiekiem.  Oddaj  mu  siebie,  swój  czas, 
swoje  możliwości.  Podaruj  ludziom  Jezusa,  Dobrą 
Nowinę  o  ratunku  z  łaski  przez  wiarę.  Pozwól  by 
dobre dzieło, zbawiennej łaski w miłości dotarło do 
każdego,  na  kim  ci  zależy.  A  wtedy  twój  świat 
nabierze sensu. W miejsce kłótni przyjdzie pokój, a 
radość  zastąpi  smutek.  I  będą  nazywać  cię 
szczęśliwym.  A  każdy  „goliat”  zostanie  pokonany. 
Bo kiedy w sercu jest Boża miłość życie ma sens!

Boża troska

„TĘCZA”

„Łuk  mój  kładę  na  obłok,  aby  był  znakiem 
przymierza  między  mną,  a  ziemią.  Kiedy  zbiorę 
chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże 
się  łuk.  Wspomnę  na  przymierze  moje,  które  jest 
między mną i wami (…)” (1 Mojż. 9,13-15).
06.07.2007r.  dzień  chylił  się  ku  końcowi,  a  był  to 
dzień przygotowania i nastawał Sabat. Wymieniliśmy 
kilka myśli na temat zbawienia z człowiekiem innego 
wyznania i udaliśmy się na wędrówkę po zalewie i 
pobliskich  górach.  Na  szczycie  jednej  z  gór 
zatrzymaliśmy się na rozważaniu Słowa Bożego i na 
modlitwę. Dziś prosiłem Pana o dar miłości i o łaskę 
przebaczenia  wszelkiej  nieprawości.  Czytając 
Ewangelię Jana miałem bardzo dobre myśli. 
Zachód był już blisko więc rozpoczęliśmy Psalmem, 
proroctwem  o  Jezusie  Chrystusie  i  modlitwą.  Pan 
okazał nam przychylność i gdy nasze oczy otworzyły 
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się  tuż  po modlitwie,  przed  nami  rozpostarła  się  w 
całej  pełni  piękna  tęcza.  Mój  Bóg  nie  zapomina  o 
swoim  przymierzu.  Jest  tak  blisko,  troszczy  się  i 
przypomina  o  sobie  w  tak  spektakularny  sposób. 
Osobiste przymierze z Bogiem jest najwspanialszym 
doświadczeniem  życia,  jest  jego  początkiem  i 
dopełnieniem.  „  Łuk mój  kładę na obłoku,  aby był 
znakiem przymierza”. – Tak mówi Pan.
Czy moje osobiste przymierze jest autentyczne i Bóg 
je afirmuje? Czasem zadaję sobie pytanie. Dziś po raz 
kolejny On to potwierdził. A jak jest w twoim życiu?
Co z twoim osobistym przymierzem? Pan Jezus czeka 
z  otwartymi  ramionami.  Dziś  twoje  życie  może 
nabrać  nowego  wymiaru.  Wiecznego  wymiaru  z 
nieprzemijającą przyjaźnią! 
To dopiero perspektywa! 

 “Studniówka”
(fragm. z pamiętnika p.t. „Wspomnienia Romy” )
Był styczeń 1995 roku. Mój syn Robert przyjechał na 
pierwszą przepustkę z wojska i razem z Sebastianem 
wybierali  się  do  Stryszawy  na  studniówkę  do  ich 
koleżanki  Kasi  Wacławik.  Był  to  bardzo  mroźny 
dzień  i  droga  była  bardzo  śliska.  Był  to  piątek 
popołudniu.  Pamiętam,  że  bardzo  prosiłam,  by  nie 
wyjeżdżali w sabat, ale oni mnie nie usłuchali.  Ja z 
Zygmuntem  pojechaliśmy  do  Balina  na  spotkanie 
modlitewne.  Był  to  zły  okres  w  naszym  życiu 
zborowym.  Na  Zysia  padły  bardzo  poważne 
oskarżenia  i  stanął  przed  radą  zboru.  Byliśmy 
przerażeni  tym  wszystkim,  wydawało  nam  się,  że 
Bóg nas opuścił i wszyscy sprzysięgli się przeciwko 
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nam. Gdy wróciliśmy do domu, sąsiadka powiedziała, 
że  mamy  jechać  na  policję.  Byliśmy  przerażeni. 
Byłam  przekonana,  ze  wjechali  w  kogoś  i  rozbili 
samochód.  Gdy  jechaliśmy  córka  Ali  Gęborys, 
Marzenka  machała  za  nami,  ale  się  nie 
zatrzymaliśmy. Gdy znaleźliśmy się na komendzie, a 
było  to  o  około  21,  naszych  dzieci  już  tam  nie 
zastaliśmy,  ale  policjant powiedział,  ze powinniśmy 
iść na kolanach do Częstochowy podziękować Bogu 
za  cud.  Okazało  się,  ze  samochód  ciężarowy  z 
naczepą  jadący  z  przeciwka,  na  zakręcie  stracił 
panowanie  nad  kierownicą  i  naczepa  zjechała  na 
przeciwny  pas  drogi  i  dosłownie  ścięła  górę 
samochodu do poziomu kierownicy i zmiażdżyła na 
wysokości tylnych siedzeń.  Obaj siedzieli  z przodu, 
ale  jakimś  cudem nie  ścięło im głów, nie  wiem do 
dzisiaj, lecz jestem pewna, że Pan kiedyś pokaże mi 
jak anioł osłonił ich w cudowny sposób. Sebastianowi 
nic się nie stało a Robert miał tylko przecięte czoło i 
kilka szwów. Obaj na nogach wrócili do domu. 
Wrócę  jednak  do  Marzenki,  o  której  wcześniej 
wspomniałam.  Jechała  z  Wadowic  i  widziała 
wypadek,  poznała  samochód  po  rybce  (znak 
chrześcijaństwa) i zasłonkach na szyby. Odjechała już 
z nimi karetka i  wszyscy mówili,  ze nie  żyją.  Była 
przerażona. Obie z Alą do następnego dnia nie mogły 
przyjść z tego przejęcia i zapytać, co się stało.
Chwała  niech  będzie  Bogu  za  ten  kolejny  cud  w 
naszym życiu. Może wydawać wam się to dziwne, ale 
pomimo kłopotów, jakie mieliśmy w zborze, byliśmy 
pewni,  ze  Bóg jest  z  nami  i  ochrania  nasze dzieci. 
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Dzięki  wielkiej  miłości  Boga kolejne dwie osoby z 
mojego domu uniknęły śmierci”.

„ Bóg troszczy się i zabiega o każdego”.

Kilka lat temu wraz z jedną siostrą z kościoła podczas 
wycieczki  ewangelizacyjnej,  na  jednym  z  osiedli 
domków  jednorodzinnych,  zostawialiśmy 
mieszkańcom  literaturę  chrześcijańską.  Kilka  dni 
później  jakaś  kobieta  zadzwoniła  do  mnie.  Ze 
wstępnej  rozmowy  wywnioskowałem,  że  materiały 
które zostawiliśmy dotarły również i do niej. Jak się 
zaraz  dowiedziałem,  dzwoniła  do  mnie  w  sprawie 
swego już dorosłego syna, który był uzależniony od 
alkoholu.  Zaproponowałem  by,  to  on  skontaktował 
się  z  nami  osobiście.  Wierzyłem,  że  Bóg  chce  mu 
pomóc pokonać tego potężnego „goliata”. Czas mijał, 
ale on nie zadzwonił a i my zapomnieliśmy o całej 
sprawie.  Ale  Bóg  nigdy  nie  zapomina.  Jakiś  czas 
później przyjąłem się do pracy w firmie budowlanej i 
pracowałem  przy  remoncie  miejskiego  szpitala.  W 
pierwszy  dzień  pracy  dwóch  ochotników  miało 
pojechać  wykonać  zleconą  pracę  w  szkole 
gastronomicznej. Zgłosiłem się pierwszy, a zaraz po 
mnie  jakiś  inny  pracownik.  Miał  na  imię  Waldek. 
Przez jakiś czas pracowaliśmy razem. Zaczęliśmy się 
bliżej  poznawać.  Wspólne  rozmowy  stawały  się 
bardziej  osobiste  i  konkretne.  Waldek  ku  mojemu 
zdziwieniu  zaczął  mi  opowiadać jak to  kiedyś  jego 
matka  namawiała  go  do  tego  by  zadzwonił  pod nr 
15 843 10 28,  bo tam mógłby mu ktoś pomóc.  Już 
wcześniej  nasze  rozmowy  przybierały  charakter 
duchowy,  więc  bez  wahania  powiedziałem  do 
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Waldka:  „Wiesz,  to jest  mój  numer telefonu i to ja 
właśnie  rozmawiałem z  twoją mamą.  Obaj  byliśmy 
zdumieni. A ja chwaliłem Pana za Jego miłość, troskę 
i pamięć. Spędziliśmy kilka bardzo miłych chwil na 
rozmowie  o  Jezusie.  Zapraszałem  Waldka  by 
pojednał  się z Bogiem i  oddał swe życie  Jezusowi. 
Nasze  drogi  dość  szybko  się  rozeszły.  On dokonał 
wyboru.  Dziś,  gdy  wspominam  to  doświadczenie, 
modlę  się  za niego,  bo nie  przyjął  wtedy Jezusa,  a 
nałóg  alkoholowy  odbiera  mu  godne  życie.  A 
przecież nie musi się to tak skończyć. 

„KIEDY POWRÓCISZ”

Panie – kiedy powrócisz
Zajaśnieją wszystkie gwiazdy

Na kolana swoje każdy
Przed Tobą
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Panie – kiedy powrócisz
Płaczu, strachu już nie będzie

Pokój zapanuje w kraju
Wszędzie

Głoście Ewangelię pokoju
Głoście – nadchodzi Królów Król

Głoście Ewangelię pokoju
Nadchodzi Królów Król

Panie – kiedy powrócisz
Chromy zdrowym się stanie

Ręce swoje wznosić w chwale
Będzie

Panie – kiedy powrócisz
Jeruzalem miasto nowe

Złote miasto wraz z tronem
Stanie

Głoście Ewangelię pokoju
Głoście – nadchodzi Królów Król

Głoście Ewangelię pokoju
Nadchodzi Królów Król

                                nazir

***

KROK ÓSMY
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5Mojż. 28, 1-14; 1Jana 4,12
 NAGRODA -

Błogosławieństwo doczesne i wieczne
 z łaski przez wiarę

Niebo jest nagrodą dla tych, którzy znaleźli je już 
tutaj.

Emil Cioran
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Samo osobiste spotkanie  twarzą w twarz z 

Jezusem,  będzie  największą  i  najdonioślejszą 
nagrodą, jaką przyjdzie nam otrzymać. Nowe imię na 
nasze  czoła,  nowe  wieczne  życie  w  tysiącletnim 
królestwie w Niebie,  a później  pobyt  na doskonałej 
nowej  ziemi.  Nowe  Jeruzalem,  a  wraz  z  nim  tron 
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Boga. Nagroda tak wielka, że choćbyś ze wszystkich 
sił starał się opisać to jak najpiękniej to i tak braknie 
odpowiednich  słów.  Nie  jest  w  stanie  tego  opisać 
choćby  najwyborniejsze  ludzkie  pióro.  A  oto 
najbliższy  i  najbardziej  wiarygodny  obraz  tego,  co 
nasz czeka. Fragment Apokalipsy Jana:

„I widziałem nowe niebo i  nową ziemię;  albowiem 
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza 
już  nie  ma.  I  widziałem  miasto  święte,  nowe 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane 
jak  przyozdobiona  oblubienica  dla  męża  swego.  I 
usłyszałem  donośny  głos  z  tronu  mówiący:  Oto 
przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z 
nimi,  a  oni  będą  ludem jego,  a  sam Bóg będzie  z 
nimi, I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie 
będzie;  ani smutku,  ani krzyku,  ani  mozołu już nie 
będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł 
Ten,  który siedział  na tronie:  Oto wszystko nowym 
czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i 
prawdziwe, I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i 
omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo 
ze  źródła  wody  żywota.  Zwycięzca  odziedziczy  to 
wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. 
Udziałem  zaś  bojaźliwych  i  niewierzących,  i 
skalanych,  i  zabójców,  i  wszeteczników,  i 
czarowników,  i  bałwochwalców,  i  wszystkich 
kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To 
jest  śmierć  druga.  I  przyszedł  jeden  z  siedmiu 
aniołów,  którzy  mieli  siedem  czasz,  napełnionych 
siedmiu  ostatecznymi  plagami,  i  tak  się  do  mnie 
odezwał:  Chodź,  pokażę  ci  oblubienicę,  małżonkę 
Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką 
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górę,  i  pokazał  mi  miasto  święte  Jeruzalem, 
zstępujące  z  nieba  od  Boga,  Mające  chwałę  Bożą; 
blask  jego  podobny  do  blasku  drogiego  kamienia, 
jakby  jaspisu,  lśniącego  jak  kryształ.  Miało  ono 
potężny i wysoki  mur,  miało dwanaście bram, a na 
bramach  dwunastu  aniołów  i  wypisane  imiona 
dwunastu  plemion  synów  izraelskich.  Od  wschodu 
trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy, i od południa trzy bramy. A mur miasta miał 
dwanaście  kamieni  węgielnych,  na  nich  dwanaście 
imion  dwunastu  apostołów  Baranka.  A  ten,  który 
rozmawiał  ze  mną,  miał  złoty  kij  mierniczy,  aby 
zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto 
jest  czworokątne,  i  długość  jego  taka  sama,  co 
szerokość.  I  mierzył  miasto  kijem  mierniczym  na 
dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i 
wysokość  są  równe.  Zmierzył  też  mur  jego,  który 
wynosił  sto czterdzieści  cztery łokcie według miary 
ludzkiej,  którą  się  posłużył  anioł.  A  mur  jego 
zbudowany  był  z  jaspisu,  samo  miasto  zaś  ze 
szczerego  złota,  podobnego  do  czystego  szkła. 
Kamienie  węgielne  muru  miasta  były  ozdobione 
wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to 
jaspis,  drugi  szafir,  trzeci  chalcedon,  czwarty 
szmaragd,  Piąty  sardoniks,  szósty  karneol,  siódmy 
chryzolit,  ósmy  beryl,  dziewiąty  topaz,  dziesiąty 
chryzopras,  jedenasty hiacynt,  dwunasty ametyst,  A 
dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama 
była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, 
jak  przezroczyste  szkło,  Lecz  świątyni  w  nim  nie 
widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest 
jego świątynią, oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje 
ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je 
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bowiem chwała Boża,  a lampą jego jest  Baranek.  I 
chodzić  będą  narody w światłości  jego,  a  królowie 
ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy 
jego nie  będą zamknięte  w dzień,  bo nocy tam nie 
będzie;  I  wniosą  do  niego  sławę  i  dostojeństwo 
narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani 
nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy 
są zapisani w księdze żywota Baranka” (Obj. 21).

„ Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana!
Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, 
nie  bójcie  się!  Oto  wasz  Bóg!  Nadchodzi  pomsta, 
odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!
Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy 
głuchych.  Wtedy  chromy  będzie  skakał  jak  jeleń  i 
radośnie  odezwie  się  język  niemych,  gdyż  wody 
wytrysną na pustyni i potoki na stepie” (Izaj. 35,3-6).

Zostawmy  na  chwilę  te  wszystkie  wieczne 
wspaniałości, które przed nami. Bo warto też zwrócić 
naszą  uwagę  na  czas  obecny.  Każdy  przeżyty  w 
obecności  Bożej  dzień,  to  nagroda  pełna  miłości, 
pokoju  i  wszelkiego  innego  błogosławieństwa. 
Pamiętam,  że  nie  przyszło  nam żyć  w doskonałym 
świecie z doskonałymi ludźmi, tak, więc nadnaturalna 
Boża moc, która uzdalnia nas do pełniejszego życia, 
jest  szalenie  pomocną  łaską.  Łatwiej  z  Bożym 
błogosławieństwem przejść przez łzy, ból i cierpienie. 
Umiejętność  przebaczania,  zwyciężania  w 
codzienności  zła  dobrem,  spontaniczny  uśmiech  i 
dłoń  wyciągnięta  do  pojednania  i  pomocy,  uczyni 
nasze  szare  dni  pogodniejszymi.  Z  Bogiem,  Panem 
wszechrzeczy  w  naszych  słabościach,  wszystko,  co 
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otrzymamy od Niego jest wielkim dobrodziejstwem i 
wspaniałym darem. Cudem nowonarodzenia.

Nowa  natura,  nowy  styl  życia,  kiedy  okazuję 
wdzięczność i otrzymuję ją od innych ludzi. Gdy twój 
najlepszy  przyjaciel  przyjmuje  Pana  za  swego 
Zbawiciela. Gdy podasz swą dłoń potrzebującemu, a 
głodnemu podasz swój  chleb.  Gdy szczerze  umiesz 
powiedzieć, przepraszam, dziękuję, kocham cię. Gdy 
dostrzegasz w drugim człowieku charakter Boga.

Nagrodą  jest  jeszcze  jeden  dzień,  to,  co  dobrego 
przed twymi oczami.  Twoi bliscy,  ten zielony park, 
ten ptak, który teraz śpiewa właśnie dla ciebie. To, co 
widzisz, słyszysz i dotykasz. Bogu chwała za ten cud 
– zjawisko. Bo przecież nikt nie zagwarantował ci, że 
jutro  przed  tobą  też  jest  dzień.  Uczniowie  zapytali 
swego  Mistrza:  „my  dla  Ciebie  zostawiliśmy 
wszystko, nasze rodziny, domy, matki, przyjaciół, co 
z  tego  mieć  będziemy?  Pan  Jezus  odpowiedział  w 
wierszu 29 Ew. Mat. rozdz.19:
„I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, 
albo  ojca,  albo  matkę,  albo  dzieci,  albo  role  dla 
imienia mego, stokroć tyle otrzyma, a ponadto życie 
wieczne”.

***

DODATEK
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USPRAWIEDLIWIENIE
CIERPIENIE

 i inne ważne myśli

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

„Drogi mi Platon, drogi mi Sokrates, ale jeszcze 
droższa prawda”

                                                      Arystoteles
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Któż  z  nas  nie  chciałby  znać  prawdy. 

Prawdy o historii,  prawdy o  współczesnej  polityce, 
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czy  wreszcie  prawdy  o  sobie  samym.  Jaka  jest 
prawda o nas? Jest Bóg na niebie, który całą prawdę 
zna.

„Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,
Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał 
Boga;  Wszyscy  zboczyli,  razem  stali  się 
nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie 
masz ani jednego” (Rzym. 3,10-12).
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
I  są  usprawiedliwieni  darmo,  z  łaski  jego,  przez 
odkupienie w Chrystusie Jezusie”( Rzym. 3,23-24).

„Sprawiedliwość…

Słowo Boże sprawozdaje,  że  nie  ma wśród nas ani 
jednego sprawiedliwego.  Z  drugiej  zaś  strony tylko 
sprawiedliwi będą wyrwani z niewoli grzechu i tylko 
oni odziedziczą życie wieczne. A wszystko to z wiary 
w wiarę. „Sprawiedliwość Chrystusa jest objawiona z 
wiary w wiarę, tzn. od tej obecnej wiary do zwrotu 
zrozumienia tej wiary, która jest czynna przez miłość 
i oczyszcza duszę” (RH.18.09.1908).

„Kto może zmienić psa przy pomocy wody i 
grzebienia?”

 Któż  z  nas  będąc  niesprawiedliwym  może  zostać 
usprawiedliwionym  przez  swoje  własne  uczynki? 
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Naturalnymi  dla  człowieka  metodami  jest  rzeczą 
niemożliwą,  by  cokolwiek  dobrego  w  tej  sprawie 
uczynić, bo czy może murzyn odmienić swoją skórę, 
a  pantera  swoje  pręgi?  Ta  przemiana  może  być 
zainicjowana  i  dokonana  tylko  i  wyłącznie  przez 
Boga. (Por. Ezech. 36,26-27).
Aktem wiary możemy przyjąć szatę sprawiedliwości 
Chrystusa, to jest Jego charakter. Jego sprawiedliwy 
charakter  uzdalnia  nas  do  prowadzenia 
sprawiedliwego  życia  przez  wiarę,  która  jest 
skutecznie działająca w miłości. W tej nadnaturalnej 
przemianie dominuje w nas duchowa natura. Wpisane 
w nasze serce prawo Ducha, prawo wolności uwalnia 
nas  od  grzechu  i  grzeszenia,  a  nasze  „goliaty”  jak 
klocki  domina  jeden  po  drugim  upadają.  Przed 
nawróceniem  Boże  Prawo  jest  uciążliwym  i 
niemożliwym do wypełnienia dla człowieka nakazem. 
Ponieważ  natura  cielesna  zdominowała  nasze 
postępowanie  i  myślenie,  grzeszna  natura  jest  w 
ciągłej  opozycji,  pozbawiając  nas  możliwości 
posłuszeństwa.  Ponieważ natura  cielesna  jest  naturą 
niewolnika  nie  jesteśmy  zdolni  poddać  się  woli 
Bożej.  Przez  nowonarodzenie  i  szczere  wyznanie 
grzechów  dziedziczymy  wolność  i  nowe 
usposobienie.  Uzdolnieni  mocą  Chrystusa  możemy 
prowadzić dzięki Jego mocy nowy styl życia. Ona w 
naturalny sposób uzdalnia nas do życia w zgodzie z 
Prawem Bożym. Ono jest owym Prawem zapisanym i 
ożywionym w sercu. Usprawiedliwiony, więc jest ten, 
który  przez  wiarę  świadomie  przyjmuję  Jezusa 
Chrystusa  jako swojego Pana i  Zbawiciela  i  oddaje 
mu  swoje  życie.  Owocem,  wypadkową  tego 
ponadnaturalnego przemienienia jest nowy styl życia 
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na  obraz  i  podobieństwo  Jezusa  Chrystusa.  Stały 
wzrost  uświęcający  jest  objawem  zdrowego, 
chrześcijańskiego  stylu  życia.  Gdy  proces  ten  się 
zatrzyma pojawia się wielkie ryzyko oddalenia się od 
źródła naszego zbawienia. Co na pewno odetnie nas 
od łaski uświęcającej. W następstwie nie zauważalnie 
zdominowana  natura  cielesna  znowu  dojdzie  do 
głosu.  Wtedy  stare  „goliaty”  zmartwychwstaną, 
powrócą  jako  królowie  i  wraz  z  nimi  inni,  jeszcze 
gorsi  od  tych  poprzednich.  Świadome  trwanie  w 
takim  stanie,  doprowadzi  nas  do  świadomego 
grzechu, świadomej opozycji do Boga. Nazywamy to 
grzechem przeciwko  Duchowi  Świętemu.  A grzech 
taki nie może zostać odpuszczony (por. Hebr. 6,4-6 i 
10,26). Ponieważ grzesznik zamykając swe serce na 
działanie tego Ducha nie daje się ani napomnieć, ani 
nawrócić.  Osobiście  poznałem  ludzi  gorliwych, 
którzy odpadli od Boga, ponieważ ich styl życia nie 
pozwolił  im poddać się odnawiającej i  uświęcającej 
łasce  Chrystusa.  Zatrzymali  się  w  tej  wędrówce. 
Zatrzymali  się  i  wybrali  inną  drogę.  Drogę 
nieposłuszeństwa,  buntu  i  egoizmu.  Można  zadać 
sobie pytanie, czy ich nawrócenie było autentyczne. 
Tego  nie  wiem.  Wiem  natomiast  to,  że  gdy  Jezus 
zamieszka  w ich  sercach,  a  oni  sami  wyrzekną  się 
siebie, sprawiedliwość Chrystusa poprowadzi ich do 
poznania prawdy, odmieni ich życie i da zbawienie. 
Pan  zgromadzi  swe  dzieci  w  jednym  duchu  i 
prawdzie.  Jedność  i  braterska  miłość  wypełni 
wszystkich.  Osobiście  wierzę  w  taką  wspólnotę,  a 
historia uczy nas, że jest to jak najbardziej możliwe. 
Kościół  apostolski  spełniał  tą  wizję.  Aby  w  życiu 
tych  nowonarodzonych  objawił  się  ten  wyjątkowy 
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nowy styl życia trzeba było wylania Ducha Świętego. 
Osobiste  wylanie  Ducha  Świętego  to  konieczny 
warunek zbawienia, to ten moment nawrócenia gdzie 
świadomie  oddajemy  swe  życie  Chrystusowi,  a 
chrztem  zanurzającym  potwierdzamy  tą  przemianę. 
Narodzenie z Ducha jest owym wylaniem Ducha jest 
nieodłącznym elementem nowonarodzenia. Osobiście 
uważam, że osobiste przyjęcie przez wiarę Jezusa jest 
właśnie tym chrztem Ducha. Dlatego tak ważne jest, 
aby  akt  nawrócenia  był  decyzją  świadomą  i 
zrozumiałą.  Od  nawrócenia  przez  uświęcenie  do 
życia wiecznego, taka droga chrześcijanina będzie w 
pewnym  momencie  zapieczętowana  przez  Ducha 
Świętego. Zapieczętowani zaś w czasie ostatecznym 
żywo  doczekają  powtórnego  przyjścia  Pana  Jezusa. 
Wszyscy  ci  nie  zaznają  śmierci  na  wieki,  bo 
sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gdy rozumiemy, co 
się w naszym duchowym życiu dzieje, gdy świadomie 
oddajemy  się  Bogu,  to  ta  wiedza  pozwala  nam 
zrozumieć, kim się stajemy, co za tym idzie wiemy, 
jakie  mamy  przywileje  i  jaka  spoczywa  na  nas 
odpowiedzialność. 

Narodzony jest:

a. dzieckiem Bożym
b. księciem, synem Króla
c. kapłanem, synem Arcykapłana
d. jest dziedzicem, Pana wszechrzeczy

Narodzony ma: 

a. łączność z Bogiem

138



b. nowy charakter
c. życie wieczne
d. życie nadnaturalne

To  wszystko  obliguje  nas  do  korzystania  z 
przywilejów,  oraz  do  wydawania  świadectwa 
wywyższającego  Boga  przez  posłuszeństwo  i 
odpowiedzialność.  Doświadczenie usprawiedliwienia 
i  uświęcenia  możemy  zaobserwować  na  podstawie 
dwóch  testów,  które  znajdują  się  w  rozdziale 
„miłość”  i  „praworządność”,  oraz  na  podstawie 
porównań przeciwieństw. 

-kradłem, kraść przestałem,
-kłamałem, kłamać przestałem,
-byłem kłótliwy, już nie jestem itd.

Tak oto dokonuje się twoje osobiste zwycięstwo nad 
każdym „goliatem”. 

„Według starego zwyczaju”

Według  zwyczaju  swego  Jezus  był  zainteresowany 
dobrem  drugiego  człowieka,  dbał  o  jego  potrzeby 
duchowe,  moralne  i  egzystencjalne.  Jezus  lubił 
według  zwyczaju  swego,  co  sobotę  chodzić  na 
nabożeństwo. Lubił też spędzać dużo swego wolnego 
czasu na rozmowie  z  Ojcem.  Jezus  lubił  moralne  i 
etyczne  życie.  Pracował  ciężko  jako  cieśla,  pościł, 
uzdrawiał  i  wypędzał  demony.  Niósł  ludziom 
nadzieję. Pocieszał i pokrzepiał źle się mających. Ten 
sposób bycia jest i dziś wart naśladowania.
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„ Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy”

Przyzwyczajeni do tego, co mamy i do tego, co przed 
nami, a co osiągnęli już inni, zadajemy sobie pytanie, 
czy może być coś lepszego od tego, co już jest. Może 
powiesz: „mam właściwie prawie wszystko, całkiem 
niezły  samochód,  własne  mieszkanie,  skończone 
studia  i  własną  firmę.  Żona  jest  mi  wierna.  Czy 
mógłbym marzyc o czymś innym? Wszyscy jesteśmy 
zdrowi,  nie  brak  nam  niczego,  a  i  dzieci  uczą  się 
całkiem nieźle.  Cóż więcej mi trzeba? A cóż masz, 
czego  byś  nie  otrzymał?  Wszystko  przeminie  i 
przyjdzie czas by pozostawić to ziemskie legowisko. 
Spójrz, więc poza horyzont.

„Niech będzie wysłuchana druga strona”

Mamy swoje racje i swoje poglądy na prawie każdy 
temat. Lubimy mieć rację, prawda? Któż jej nie lubi 
mieć.  W  temacie,  który  poruszamy,  a  jest  to 
najważniejszy  temat,  którego  człowiek  może  się 
podjąć,  zamiast  podejmować ostateczne  decyzje  wg 
„mojego widzi mi się”, powinniśmy raczej pójść za 
Jezusem i wsłuchać się w Jego głos. Niech wypowie 
się  druga  strona”.  Bo  lepiej  jest  dla  nas  „słuchać 
bardziej  Boga  niż  ludzi”.  Gdy  brak  nam 
doświadczenia,  lub,  gdy  jest  ono  znikome  to 
zastosujmy się do mądrego łacińskiego powiedzenia: 
„ślepy  nie  wypowiada  się  na  temat  kolorów”.  Daj 
Bogu  szansę,  On,  Stwórca  wszechrzeczy  posiada 
wyczerpującą wiedzę o wszystkim i w swej mądrości 
udzieli  nam dobrych  rad  i  wskaże  właściwą drogę. 
Pozwólmy sobie na odrobinę pokory, niech zamilkną 
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nasze racje i ludzkie mądrości.  Bóg jest ponad tym. 
On  nie  zawiedzie,  bo  "niejedna  droga  zda  się 
człowiekowi  prosta,  lecz  w  końcu  prowadzi  do 
śmierci." (Przyp. Sal. 14,12).

„Złota jest praktyka, bezpłodna teoria”6

Możemy wiele mówić na temat naszych „goliatów”, 
„gór nie do przeskoczenia”.  Możemy rozwodzić się 
nad naszymi problemami, grzechami i pokusami.
Możemy poznać całe Pismo Święte, przeczytać całe 
biblioteki  fachowej  literatury,  możemy  mówić  o 
swojej  przynależności  do  kościoła  czy  jakiejś 
szczególnej  wspólnoty,  a  mimo  to  możemy  być 
nieszczęśliwi  i  po  uszy  w  niewoli  naszych 
„goliatów”. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nawet 
najlepsza  na  świecie  teoria,  nawet  to,  co  o  Bogu i 
Jego cudownej mocy wiemy nic nam nie pomoże o 
ile za ciosem nie pójdzie  praktyka. Tylko praktyka 
tj. wiara aktywna w działaniu,  czyli  praktyczny styl 
życia  wg.  Ewangelii  Chrystusowej,  uzdalnia  nas  w 
mocy Bożej do zwycięstwa.

„Ci,  którzy wypływają za  morze zmieniają tylko 
klimat, nie usposobienie”

Kiedyś zwykłem sobie mówić, że od nowego roku, to 
ja  już  na  pewno  rzucę  palenie,  lub  to  czy  tamto. 

6 Niektóre cytaty użyte w podtytułach pochodzą z książki p.t. 
„Łacina na co dzień” autor: Czesław Jędraszko
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Mówiłem czasem, muszę stąd wyjechać i zacząć od 
nowa.  Owszem  czasem  trzeba  zmienić  miejsce 
zamieszkania.  Ale prawdą jest  to,  że razem z nami 
wyjeżdżają  nasze  osobiste  problemy,  skłonności  do 
złego, nałogi, przyzwyczajenia, złe cechy charakteru. 
Wiem, sam po sobie, że wyrwanie się ze środowisk 
patologicznych  ma  szczególne  znaczenie.  Pamiętać 
jednak trzeba, że to tylko pośrednio przyczyni się do 
naszego  zwycięstwa  i  jeśli  jest  taka  możliwość  to 
należy  to  zrobić.  Ale  jeśli  nie  zajmiemy  się 
korzeniem  naszego  problemu,  on  powróci  bez 
względu  na  to,  w  jakim  nowym  otoczeniu  się 
znajdziemy. Trzeba nam zmienić nasze usposobienie. 
Mając  np.  sposobność  do  wypicia  alkoholu, 
ulegniemy  jej,  bo  właśnie  takie  jest  nasze 
usposobienie,  bez  względu  na  to  gdzie  się 
znajdujemy.  Pijemy,  zatem  wszędzie  w  Polsce  i 
Irlandii,  w Rosji  i  USA. Jak sobie z tym poradzić? 
Nowe  usposobienie  nabywa  się  w  drodze 
nowonarodzenia.  To  proces  zmiany  myślenia. 
Greckie słowo często używane przez pisarzy Nowego 
Testamentu  „µετάνοια”7 etymologicznie  oznacza: 
zmianę myślenia,  odwrócenie  myśli,  nawrócenie się 
(w sensie religijno etycznym)  od czegoś do czegoś, 
ku  czemuś.  Do  takiego  nowego  myślenia  może 
przysposobić  cię  w  ponadnaturalny  sposób  jedynie 
Jezus Chrystus. 

„Woda stojąca łatwo się psuje”

7 Jak podaje „Słownik grecko-polski Nowego Testamentu”
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Jeśli już zdecydowałeś się pójść po pomoc do Jezusa. 
Możesz być pewien, że On cię nigdy nie opuści. Ale 
pamiętaj, co powiedział kiedyś do Marii Magdaleny.
„IDŹ I WIĘCEJ NIE GRZESZ”. Jeśli zatrzymasz się 
w  miejscu,  w  którym  zostaniesz  przez  Chrystusa 
uwolniony i nic  z tym nie  zrobisz,  to „goliat”  twój 
powróci jak bumerang. A jak przestrzega Jezus: „stan 
twój będzie gorszy niż poprzedni”. Nie możesz sobie 
pozwolić na stagnację, na „luz”. Płyń do przodu i nie 
patrz wstecz!

„Miłość własna jest najniebezpieczniejszym 
doradcą”

                                                  Napoleon Bonaparte

Egoizm

„Postawa  życiowa  polegająca  na  kierowaniu  się  w 
postępowaniu  głównie  własną  korzyścią  i 
przyjemnością  i  nie  zważanie  na  dobra  i  uczucia 
innych ludzi”.  To postawa mówiąca:  „ Będę sam o 
sobie  decydował,  co mnie obchodzą inni.  Liczy się 
tylko  to,  co  jest  dobre  dla  mnie”.  Egoizm  jest 
zatrutym źródłem, z którego wypływa wszelkie zło. 
Egoizm jest przyczyną tego, kim jest dziś człowiek. 
Egocentryzm  wydał  owoc,  który  dziś  spożywa 
współczesny  świat.  Wojny  w  krajach,  domach  i  w 
sercach,  nienawiść,  głód,  kłamstwo,  terror,  zdrady, 
przemoc i gwałt. Egocentryzm jest przeciwieństwem 
Chrystocentryzmu. Nie można być chrześcijaninem i 
egoistą. Egoizm zrodzony z buntu, za ojca ma diabła. 
Chrystocentryzm  zrodzony  z  Boga  daje  życie, 
wolność i zwycięstwo.
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Wyrzeknij  się  swego  egoizmu,  a  żyć  będzie  ci  się 
lepiej.

Teraz jest właściwy czas by podjąć dobrą decyzję!

„…Jutro, jutro” i tak zawsze „jutro” i tak się trwoni 
całe życie. Nie odkładaj dobrych decyzji na jutro.

„Każdy człowiek się  myli,  ale  tylko głupiec  trwa 
przy błędzie”.

Zostaliśmy oszukani.  Powiedziano nam,  że musimy 
robić to i tamto, a wszystko jakoś się ułoży. A jak się 
nie uda od razu po śmierci pójść do nieba to jeszcze 
w ostateczności pozostaje czyściec. Tam po pewnym 
czasie (a nikt nie wie jak długi to może być czas), gdy 
żyjący  wykupią  odpowiednią  ilość  odpustów  i 
zmówią  odpowiednią  ilość  modlitw  wtedy – wtedy 
dusza dostąpi  zbawienia.  Ale jak już dobrze wiesz, 
mój  drogi  przyjacielu  zbawienie  jest  z  łaski  Bożej 
dostępne zupełnie za darmo przez wiarę. Wystarczy 
uwierzyć!  Wszyscy  pomyliliśmy  się,  gdy  nie 
znaliśmy Słowa Bożego na ten temat. Ale teraz, gdy 
już wszystko jest jasne. Możemy to zmienić, bo nie 
stać nas na luksus trwania w błędzie. Cena jest zbyt 
wysoka. Ceną jest życie! 

Nie odrzucaj tego, czego nie rozumiesz.

Wiele fragmentów Biblii,  wiele  zachowań może się 
wydawać  nam  dziwne  i  niezrozumiałe,  a  nawet 
możemy  być  zgorszeni.  Nie  podejmuj  pochopnej 
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decyzji,  nie  odrzucaj.  Poznanie  jest  darem,  o  które 
należy  prosić,  a  w  miarę  osobistego  poznania  z 
Jezusem,  zaczniesz  rozumieć,  a  twoje  poznanie 
będzie  wzrastać.  Osobiście  zauważyłem,  że  choć 
wczoraj  czegoś  nie  rozumiałem,  to  dziś  mi  to  Bóg 
wyjaśnił i okazuje się, że On ma zawsze rację. 

„Jeden gest do zbawienia”.

Ewangelia Łukasza 22,31-34 i 54-62.

„Szymonie,  Szymonie,  oto  szatan  wyprosił  sobie, 
żeby was przesiać jak pszenicę.
Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a 
ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść 
i do więzienia, i na śmierć.
A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj 
kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.
Pojmawszy  go  tedy,  zawiedli  go  i  wprowadzili  do 
pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka.
A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli 
wokoło, usiadł i Piotr wśród nich.
Gdy zaś pewna służąca zobaczyła  go siedzącego w 
blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: I ten był z 
nim. On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, nie znam 
go.  A  niedługo  potem ktoś  inny,  zobaczywszy  go, 
rzekł: I ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: Człowieku, nie 
jestem.  A  po upływie  mniej  więcej  jednej  godziny 
ktoś inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, i ten był z 
nim, jest przecież Galilejczykiem.
Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I 
w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur.
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A  Pan,  obróciwszy  się,  spojrzał  na  Piotra;  i 
przypomniał  sobie  Piotr  słowo  Pana,  jak  do  niego 
rzekł:  Zanim  kur  dziś  zapieje,  trzykroć  się  mnie 
zaprzesz.  I  wyszedłszy  na  zewnątrz,  gorzko 
zapłakał”.
Mam wrażenie, że Piotr był dobrym człowiekiem, a 
przynajmniej  takim chciał  być  będąc  blisko Jezusa. 
Chciał  być  wiernym  przyjacielem.  Dobrym 
kompanem na dobre i na złe. Człowiek ten miał dobre 
intencje. A mimo wszystko zaparł się Jezusa. Dobre 
chęci  nie  wystarczyły,  zdradził  swego  Mistrza. 
Dlaczego?  Bo był  człowiekiem nie  nawróconym w 
pełni. Wprawdzie poszedł za Jezusem, ale jeszcze nie 
zrodzony z Ducha popełnił błąd. Sytuacja była bardzo 
krytyczna. Piotr zawiódł. Nie czuł się z tym dobrze. 
Co teraz zrobi? Popatrzył przez ramię na zakutego w 
kajdany Jezus. Jezus spojrzał  na Piotra z miłością i 
przebaczeniem w oczach.  Jeden gest  do zbawienia! 
Piotr  ujrzawszy  Pana  odszedł  i  gorzko  zapłakał. 
Bardzo żałował tego, co zrobił. Przyjął przebaczenie 
Jezusa i stał się nowym, silnym człowiekiem. Filarem 
Bożego kościoła, fundamentem zaś był Chrystus. 
Taki jest Bóg! „Trzciny nadłamanej nie dołamie ani 
knota gasnącego nie dogasi…”( Izaj. 42,3).
Piotr  zasmucił  się  po  Bożemu,  a  smutek  ten 
poprowadził  go  do  pokuty  i  nawrócenia.  Spójrz  na 
Jezusa. 

„Nauk jest wiele, prawda tylko jedna”.

„Ale  choćbyśmy  nawet  my  albo  anioł  z  nieba 
zwiastował  wam ewangelię  odmienną  od  tej,  którą 
myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
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Jak  powiedzieliśmy  przedtem,  tak  i  teraz  znowu 
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną 
od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!”
(Gal. 1,8-9)

Jest  tylko jedna Prawda. Ewangelia,  którą przyniósł 
nam Pan jest prawdą. On jest tą Prawdą i wszystko, 
co zostało wypowiedziane przez proroków, apostołów 
i ewangelistów. Bóg nigdy nie skłamał. Przyszedł na 
tę ziemię by dać Tobie wolność i życie wieczne. Na 
krzyżu  Golgoty  Chrystus  zapłacił  cenę,  umarł  dla 
ciebie.  Byś  ty  mógł  żyć.  To  powinno  być  treścią 
naszego życia.

Dobre decyzje

„Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie 
istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”
                                                           Marcin Luter

Warto  podejmować  przemyślane,  dobre  decyzje. 
Łatwo powiedzieć – prawda? Otóż mi, jako że jestem 
z natury pesymistą,  jest  czasem bardzo ciężko.  Ale 
jest  to  objaw  starej  natury,  która  teraz  już  jest 
zdominowana prze naturę duchową. Zrozumiałem, że 
pesymiści na ogół przegrywają. Pesymistę i optymistę 
porównałbym  do  „wozu  i  ciągnika”.  Wóz  zawsze 
trzeba  ciągnąć,  sam  nigdy  nigdzie  nie  pojedzie. 
Chyba,  że  się  go  pchnie  z  górki.  Wtedy  ruszy  na 
chwilę.  Czasem  wolniej  innym  razem  szybciej.  A 
później  znowu  stanie.  Zauważyłem,  że  tylko 
„ciągniki”  idą  do  nieba.  Nie  musisz  się  ze  mną 
zgadzać. 
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Może powiesz: „pesymiści to dobrze poinformowani 
optymiści”.  Ok – mówię.  Ty masz  rację  a  ja  mam 
zbawienie.  Dlaczego?  Bo  bez  względu  na  to,  jaki 
mamy  temperament,  podejście  do  życia  czy 
przekonania, to musimy się tego wyrzec i koniecznie 
musimy  pójść  za  Jezusem.  Do  zwycięstwa  nie 
potrzebujemy swojego słabego charakteru, bo on nam 
w tym jedynie  przeszkodzi.  Nam potrzeba  nowego, 
Jezusowego charakteru. Przyjmijmy, więc Bożą szatę 
sprawiedliwości,  tj.  Jego  doskonały  charakter. 
Potrzebujemy  Jego  charakteru  by  żyć  życiem 
zwycięskim. Jak nabywamy tak wspaniały charakter?
Jak już wspominałem, poprzez nowonarodzenie. Pod 
panowaniem  Ducha  Świętego  w  nowej  duchowej 
naturze,  która  zostaje  nam  przypisana  w  chwili 
nawrócenia  (usprawiedliwienia)  jesteśmy  zdolni  do 
zwycięstwa. Mówi się ze „modlitwa jest rzemiosłem 
chrześcijanina” i tak to przez modlitwę i pobożny styl 
życia  w  nieustannej  obecności  Świętego  Boga, 
nauczymy się  podejmować dobre decyzje.  Czy już, 
zatem  nie  popełniam  żadnych  błędów  i  podejmuję 
zawsze dobre decyzję? Otóż nie. Uczę się tego odkąd 
każdego dnia poznaję bliżej Jezusa. Nazywamy taki 
wzrost uświęceniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana.
Każdego  dnia,  z  roku  na  rok  dostrzegam  jak  Bóg 
pracuje  nade  mną.  W Jego mocy,  mądrości  i  łasce 
moje życie  się zmienia i ma sens. A decyzje,  które 
podejmuję  są  coraz  bardziej  trafne.  Przynoszą  mi 
radość,  satysfakcję  i  szczęście.  A  ponad  to,  co 
najważniejsze, zbliżają mnie do Boga i jego świętego 
miasta,  które  niebawem  już  zstąpi  na  ziemię.  Jak 
mawiał  Vergilius:  „Szczęśliwy  kto  mógł  poznać 
praprzyczyny spraw”.
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Przed Krzyżem

Czy spotkałeś się już kiedyś  z Jezusem Chrystusem 
pod Krzyżem? Czy stanąłeś przed Nim i popatrzyłeś 
Mu prosto w oczy?

Jadąc  autobusem  słuchałem  53  rozdziału  Izajasza. 
Poszedłem  w  modlitwie  przed  Krzyż  Chrystusa. 
Uświadomiłem  sobie  wtedy,  po  raz  pierwszy  tak 
wyraźnie, że nikt nie zrobił dla mnie tyle, co Jezus. 
Nikt nie umarł za mnie bym ja mógł żyć. On zajął
moje  miejsce.  To  ja  powinienem  wisieć  za  swoje 
grzechy. A w dodatku Pan w swej ostatniej modlitwie 
do Ojca powiedział „wybacz mu”. To paraliżuje mój 
umysł.  Nie  potrafię  tego  ogarnąć.  Dziś  to  złamało 
moje kamienne serce.  Z łzami w oczach wyraziłem 
swoją  wdzięczność.  Każdy  powinien  to  przeżyć. 
Życzę  ci  drogi  przyjacielu  byś  doświadczył 
osobistego  spotkania  z  Jezusem  pod  Krzyżem. 
Odczujesz wtedy tak głęboką potrzebę zbliżenia  się 
do Boga,  a będzie to doświadczenie  tak wymowne, 
jak pragnienie  wody w upalny dzień.  Wtedy gotów 
jesteś  na  wiele,  bo  spotkanie  to  wzbudza 
wdzięczność, gorliwość i determinację.

Jak przekonać rybę o atrakcyjności latania?

Pewnych rzeczy nie da się po prostu zrozumieć czy 
opowiedzieć.  Trzeba  je  przeżyć.  Czasem  ktoś  mi 
zadaje pytanie: „jak to się dzieje, że Bóg odpowiada 
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na  modlitwy  np.  przez  Pismo  Święte?”  I  słucha  z 
niedowierzaniem,  że  gdy  się  gorliwie  modlę  i 
oczekuję  Bożej  odpowiedzi,  bo  jest  mi  ona  bardzo 
potrzebna, to Bóg o ile uzna ten czas za właściwy i 
forma  jest  odpowiednia,  udziela  mi  swojej 
odpowiedzi swym Słowem. Zważywszy na kontekst 
sytuacji, w jakiej się znajduje i treść modlitwy,  Pan 
używa  takiego  tekstu,  który  dokładnie  odpowiada 
treści  mojego  pytania.  Wtedy  mam pewność  Bożej 
ingerencji.  Na  myśl  mi  przychodzi  jedno  z  takich 
doświadczeń.  Miałem  bardzo  poważny  problem,  z 
którym nie mogłem sobie w żaden sposób poradzić. 
Modliłem się od dłuższego czasu, by Bóg pomógł mi 
przezwyciężyć ten problem. W nocy sen odszedł, a ja 
nie mogłem zasnąć, przygnębiony rozwojem sytuacji 
i wszechpanującą niemocą. I tej nocy modliłem się do 
Boga  o  ratunek.  Niespodziewanie  w  mojej  głowie 
zrodziła  się  myśl,  która  mnie  zaskoczyła.  „Włącz 
komputer  i  posłuchaj  kazania”,  było  późno  i  nie 
byłem pewien. Trochę się ociągałem, ale ta myśl nie 
dawała  mi  spokoju,  była  „natrętna”.  Wstałem  i 
włączyłem  pierwsze  lepsze  kazanie,  którego  nigdy 
wcześniej  nie  słuchałem.  Byłem  zdumiony  i 
wstrząśnięty treścią tego przemówienia.  Było to tak 
jakbym zapytał: Panie, która jest teraz godzina i w tej 
samej  chwili  usłyszałem  odpowiedz  -  22.17.  Bóg 
bardzo  precyzyjnie  i  szczegółowo  przez  słowa 
kaznodziei  opowiedział  mi  mój  problem  i  wskazał 
rozwiązanie. Dnia następnego problemu już nie było! 
Chwała Panu! To trzeba przeżyć. 

Skąd masz wiedzieć, że jesteś chrześcijaninem?
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Kto  może  być  pewnym  swego  chrześcijaństwa, 
swojego nowonarodzenia i zbawienia? KAŻDY!
Ale powiesz, ja nie jestem pewien. To tak jakbyś na 
pytanie  czy  jesteś  kawalerem  czy  mężem 
odpowiedział:  wiesz  –  nie  jestem  pewien.  To  czy 
przeżyłeś nowonarodzenie, czy nie, jest tak oczywiste 
jak zderzenie z ciężarówką, tego nie da się nie
zauważyć.  Jeśli  nie  masz  pewności,  to  być  może 
nigdy osobiście nie spotkałeś Jezusa w swoim życiu. 
Uczyń  to  niezwłocznie.  Świadomie  uznaj  Go  za 
swego Pana i Zbawiciela. Spędź czas z Chrystusem, 
byś  mógł  być  pewnym,  że  wstajesz  z  kolan  jako 
nowonarodzony.  Duch  Święty  przekona  cię  o 
wszystkim. Pamiętaj:  

Człowiek  nienarodzony  z  natury  zdolny  jest  do 
grzeszenia.

Nowonarodzony  z  natury  jest  niezdolny do 
grzeszenia.

Dziś  w świecie  chrześcijańskim nie  jest  atrakcyjny 
pogląd, że człowiek może żyć bezgrzesznym życiem 
w Chrystusie po nowonarodzeniu. 
Twoim  powołaniem  chrześcijańskim  i  zaszczytem 
jest życie na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa.
Możesz być wolny od grzechu i grzeszenia.
„Grzech  nad  wami  panować  nie  będzie”  –  mówi 
Prawdomówny!

Żyj stylem życia Jezusa Chrystusa!
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“  Nie  masz  ucznia  nad  mistrza,  ale  należycie 
będzie  przygotowany każdy,  gdy będzie  jak jego 
mistrz“(Łuk. 6,40). Pan Jezus przyszedł i pokazał ci 
jak żyć. Idź i naśladuj Go!

Wtedy masz prawo powiedzieć: 
Jestem chrześcijaninem.

Oczywiście  nie  zapominam  o  tym,  że  fakt  ten 
rozpoczyna  się  z  chwilą  nowonarodzenia  i  przez 
proces uświęcenia  dąży do doskonałości  na obraz i 
podobieństwo  Jezusa.  A  wszystko  to  jest  Jego 
dziełem w nas.

DOŚWIADCZENIE NOWONARODZENIA 
(oznaki)

1. Naturalne pragnienie rozmowy z Bogiem (dialog).
2. Naturalna potrzeba karmienia się Słowem Bożym.
3.  Naturalna  potrzeba  dzielenia  się  z  innymi 
osobistym spotkaniem z Jezusem i oczekiwanie Jego 
powtórnego przyjścia.
4. Naturalny wstręt do grzechu.
5. Zmiana myślenia.
6. Zmiana stylu życia.
7.  Zmiana  motywacji  z  egocentrycznych  w 
chrystocentryczne.
8. Naturalna potrzeba integracji z ludem Bożym.
9. Zamiłowanie do praworządności.
10.  Napełnienie  miłością  i  innymi  owocami  Ducha 
Św. (por. Gal.5,22-23).
11.  Zjawiska  cudów w życiu  osobistym  i  w  życiu 
osób, za których się modlisz.
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12. Uzdrowienia.
13. Uwolnienia np. od demonów itp. 

Oczywiście  takich  znaków  może  być  więcej,  jak 
umiejętność przebaczania, pokój czy cierpliwość. 

W dolinie rozpaczy i łez

Jak długo będziesz jeszcze w swojej niewoli?
„kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem” 
– każdy grzech prowadzi do śmierci,  czy to cię nie 
przeraża?  Jeden może wydawać się  niegroźny,  lecz 
gdy  staje  się  recydywistą  zabija.  To  może  być 
cokolwiek, a odbierze ci życie. Każdy kiedyś umrze. 
Ty możesz żyć wiecznie.

„Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”.

To  przysłowie  znane  chyba  wszystkim,  dobrze 
odzwierciedla  sytuację,  w  jakiej  każdy  z  nas  się 
znalazł.  W  życiu  duchowym,  chrześcijańskim,  gdy 
trwamy w grzechu jesteśmy przez niego zniewoleni. 
Nasz  pan  czerpie  z  tego  korzyści.  Ponieważ  jest 
ojcem wszelkiego grzechu. Mając tak wielką władzę 
nad nami, przekonuje nas o tym, że styl życia, który 
wyżywamy  jest  naturalny.  To  wielkie  kłamstwo 
obraża Boga. Ponieważ On stworzył nas i przeznaczył 
do  wolności.  Gdy  przeciwstawimy  się  szatanowi  i 
opowiemy  się  po  stronie  Jezusa,  wtedy  nasz 
Sojusznik,  Pan  Jezus  wyzwoli  nas  z  jarzma 
wszelkiego  grzechu.  W walce  pomiędzy Bogiem,  a 
szatanem, po stronie Bożej jest największa w świecie 
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korzyść,  to  jest  Prawda  i  Życie.  Po  stronie  Jego 
przeciwnika znajdziesz tylko oszustwo i śmierć. 

Matrix

Któż nie oglądał hitu filmowego braci Wachowskich? 
Matrix  –  zaskakująca  historia.  Choć  jest  to  tylko 
fantastyka,  przedstawia  bardzo  istotną  sprawę. 
Wszyscy  żyjemy  jakby  w  Matrixie.  Nasz 
współczesny  świat  pełny  mediów,  polityki  i 
showbiznesu, świata kultury i sztuki. Cały ten świat z 
rabunkową gospodarką, z narzucającym stylem życia, 
by zdobyć  wszystko  jak najszybciej  za  każdą cenę. 
To wszystko jest szczególną formą znieczulenia nas 
na  prawdę  (ukrytą  rzeczywistość).  Dziś  jest  już 
dużym nietaktem publicznie,  w towarzystwie czy w 
mediach,  mówić  o  autentycznym  chrześcijaństwie. 
Ograbieni z czasu zapominamy, że jesteśmy istotami 
duchowymi.  Żyjemy  jak  cyborgi,  zaprogramowane 
maszyny.  Stajemy  się  pożywką,  instrumentalnym 
narzędziem w rękach Bożego przeciwnika. 

„Kto chwyta dwa zające, nie złapie żadnego”.

Jak  mówi  Słowo  Boże,  nie  można  dwom  panom 
służyć.  Naszą  potrzebą  jest  opowiedzenie  się  po 
jednej ze stron. Któremu panu będę służyć? Jeśli nie 
wybierzemy Chrystusa, to tak naprawdę wybraliśmy 
Jego  przeciwnika.  A  trzeba  nam  pamiętać,  że 
poddajemy  się  tym  samym  w  niewolę,  a  „nie  ma 
przyjaźni między panem, a niewolnikiem”. 

INTROSPEKCJA
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Na podst. fragmentu listu ap. Pawła do Rzymian

Zdaję sobie sprawę z tego, że Prawo Boże jest 
duchowe. Ja natomiast jestem światowy, zniewolony 
grzechem.  Nie  rozumiem  tego,  co  czynię,  bo  nie 
postępuję  tak  jak  chcę,  ale  czego  nienawidzę  to 
czynię. 
A jeśli robię to, czego nie chcę, uznaję, że Prawo jest 
dobre. Ale wtedy postępuję już tak nie ja, ale grzech, 
który mieszka we mnie. Wiem, więc, że nie ma we 
mnie,  to  jest  w  ciele  moim  dobra,  mam  bowiem 
zawsze dobrą intencję, ale wykonania tego co dobre 
brak.  Bo  nie  czynię  tego,  które  pragnę,  tylko  złe, 
którego nie chcę to właśnie czynię. 
Znajduję wtedy w sobie prawo, że gdy chcę robić to, 
co dobre, trzyma się mnie złe. Bo mam upodobanie w 
Prawie Bożym. A w członkach moich zauważam inne 
prawo,  które  prowadzi  wojnę  przeciwko  Prawu 
Bożemu uznanemu przez moje serce i bierze mnie w 
niewolę  prawa  grzechu,  które  jest  w  członkach 
moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wyciągnie z 
tego ciała śmierci. Tak, więc ja umysłem służę prawu 
Bożemu,  ciałem zaś prawu grzechu. Dziękuję Bogu 
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Teraz, więc nie 
ma  dla  mnie  żadnego  potępienia,  gdy  jestem  w 
Jezusie  Chrystusie,  bo  nie  według  woli  ciała 
postępuję, ale według Ducha. 

Człowiek żyjący bez Boga jest jak „żywy trup”, który 
w prawdzie  egzystuje  cieleśnie,  to  jednak duchowo 
jest martwy. Ponieważ ŻYCIA, którym jest Jezus w 
jego ciele brak. Gdy człowiek uznaje Pana Życia za 

155



swojego osobistego Zbawiciela,  ŻYCIE to wstępuje 
do  jego  serca  (Obj.  3,20).  Zrodzony jako duchowa 
istota  pozostaje  jednak  w  skażonym  swym  starym 
ciele.  Aczkolwiek,  gdy  nowonarodzenie  jest 
autentyczne, wraz z Chrystusem zostaje on, czyli jego 
stara  cielesna  natura  przybita  do krzyża.  Tak,  więc 
rodząc się dla Boga, umieramy dla grzechu. Z natury 
rzeczy  zaczynamy  doświadczać  dylematu,  że  ta 
grzeszna  zdominowana  już  stara  natura  próbuje  za 
wszelką  cenę  wieść  prym  jak  dawniej  w  naszym 
życiu.  My  jednak  uzdolnieni  mocą  Bożą  jesteśmy 
przysposobieni do tego, by stawić opór starej naturze 
i  postąpić  według  woli  Prawa  Bożego,  które  jest 
wpisane w nasz nowy charakter i staje się nieodłączną 
częścią  naszej  nowej,  duchowe  natury.  Charakter 
Jezusa  jest  naszym  charakterem,  a  Jego 
sprawiedliwość jest naszą sprawiedliwością. Czy jest 
możliwe  by  człowiek  żył  w doskonałej  harmonii  z 
Bogiem i Jego wiecznym Prawem? Z pewnością tak. 
Pan  Jezus  pokazał  nam  to  dobitnie.  Taka 
doskonałość,  czyli  podobieństwo  w  charakterze  do 
Pana Jezusa powinna być naszym priorytetem. Czego 
nie  zdołamy osiągnąć  za  życia,  tego dokona w nas 
Pan  przy  przemienieniu.  Albowiem  łaską  zbawieni 
jesteśmy  przez  wiarę.  Pamiętajmy  jednak,  że  Boża 
łaska  nie  może  stać  się  naszą  wymówka  do 
zaniechania  uświęcenia  i  trwania  w  dobrych 
uczynkach. A praktyka nie powinna skłaniać nas do 
legalizmu. Potrzeba nam zachować zdrowy rozsądek. 
Ratunek w Bogu i życie wieczne mamy tylko dzięki 
ofierze  Jezusa,  gdy  przez  wiarę  akceptujemy  tę 
zastępczą śmierć. Wiara i miłość oraz wdzięczność i 
wierność są naturalnymi motywacjami do moralnego 
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i prawego życia. Zatem owocem nowonarodzenia jest 
miłość i praworządność. Tak, więc nie uczynki i styl 
życia  nas  zbawiają.  One  tylko  świadczą  „za”  lub 
„przeciw” naszemu nawróceniu.  Każdy,  kto spojrzy 
szczerze w swoje wnętrze wie, jaka natura dominuje 
w  jego  sercu  i  umyśle.  Jakie  są  nasze  największe 
pragnienia?

Gdybyś  przeżyć  miał  dziś  ostatni  dzień  w  swoim 
życiu, – co chciałbyś zrobić?

Gdyby ktoś chciałby spełnić,  bez ograniczeń,  twoje 
jedno osobiste życzenie, – o co byś poprosił?

Gdybyś mógł zrobić coś dla drugiego człowieka, – co 
to by było? Masz rację! Co w sercu to i na ustach. 
Jakiej  natury  są  twoje  odpowiedzi,  duchowej  czy 
cielesnej? Proszę zaczekaj  jeszcze chwilę zanim się 
na mnie obrazisz i wyrzucisz książkę w kosz. Prawda 
o nas jest taka: albo jesteśmy Chrystusowi i jesteśmy 
dziećmi  Bożymi  i  wydajemy  w  sposób  naturalny 
dobre  owoce,  albo  jesteśmy  cieleśni  i  jesteśmy 
dziećmi szatana i wydajemy w naturalny sposób złe 
owoce. Jakie są twoje dominujące skłonności? Badaj 
nieustannie  swoje  serce  i  pytaj  o  to  Boga,  On  ci 
prawdę powie.  A co  z  tym  zrobisz,  to  już  decyzję 
pozostawiam  tobie.  Bóg  pragnie  uzdolnić  nas  do 
podejmowania dobrych decyzji.  Jest  Bóg na niebie, 
który  w  szczególny  sposób  jest  zainteresowany 
naszym  zbawieniem.  On  pragnie  obdarzyć  nas 
wolnością i wszelkim zwycięstwem. Aby tak się stało 
Bóg przygotował ten plan ratunku dla nas, już, jako 
alternatywę,  przed  założeniem świata.  Gdy Adam i 
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Ewa upadli i utracili Raj, Pan Bóg nie czekał długo, 
szybko  przyszedł  z  pomocą  człowiekowi.  Gdy 
wypełnił  się  właściwy  czas  Bóg  inkarnował  się  w 
ciało człowieka i w tym niedoskonałym, grzesznym 
ciele,  doskonały  Bóg  -  Jezus  Mesjasz  na  siebie 
przyjął  grzechy  wszystkich  ludzi  żyjących  od 
stworzenia świata aż do jego końca. Odwieczny,  na 
drewnianym  krzyżu,  pokonał  upadłego  anioła,  ojca 
wszelkiego  grzechu.  Boża  miłość  zwyciężyła!  Dziś 
każdy człowiek ma prawo wyboru dzięki tej ofierze. 
Wybierz,  po  której  staniesz  stronie  i  zrób  to 
świadomie byś  później  nie był  zaskoczony.  Możesz 
przyjąć dar zbawienia i  życia wiecznego. Możesz też 
go odrzucić i wybrać śmierć wieczną. Chcę byś był 
tego świadomy. Jak powiada Pismo „ZAPŁATĄ ZA 
GRZECH  JEST  ŚMIERĆ”(Rzym.6,23).  „Nie 
sprzedawaj duszy diabłu, Bóg da ci za nią więcej” 

JOMA – TEN DZIEŃ

„Bóg poszukuje przyjaciół i pragnie miłości.  Szatan 
poszukuje niewolników i żąda  posłuszeństwa”. 

                                            Rabindranath Togore 

Dziś jeszcze trwa ten czas, który się nazywa w Biblii 
„Dzień Pojednania”. Czas łaski dla każdego z nas jest 
bardzo  indywidualny.  Bo  dopóki  żyjemy  możemy 
pojednać  się  z  Bogiem,  możemy  stać  się 
przyjaciółmi,  a  miłość  może  wypełnić  nasze  życie. 
Nadejdzie  jednak  koniec  czasu  łaski,  a  może  on 
nadejść  w  każdej  chwili,  tj.  w  momencie  twojej 
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śmierci.  Boża  cierpliwość  też  ma  swoje  granice  i 
kiedy wypełni się czas wszystko się kończy. Wtedy, 
choć  byśmy  chcieli  coś  zmienić  na  rzecz  naszego 
zbawienia,  będzie  już  za  późno,  nie  będzie  takiej 
możliwości. Szatan zbiera swoje żniwo, a ci, którzy 
są  jego  niewolnikami,  skończą  tak  samo  jak  on; 
przepadną  z  kretesem.  Cóż  to  będzie  za  wielkie 
rozczarowanie,  gdy  zamiast  życia  wiecznego 
odziedziczą wieczną śmierć. Póki czas łaski trwa to, 
co  nazywa  się  dziś,  jest  czasem  zbawienia.  Jutro 
wszystko  może  przeminąć.  Nikt  nie  może  ci 
zagwarantować,  nie  może  zapewnić,  że  jutro  czas 
łaski  będzie  trwać.  Bo  Pan  Jezus  niepostrzeżenie 
powróci  po  swych  wybranych  na  obłokach 
niebieskich wraz ze swymi aniołami w wielkiej mocy 
i  chwale.  Dla  jednych  nadejdzie  dzień  wyzwolenia 
dla drugich śmierć. 

„Stare grzechy mają długie cienie”
                   Agatha Christie

Musimy  pamiętać  to,  że  „co  siejemy,  to  i  zbierać 
będziemy”,  każde  nasze  grzeszne  postępowanie 
pociąga  za  sobą  kosztowne  konsekwencje. 
Uszczerbki  na  naszym  zdrowiu  duchowym, 
psychicznym i  fizycznym,  i  czas  uwolnienia  się  od 
„cienia”  grzechu,  może  być  różny.  Dlatego  warto 
inwestować w przyszłość karmiąc się tym, co dobre i 
pożyteczne.

„Puste naczynia robią najwięcej hałasu”
Monteskiusz
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Wiele ludzi staje i podnosi głos, gdy tylko słyszy o 
innej  ewangelii.  Spotkałem  w  parku  na  ławce 
człowieka,  który  na  moje  oświadczenie,  że  jestem 
chrześcijaninem szybko odezwał się, że i on nim jest. 
Choć  nasz  styl  mowy  i  bycia  jednoznacznie 
wskazywał, że obaj mamy innego ojca. Nie oceniam 
człowieka, ale tylko jego poglądy i zachowania. Bo 
jak, wulgaryzując i paląc papierosy można mówić o 
sobie,  że  jest  się naśladowcą Chrystusa? To bardzo 
przykre i smutne zjawisko w naszym społeczeństwie. 
90%  mieszkańców  naszego  kraju  deklaruje,  że  są 
katolikami, a wśród nich wielu takich, którzy ustami 
swymi  wyznają,  że  wierzą,  a  uczynkami  swymi 
zapierają się Go. Paradoksalnie, gdy tylko ktoś powie 
im biblijną Dobrą Nowinę, zawzięcie bronią tego, co 
jest  z  nią  w  opozycji.  A  przecież  podstawą 
chrześcijaństwa  jest  właśnie  ta  święta,  odwieczna  i 
niezmienna Ewangelia. Jak to, więc jest możliwe, że 
ci, których religia ponoć opiera się na Słowie Bożym, 
temu samemu Słowu zaprzecza? A nawet nie którzy 
skłonni są mówić, że to Słowo Boże to jedna wielka 
bzdura? A prawda z Biblii ich nie obchodzi. Mimo to 
rozmówca  mój  ciągle  podkreślał,  że  jest 
chrześcijaninem.  Dałby  Bóg,  by  ślepi  przejrzeli,  a 
głuchym otworzyły się uszy. Ten pseudochrześcijanin 
namawiał mnie do tego bym wyrzucił Pismo Święte, 
gdy  cytowałem  mu  dziesięcioro  przykazań.  Gdy 
myślałem  nad  tym,  co  ten  człowiek  powiedział, 
byłem  oburzony  i  zły.  Gdy  wróciłem  do  domu 
znalazłem mądre słowo, i choć nie wiem, kto jest jego 
autorem,  uznałem je za godne przytoczenia.  „Sitem 
czerpie wodę ten, kto uczy się bez książki”. Biedny 
ten  człowiek  opiera  swą  wiarę  i  naiwnie  zwał  się 
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chrześcijaninem,  na  podstawie  swoich  domniemań, 
chlubiąc  się  swoim rozumem.  (1Kor.  2,5  i  13-14). 
Nasuwa się istotne pytanie – czy aby na pewno jest to 
odosobniony  przypadek?  –  z  pewnością  nie! 
Pozwólmy sobie  na odrobinę szczerości.  Żyjemy w 
świecie  gdzie  ślepy  ślepego  chcę  poprowadzić. 
Dokąd  dojdziemy?  Wszyscy  krzyczą  jeden  przez 
drugiego  „ja  znam  prawdę,  nie  próbuj  mnie 
przekonywać”. Jeśli więc każdy zna prawdę skąd tyle 
różnic?  Dlaczego  tak  różny  duch  i  tak  różne 
zachowania? Pogrążeni w nałogach, zmęczeni życiem 
„wolni  przywódcy  na  swych  podwórkach”,  próbują 
własnymi  rękami  zbawić  swój  świat.  A  świat  ten 
oszalał,  prawdę  nazywa  kłamstwem,  a  kłamstwo 
gloryfikuje  uznając  za  świętą  prawdę.  Są  ludzie, 
którzy w sposobie myślenia  i  postępowania dryfują 
jak lunatycy.  Nie wierzą w księży, ale wierzą w ich 
nauczanie. I sami się do tego przyznają. A styl życia 
tych ludzi jest właśnie owocem owej wiary. Dlaczego 
daliśmy  się  aż  tak  zmanipulować?  Jak  powiedział 
Abraham  Lincoln  „ufamy,  że  Bóg  jest  po  naszej 
stronie.  Ale znacznie  ważniejsze jest,  byśmy to my 
byli  po  stronie  Boga”.  Dokąd  zmierzasz  mój 
przyjacielu? Gdzie zaprowadzi cię ta droga? 

Szukajcie Pana dopóki można Go znaleźć. 
Szukajcie ratunku dla siebie, zawróćcie ze swych 

złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? 

Dziś jest to mój niemy krzyk!
CIERPIENIE

Jaki jest jego sens?
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Któż z  nas  nie  spotkał  się  z  cierpieniem w swoim 
życiu?  Cierpienie  dotyka  wszystkich.  Czytasz 
poranną  gazetę,  oglądasz  wieczorne  wiadomości  i 
widzisz  jak  tragedie  i  cierpienia  ludzi  wlewają  się 
szerokim strumieniem do twoich oczu i uszu.
Wiadomości z ostatniej chwili:

1.   Ktoś wysadził rosyjski pociąg,
2.   Mafia zabija w Duisburgu,
3. Trzej Niemcy zabici w Kabulu,
4. Epidemia cholery w Sudanie,
5. 200  ofiar  śmiertelnych  samobójczego 

ataku w Iranie,
6. W Afganistanie kolejny dzień wojny,
7. Rośnie liczba ofiar zawalenia mostu w 

Chinach,
8. Śmierć polskiego oficera na wojnie,
9. 400  ofiar  śmiertelnych  w  ataku  w 

Iraku,
10. Trzęsienie  ziemi  w  Peru  (400  ofiar 

śmiertelnych).

A to nie wszystkie tragedie tego dnia. Nie ma chwili 
spokoju.  Cierpienie  trwa  nieprzerwanie.  Cierpienie 
przyszło  przez  grzech.  Od  początku  tak  nie  było. 
Grzech wynaturzył doskonały obraz człowieka i jego 
otoczenia.  Jak  teraz  poradzić  sobie  z  tym,  co  nas 
doświadcza? Co zrobić ze smutkiem i towarzyszącym 
poczuciem  nieszczęścia.  Jeśli  nie  odnajdziemy  w 
sobie Bożego pierwiastka nie zdołamy sobie poradzić 
z otaczającym nas cierpieniem.  Ono zniszczy nasze 
życie, doprowadzi nas do zgorzknienia i każe nam za 
wszystko  oskarżyć  Boga.  A  większość  ludzi  tak 

162



postępuje.  Słyszę o żalu z powodu cierpienia,  które 
wypływa z ich ust. Są jednak i tacy,  którzy przeszli 
przez  cierpienie  i  stali  się  lepszymi  ludźmi. 
Zobaczmy jak rozumieją to trudne zagadnienie inni.

CIERPIENIE - Jaki jest jego sens?  Na to pytanie 
światowej  sławy  kolarz  Lence  Armstrong 
odpowiedział  tak:  „  Moim zdaniem  cierpienie,  jest 
środkiem,  które  pozwala  człowiekowi  stać  się 
doskonalszym”  A  jest  to  człowiek,  który  wie,  co 
mówi.

Choroba nowotworowa Armstronga8.

„ W jego organizmie wykryto chorobę nowotworową 
(rak jądra). Kuracja wykluczyła go ze sportu na cały 
sezon  1997,  jednakże  nie  poddał  się  chorobie. 
Przeszedł  2  operacje  chirurgiczne  i  4  cykle 
chemioterapii, które pozwoliły mu powrócić do życia 
i  sportu.  Postanowił  powrócić  na  sam  szczyt.  Po 
odrzuceniu przez francuską grupę Cofidis, związał się 
z  amerykańską  grupą  US  Postal,  w  której  znalazł 
wsparcie.  W roku  1998 rozpoczął  mozolny powrót, 
którego ukoronowaniem było  4  miejsce  w wyścigu 
Vuelta  a  Espana.  Tym  sukcesem  zasygnalizował 
swoje potencjalne  możliwości  odnoszenia  sukcesów 
w wieloetapowych wyścigach. W 1999 roku osiągnął 
swój wielki cel, bezapelacyjne wygrywając w Tour de 
France.  Ten  najcięższy  kolarski  wyścig  świata, 
nieprzerwanie wygrywał  rok po roku, nie  znajdując 
pogromcy. W 2005 roku, Armstrong po raz siódmy z 

8 źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lance_Armstrong
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rzędu  wygrał  Tour  de  France,  po  czym  ogłosił,  że 
kończy swoją kolarską karierę”.

„Sąd nad Bogiem”

„Dlaczego  zakrywasz  oblicze  Twoje,  zapominasz  o 
nędzy i  udręce  naszej,  Powalona bowiem w proch 
jest  dusza nasza,  Nasze ciało  przylgnęło do ziemi,  
Powstań,  przyjdź  nam z pomocą i  wyzwól  nas  dla  
łask  Twojej”  (Psalm  44,25-27).  Dwie  małe 
dziewczynki wracały ze szkoły do domu. Zostało im 
jeszcze  przejść  przez  ulicę.  Nauczone  ostrożności 
przez  rodziców,  weszły  na  pasy.  Tego  dnia 
wybieraliśmy  się  z  żoną  do  Poznania,  gdy  nagle 
zadzwonił telefon komórkowy.  Dzwoniła Danusia, i 
przekazała nam tragiczną wiadomość,  że dwie małe 
córeczki  naszych  przyjaciół  nie  żyją.  Zabił  je 
ciężarowy samochód  na  przejściu  dla  pieszych.  Ta 
wiadomość  ścięła  nas  z  nóg.  Usiedliśmy  i  w 
milczeniu długo płakaliśmy. Wyobrażałem sobie, jak 
jeszcze  wieczorem  siedziały  z  mamą  i  z  tatą  na 
wspólnym  nabożeństwie.  Jak  rano,  wychodząc  do 
szkoły  mówiły  do  mamy:  do  widzenia  mamusiu. 
Mama  nie  wiedziała,  że  widzi  je  i  słyszy  po  raz 
ostatni,  bo już nigdy nie miały wrócić do domu. W 
takich  chwilach  wyrywa  się  z  głębi  duszy 
rozpaczliwe  pytanie:  -  dlaczego?  Dlaczego  to  się 
stało?  

Każdy z nas wiele razy w swoim życiu zadaje Bogu 
to  pytanie:  Boże,  dlaczego  to  mnie  spotkało? 
Dlaczego  dzieje  się  w  moim  życiu  to  czy  tamto? 
Szukamy odpowiedzi, ale często nie znajdujemy jej. 
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Zdarza się, że buntujemy się, a nawet oskarżamy za 
to  Boga,  krzycząc:  -  Boże,  dlaczego  do  tego 
dopuściłeś?  Czy mieliście  już z  tym problem? Czy 
przeżywaliście  już  chwile,  w których  wątpiliście  w 
Bożą sprawiedliwość? W Bożą opiekę? A nawet  w 
istnienie  Boga?  Wiecie,  ja  miałem  taki  okres,  w 
którym  było  mi  ciężko  zrozumieć,  dlaczego  Bóg 
dopuszcza zło. Tym bardziej, że to zło dotykało mnie, 
i moich najbliższych. Z jednej strony obwiniałem się; 
mówiłem sobie: - gdzie jest twoja wiara? A z drugiej 
strony, miałem coraz więcej argumentów przeciwko 
Bogu.  Tak  moi  drodzy,  aż  boję  się  nimi  z  wami 
podzielić. Ale musimy razem stawić czoła, bo jeżeli 
tego nie zrobimy, to one mogą nas duchowo zabić.  

Przykład  drugi  dotyczy  również  prawdziwego 
wydarzenia.  Pewna  młoda  kobieta,  chrześcijanka, 
bardzo poświęcona Bogu, pewnego razu, gdy wracała 
z  pracy  do  domu,  została  na  ulicy  wciągnięta  do 
samochodu. Trzech mężczyzn wywiozło ją do lasu, i 
tam  przez  wiele  godzin  była  maltretowana,  bita, 
gwałcona  i  cięta  żyletkami  po  twarzy.  Gdy jeszcze 
miała  siłę,  krzyczała:  ratunku!  W  swojej  wielkiej 
bezsilności i rozpaczy wołała o pomoc. I wiecie, kogo 
najbardziej wołała? Zgadnijcie. Tak, Boga. I wiecie, 
kto jej przyszedł z pomocą? Nikt. Po kilku godzinach, 
bandyci  myśląc,  że  nie  żyje,  porzucili  ją 
nieprzytomną  w lesie.  Gdy odzyskała  przytomność, 
doczołgała się do drogi i tam ją ktoś znalazł. Trzeci 
przykład.  Dziewięcioletnia  dziewczynka,  córka 
pastora,  porwana  przez  pedofila.  Przez  osiemnaście 
dni  więziona  w  piwnicy,  bita,  gwałcona,  głodzona, 
torturowana,  zamęczona  na  śmierć.  Jakie  uczucia 
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wzbudziły w was te historie? A może poczuliście się 
niedobrze  w  tej  chwili?  Może  chcielibyście 
powiedzieć  mi  teraz:  nie  opowiadaj  o  takich 
strasznych  rzeczach,  to  źle  na  nas  wpływa.  Nie 
chcemy słuchać takich historii.  Pokazuj dobro a nie 
zło.  Czyżby  psuło  to  wam  wasz  obraz  Boga?  Nie 
możemy  przecież  udawać,  że  tego  nie  ma.  To 
naprawdę  się  dzieje  wokół  nas.  Taka  jest 
rzeczywistość,  mimo  że  niektórzy  z  nas  jej  nie 
doświadczają.  Uprawiają  swoją  religię  w  spokoju, 
bezpieczeństwie i luksusie. Boją się nawet słuchać o 
czymś  takim.  Kiedy  usłyszałem  o  tych  historiach, 
pomyślałem  tak:,  dlaczego  Bóg  im  nie  pomógł? 
Wyobraźcie  sobie,  że  jesteście  silnym  ojcem 
dwuletniego  dziecka,  chłopczyka  albo  dziewczynki. 
Kochacie go całym sercem. Mój chłopczyk, o którym 
wam opowiadałem, ma już ponad dwa latka. Ja też go 
kocham  całym  sercem,  tak,  że  oddałbym  za  niego 
życie. Wiecie jak to jest z małym dzieckiem. Czyha 
na  niego  mnóstwo  niebezpieczeństw.  Ale  wy 
chodziliście  za nim i łapaliście go, gdy potknął się, 
albo  coś  innego  mu  groziło.  Ale  teraz  wyobraźcie 
sobie,  że  wasz  kochany  chłopczyk  bawi  się  gdzieś 
niedaleko  was  w  parku.  Wy  siedzicie  na  ławce  i 
czytacie książkę, powiedzmy, że „Wielki bój”. I nagle 
słyszycie, jak wasz synek krzyczy: - Tatusiu, Tatusiu! 
Odwracacie  się,  i  widzicie,  że  do  waszego dziecka 
podbiegło kilku chuliganów, przewrócili  go,  zaczęli 
go kopać i bić kijami, zadając mu ciężkie rany. Jaka 
by  była  wasza  reakcja?  Powiedzmy,  że,  spokojnie 
wracacie  do  książki,  i  ignorując  krzyki  syna, 
przechodzicie  do następnego rozdziału.  O, ja wiem, 
że  wy  byście  tak  nie  zrobili.  Zrobilibyście  to,  co 
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każdy ojciec. Z rykiem lwa natychmiast rzucilibyście 
się na bandytów, roztrzaskując ich w drobny pył. A 
potem podnieślibyście syneczka, i ze łzami w oczach 
wtulili w swoje ramiona. Prawda? Tak byście zrobili? 
Ja też  tak bym zrobił.  Ale co byśmy powiedzieli  o 
ojcu, który by kompletnie nie zareagował? Że nie jest 
prawdziwym  ojcem,  prawda?  Nawet  więcej. 
Powinien być oskarżony przed sądem, że nie udzielił 
pomocy  synowi.  Bo  nawet  obcy  człowiek  jest 
obowiązany prawem, do udzielenia pomocy w takich 
sytuacjach.  A  gdyby  jego  syn  poniósł  śmierć  w 
wyniku  obrażeń,  ja  nazwałbym  go  mordercą.  Bo 
mógł z łatwością obronić swojego syna. Miał do tego 
moc, a nie zrobił kompletnie nic. I wiecie, jaka myśl 
mi  przyszła  do  głowy?  Na  świecie,  taka,  a  nawet 
gorsze sytuacje zdarzają się, co kilkadziesiąt sekund. 
Krzywdzeni,  głodni,  maltretowani,  zabijani  wołają 
Boga  na  pomoc.  I  nie  ma  pomocy.  Dlaczego  Bóg 
Ojciec  widząc  cierpienia  swojego  dziecka  nie 
reaguje? Dlaczego nie idzie na pomoc? Jak czułoby 
się dziecko, którego tatuś nie ratuje? Czy czujecie ten 
jego ból i rozpacz? Czy zdarzyło wam się wołać do 
Boga,  a  nikt  nie  odpowiadał?  Czy  czuliście  coś 
takiego w stosunku do Boga? Ja czułem. Stawiałem 
wtedy wiele pytań, nie tylko odnośnie mojej sytuacji. 
Ale pytałem Boga: dlaczego pozwala na tak wielką 
niesprawiedliwość? Dlaczego cierpią i giną niewinne 
dzieci,  a  jednocześnie  rodzą  się  dzieci  ciężko 
upośledzone? Dlaczego pozwalasz i przypatrujesz się 
prześladowaniom i morderstwom? Dlaczego wreszcie 
błogosławisz łotrom, tym, którzy krzywdzą innych, a 
ludzi  sprawiedliwych  pognębiasz  w  ubóstwie? 
Dlaczego  jesteś  Bogiem  bogatych,  tłustych  i 
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zdrowych?  

Moja  lista  pytań  była  bardzo  długa.  Szukałem 
odpowiedzi  w  Piśmie  Świętym.  I  wiecie,  co 
odkryłem? Że ktoś już przede mną stawiał takie same 
pytania. Że ktoś już przede mną czuł to, co ja czułem. 
Zanim sięgnąłem do Pisma Świętego, obwiniałem się. 
Chyba  tracę  wiarę,  myślałem.  Ja  nie  powinienem 
stawiać  takich  pytań.  Ha,  ja  nie  tylko  stawiałem 
pytania, ale wyciągałem logiczne wnioski. A one były 
przerażające. Bo rysowały się dwie możliwości, i one 
wciskały  się  do  mojego  mózgu.  To  szatan  mi  je 
podsuwał.  Pierwszy:  albo  Boga nie  ma,  i  wszystko 
leci  tak  jak  leci.  A  drugi:,  jeżeli  Bóg  jest,  to  jest 
okrutnym  sadystą.  Broniłem  się  przed  tymi 
wnioskami. Gdybym je przyjął, zginąłbym. Bo jeżeli 
Bóg  nie  istnieje,  lub  istnieje,  ale  jest  okrutnym 
tyranem,  to  nie  warto żyć.  Jednak zacząłem szukać 
odpowiedzi w Biblii, i zobaczyłem, że wielu Bożych 
ludzi,  zadawało  Bogu  takie  pytania,  jakie  i  ja 
zadawałem. To był Job, Dawid, Jeremiasz, Habakuk. 
Cieszę się, że mogę wam to zacytować, bo gdybym 
wypowiedział te słowa od siebie, to moglibyście mnie 
potępić. Ale to jest w Biblii. I Dawid pyta: dlaczego 
milczysz,  gdy  trapi  mnie  nieprzyjaciel?  Dlaczego 
śpisz Panie, obudź się. Dlaczego zapominasz o nędzy 
i  udręce  naszej?  Dlaczego  cofasz  swoją  rękę,  a 
prawicę  chowasz  w  zanadrzu?  A  Jeremiasz  mówi: 
chciałbym  z  Tobą  porozmawiać  o  sprawiedliwości. 
Dlaczego  życie  bezbożnych  upływa  szczęśliwie,  i 
bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Dlaczego 
tak  nas  uderzyłeś,  że  nie  ma  dla  nas  uleczenia? 
Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego. 
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Habakuk  dodaje:  dlaczego  dopuszczasz  zło  i 
bezprawie?  Ucisk  i  przemoc  dzieją  się  na  moich 
oczach. Twoje oczy są zbyt  czyste,  aby patrzyły na 
zło. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, 
milczysz,  gdy  bezbożny  pożera  sprawiedliwego?  

A teraz przygotujcie się na najcięższe słowa. Padły z 
ust  Joba:  proszę  Go,  by  się  odezwał,  a  nie  mam 
pewności, że słucha. Gdy bicz nagle zabija, On szydzi 
z  rozpaczy niewinnych.  Gdy ziemia  wydana jest  w 
ręce  bezbożnika,  On  zakrywa  oblicze  jej  sędziów. 
Dlaczego  bezbożni  zachowują  życie,  starzeją  się,  a 
nawet nabierają siły? Ich domy są bezpieczne, wolne 
od strachu i nie smaga ich rózga Boża. W dobrobycie 
spędzają  swoje  dni,  i  w  pokoju  schodzą  do  krainy 
umarłych. Inny zaś umiera z goryczą w duszy, i nigdy 
nie  zakosztuje  szczęścia.  Ubodzy  wychodzą  do 
swojej żmudnej pracy, szukając żywności dla swoich 
dzieci. Nocują nago, bez odzieży, a w czasie zimy nie 
mają okrycia.  Porywają  od piersi  sierotę,  i  biorą  w 
zastaw niemowlę ubogiego. Z miast rozlegają się jęki 
umierających,  ranni  wołają  o  pomstę.  Ale  Bóg  nie 
zważa na modlitwy. Nim światło wzejdzie, powstaje 
morderca,  zabija  ubogiego  i  biednego,  a  w  nocy 
zakrada  się  złodziej.  A jednak On przedłuża  swoją 
mocą  życie  okrutników.  Zapewnia  mu  bezpieczny 
byt. Czyż tak nie jest? Kto mi zada kłam i obróci w 
niwecz  moje  słowo?  A  więc,  kto  odpowie  na  te 
wszystkie zarzuty? Wydaje się, że są w pełni zasadne, 
bo widzimy to, słyszymy i doświadczamy na własnej 
skórze.  A  więc,  czy  Bóg  rzeczywiście  jest 
niesprawiedliwy,  ślepy  i  głuchy  na  wołanie 
krzywdzonych?  
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Wiecie,  zacząłem  studiować  ten  temat  dlatego,  iż 
założyłem,  że  jest  jeszcze  trzecia  możliwość.  To 
znaczy, że jest coś, o czym ja nie wiem lub, czego nie 
rozumiem.  Pamiętaj,  ilekroć  nie  będziesz  rozumiał, 
dlaczego w twoim życiu  dzieje  się  coś  niedobrego, 
powstrzymaj  się,  przed  sądzeniem  Boga.  A  raczej 
załóż, że jest coś, o czym nie wiesz. I o tym czymś, 
chciałbym teraz powiedzieć. W życiu Joba, poza tym 
czego  doświadczał,  było  coś,  o  czym  nie  wiedział. 
Coś działo się w niewidzialnym dla niego wymiarze, 
a  to  dotyczyło  przecież  jego  osoby  i  bezpośrednio 
dotykało  jego  życia.  Job  oceniał  rzeczywistość  i 
Boga,  posługując  się  niepełnym  materiałem 
dowodowym. Jakże inaczej by brzmiały jego słowa, 
lub w ogóle by ich nie wypowiedział, gdyby wiedział, 
dlaczego  dzieje  się  to  w  jego  życiu.  Ale  czy  my 
dzisiaj,  teraz,  możemy  zrozumieć  i  odpowiedzieć 
sobie  na  pytanie:,  Dlaczego?  Sądzę,  że  w  dużej 
mierze  tak.  A  więc,  dlaczego  Bóg  nie  reaguje 
natychmiast,  karząc  zło?  Na  przykład  zabijając 
mordercę małego dziecka. Gdybym ja był Bogiem, to 
natychmiast bym go zabił. Dobrze, że nim nie jestem, 
bo  prawdopodobnie  musiałbym  zabić  wszystkich. 
Zgodzicie się ze mną? Gdyby Bóg natychmiast zabił 
mordercę, za przestępstwo przykazania „nie zabijaj”, 
to szatan powiedziałby Mu: o jeżeli go zabiłeś, to Ty 
zgodnie z Prawem musisz i tych tutaj zabić. A więc i 
mnie, i ciebie, i ciebie i nas wszystkich. Za co? I ja i 
ty wiemy, za co. Bo każdy z nas przestępuje Prawo. 
A za  przestępstwo Prawa jest  śmierć.  I  w pewnym 
sensie  ponieśliśmy  już  śmierć,  na  krzyżu,  w 
Chrystusie. I dlatego, ten morderca nie zostaje zabity, 
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bo za niego też zginął Jezus. Biblia pisze: Pan dotknął 
Go  karą  za  nas  wszystkich.  Może  się  to  nam  nie 
podoba, ale miłość Boga jest tak wielka, że On kocha 
również  tego  mordercę.  I  dlatego,  póki  trwa  czas 
łaski,  dopóki  nie  odbędzie  się  sąd,  karę  za 
przestępstwa  wszystkich  ludzi  ponosi  Chrystus. 
Pismo Święte  jednak mówi,  że  przyjdzie  taki  czas, 
kiedy  pewna  grupa  ludzi,  ogromna  grupa,  sama 
poniesie karę. Bo jak pisze Salomon: każda sprawa i 
każde działanie ma swój czas. Wtedy, pisze Ezechiel, 
dostrzeżesz  różnicę  między  sprawiedliwym  a 
bezbożnym.  Izajasz  11,4  mówi:  lecz  według 
sprawiedliwości będzie sądził biednych, rózgą swoich 
ust  będzie  chłostał  zuchwalca,  a  tchnieniem swoich 
warg zabije bezbożnika.  Moi drodzy,  ludzie,  którzy 
odrzucą  Boga,  zginą,  sami  poniosą  karę  za  swoje 
czyny.  Kiedy  jesteśmy  krzywdzeni  i  szukamy 
sprawiedliwości, kiedy krzywdzeni wołają do Boga o 
pomstę,  niech  wiedzą,  że  ona  nadejdzie,  ale 
pozostawmy ją Bogu. Ona nadejdzie we właściwym 
czasie.  Psalm  37,10:  jeszcze  trochę,  a  nie  będzie 
bezbożnego; spojrzysz na jego miejsce, a już go nie 
będzie. Psalm 58,11: uraduje się sprawiedliwy, gdyż 
ujrzy  pomstę,  stopy  swoje  obmyje  we  krwi 
bezbożnego.  

My chcielibyśmy,  aby Bóg działał  natychmiast,  ale 
nie  rozumiemy,  że  każda  sprawa,  również  sprawa 
sądu, ma swój wyznaczony czas. Ale ktoś powie: - co 
mi z tego, że bezbożnik będzie ukarany kiedyś tam, 
za tysiąc lat? Bracie i Siostro, to będzie szybciej niż 
sądzisz.  Bo w porównaniu z wiecznością,  do której 
Bóg  nas  powołuje,  to  działanie  Boga  jest  bardzo 
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szybkie. Kiedyś myślałem tak, dlaczego zło panoszy 
się aż sześć tysięcy lat? Ale gdy uświadomiłem sobie, 
co  to  jest  wieczność,  miliony  razy  miliony,  razy 
miliony  razy  miliony  i  jeszcze  wiele,  wiele  razy 
miliony lat,  to powiedziałem: o, sześć tysięcy lat to 
tylko mgnienie.  To tak jak jedno mrugnięcie oka w 
ciągu całego życia człowieka. Dlatego Paweł napisał: 
gdy teraz na krótko, powtarzam na krótko, gdy trzeba 
zasmuceni  bywacie,  różnymi  doświadczeniami.  

Ale,  czy  nas  wierzących,  musi  dotykać  zło  i 
cierpienie?  Każdy  z  nas  broni  się  przed  tym,  jak 
może.  A  jednak  spotykają  nas  różne  bolesne 
doświadczenia.  Dlaczego  apostoł  Paweł  napisał,  że 
trzeba?  Wiecie,  można  odkryć,  co  najmniej  kilka 
powodów. Na przykład: kto się nacierpiał, zaniechał 
grzechu.  To  znaczy,  że  cierpienie  oczyszcza  z 
grzechu.  Albo,  że  może  to  być  jedyny  sposób 
zawrócenia  nas  ze  złej  drogi.  Albo,  że  są  to 
konsekwencje  naszych  złych  wyborów.  I  to  jest 
wszystko  prawda,  ale  ja  chciałbym  waszą  uwagę 
zwrócić jeszcze na jeden powód. I powiem wam, że 
on  najbardziej  porusza  moje  serce.  Potrzebowałem 
wiele lat, żeby to zrozumieć. Myślę, że zrozumienie 
tego  powodu  jest  kluczem  do  zwycięstwa  w  tym 
wielkim boju, który ciągle trwa na ziemi. Pamiętajmy 
zawsze,  że  panem  tego  świata,  jest  szatan.  To 
powiedział Jezus. To on jest autorem wszelkiego zła, 
jakie się dzieje na świecie. Bóg jednak dopuszcza do 
tego  zła,  nawet  w  życiu  swoich  dzieci.  Wiecie, 
dlaczego? Pozwólcie, że posłużę się historią.

Gdy byłem  dziesięcioletnim  chłopcem,  graliśmy na 
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boisku  w  palanta.  Po  amerykańsku  „baseball”. 
Wiecie, co to za gra? Wtedy każdy chłopak w to grał. 
Ale  przychodził  tam  na  boisko  chłopak,  który  nie 
miał jednej nogi. Stracił ją, gdyż wpadł pod kosiarkę. 
Chodził o kulach. Był kaleką. I kiedy my graliśmy, on 
stał poza boiskiem i przyglądał się nam. Był bardzo 
smutny,  że  nie  może  z  nami  grać.  Dodatkowo 
niektórzy  chłopcy  przezywali  go  „kulas”.  Któregoś 
dnia,  gdy  wybrali  mnie  kapitanem  drużyny, 
podszedłem do niego i zapytałem: - czy chciałbyś z 
nami zagrać? Wiecie, przez chwile zaświeciły mu się 
oczy,  ale  zaraz  zgasły,  bo powiedział:  -  chciałbym, 
ale nie mogę. Popatrz na mnie. Nie mogę biegać, ani 
uderzać kijem piłki.  O, gdybym miał obydwie nogi, 
tak jak ty. Wiecie, dzisiaj wielu chrześcijan mówi tak 
samo.  Gdy  nagle  znaleźli  się  w  trudnej  sytuacji 
życiowej,  gdy  podupadli  na  zdrowiu,  dotknęła  ich 
jakaś tragedia, gdy stali się ubogimi, gdy dostali się w 
ręce krzywdziciela,  mówią: o, ja w tych warunkach 
nie  potrafię  służyć  Bogu.  Nie  potrafię  być  dobrym 
dzieckiem Bożym. Dlaczego Bóg to mi zrobił? Mnie 
jest  tak  ciężko żyć.  Niech Mu służą ci  w kościele, 
którym błogosławi,  których nie  dotknęło żadne zło, 
którzy  opływają  we  wszystko,  a  mnie  niech 
pozostawi  w  spokoju.  I  wiecie,  co  wtedy 
pomyślałem?  Ciekawe,  czy rzeczywiście  nie  można 
grać  bez  jednej  nogi.  Wróciłem  na  boisko, 
podkurczyłem tę nogę, której on nie miał, zawiązałem 
ja  paskiem  i  zacząłem  grać  na  jednej  nodze. 
Oczywiście wywołało to zdziwienie i protesty mojej 
drużyny. Co ty robisz!? Przecież przegramy! Ale dla 
mnie coś innego było ważne. Chciałem mu pokazać, 
że  można  grać  bez  jednej  nogi.  Oczywiście  było 
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trochę  trudniej.  Kilka  razy  przewróciłem  się,  ale 
poradziłem sobie.  A nawet zdobywałem punkty.  Po 
każdej  mojej  udanej  akcji  patrzyłem  na  niego,  i 
widziałem coraz większy entuzjazm w jego oczach. 
On dotąd nigdy nie odzywał się, gdy grali inni, tylko 
patrzył. Ale teraz, głośno krzyczał. Gdy udało mi się 
uderzyć piłkę, i skakałem na jednej nodze od słupka 
do  słupka,  on  darł  się  na  całe  gardło.  A  gdy  się 
przewróciłem  wołał:  -  Wstawaj!  Wstawaj!  Dalej!
Po  dwóch  rundach  podszedłem  do  niego  i 
powiedziałem: - to, co, zagrasz z nami? I wiecie, co 
się  stało?  Zdecydował  się  grać.  Miał  tak  wielką 
ambicję, i tak bardzo się starał, że wkrótce grał lepiej, 
niż wielu z dwoma nogami. Uderzał piłkę z taka siłą, 
że mógł swobodnie na jednej nodze obskoczyć koło 
do bazy. A pod koniec wakacji, każdy chciał go mieć 
w swojej drużynie. Od tamtej pory widziałem wielu 
kolegów. Wielu z nich załamuje się, ale niektórzy nie 
poddają  się.  Osiągają  w  życiu  więcej,  niż  zdrowi.

Dzisiaj  szatan sprawia,  że  wielu  ludzi  jest  życiowo 
okaleczonych. Zdarza się to również chrześcijanom. I 
wtedy  pytają:  dlaczego  to  mi  się  przydarzyło?  I 
zaczynają narzekać. A Paweł pisze: cieszcie się, gdy 
rozmaite  próby  przechodzicie.  Nie  mogłem  tego 
zrozumieć,  ale  dzisiaj  wiem.  Bracie  i  Siostro, 
Przyjacielu, jeżeli doświadczasz cierpienia czy czegoś 
innego,  to  ciesz  się,  bo  Bóg  powołuje  cię  do 
świadectwa. On chce, żebyś w tej trudnej sytuacji, w 
jakiej się znalazłeś, nadal chwalił Boga i żył świętym 
życiem,  udowadniając  przed  całym wszechświatem, 
że nawet w najtrudniejszych warunkach można być 
chrześcijaninem.  Można  zachować  wiarę  i 
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posłuszeństwo.  A  największym  świadectwem jesteś 
dla  tych,  którzy  są  w  takiej  samej  sytuacji  jak  ty. 
Niektórzy  przyjmą  twoje  świadectwo  i  tak  jak  ten 
chłopiec,  zaczną cię naśladować. Również pokonają 
trudności życiowe i zachowają wiarę w Boga. I z tego 
będziesz kiedyś dumny. Również Bóg będzie dumny 
z ciebie. Ale wielu stanie na sądzie i powie do Jezusa: 
- Jak ja mogłem Cię naśladować, jak ja mogłem iść z 
Ewangelią, gdy moje dzieci były głodne; gdy byłem 
biedny  i  nie  miałem  pieniędzy?  Łatwo  było  tym 
zamożnym,  wykształconym,  ale  mnie?  Nie 
stworzyłeś  nam  równych  warunków.  I  wtedy  Pan 
Jezus przywoła ciebie, i powie: on był w takiej samej 
sytuacji jak ty, i mimo to, zwyciężył. I wtedy wszyscy 
zamilkną. Wy też myślicie, że bogatemu jest łatwiej 
być  chrześcijaninem?  Nie.  Jest  to  również  bardzo 
trudne. Dowodem jest zeświecczenie wielu bogatych 
ludzi.  Ale niektórym z was,  Bóg dał  takie  zadanie. 
Pokaż  światu,  jak  być  moim  dzieckiem,  moim 
naśladowcą będąc zamożnym. I tacy staną na sądzie i 
powiedzą: byłem bogaty, niczego mi nie brakowało, 
wydawało mi się, że nie potrzebuję Boga. Wtedy Bóg 
wywoła  ciebie.  On  też  był  bogaty,  ale  nie  był 
samolubny. Byłem głodny, a dał mi jeść, byłem nagi 
a  przyodział  mnie,  a  potem  cały  swój  majątek 
poświęcił na ratowanie innych ludzi. I wtedy wszyscy 
zamilkną.  

Ktoś inny stanie na sądzie i powie: - mi samochód 
zabił  dwie  ukochane  córeczki.  Straciłem  wiarę  w 
Ciebie, nie mogłem być już chrześcijaninem. I wtedy 
Jezus przywoła Renie i Krzysia, i powie: - im też to 
się stało, ale zaufali mi i zwyciężyli. Dziś rozumieją, 
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dlaczego tak musiało się stać. I popatrz, są z nimi ich 
córeczki.  I  wtedy  wszyscy  zamilkną.  Ktoś  stanie  i 
powie: - ja byłem w Oświęcimiu, widziałem, co tam 
się działo.  Nie mogłem dalej  wierzyć,  że istniejesz. 
Tam  się  nie  dało  wierzyć  w  Boga.  A  wtedy  Bóg 
wywoła  z  tłumu  zbawionych  ludzi,  którzy  przeszli 
przez Oświęcim. I wszyscy zamilkną. 

Tak Bracie i Siostro. Bóg powołuje mnie i ciebie, aby 
świadczyć o Nim w każdym położeniu. Aby pomóc 
milionom  ludzi,  którym  szatan  stworzył  ciężkie 
warunki  życia.  Aby  widzieli,  że  każdy  może  być 
zbawiony, obojętnie, w jakich warunkach się znalazł. 
Dlatego dotykają nas rzeczy takie, jak innych ludzi. 
Dla  świadectwa.  Może  masz  złe  warunki  w  domu. 
Może masz złego męża, niedobrą żonę, lub teściową. 
Tak, że czujesz, jakbyś mieszkał z demonami, i nawet 
ci się nie chce wracać do domu. Nie daj się złamać. 
Pamiętaj,  że  jesteś  świadectwem  nie  tylko  dla 
aniołów,  ale  przede  wszystkim  dla  tych,  którzy 
przeżywają  to  samo,  co  ty.  Twoim  zadaniem  jest 
zachowanie wiary, i bycie dobrym dla tych, którzy cię 
krzywdzą.  Może doświadczasz jakiegoś  ucisku,  czy 
prześladowania.  Nie  przeklinaj  swoich 
prześladowców,  ale  zachowaj  wiarę  i  módl  się  za 
nich. Bo gdzieś w kościele,  lub poza nim jest  ktoś, 
kto przeżywa to samo, co ty, ale to ty masz specjalne 
zadanie od Boga, aby przezwyciężyć tę sytuację, nie 
dając złamać się duchowo. A może właśnie w twoim 
kościele  jest  ktoś,  dla  kogo  jesteś  wielkim 
świadectwem,  że  mimo  tego,  co  cię  spotkało, 
zachowałeś wiarę.
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Niedawno jeden z moich pracowników przyszedł do 
pracy  załamany.  Okazało  się,  że  jego  żona  miała 
operację. Musieli wyciąć jej jedną nerkę. Dostali od 
lekarzy taką długą listę, czego odtąd nie może robić, 
co  jeść,  czego  nie  jeść.  I  wiecie,  co  mu 
powiedziałem?  Zaskoczyłem  go.  Was  też  tym 
zaskoczę. Czy wiesz, że ja też nie mam jednej nerki? 
Dowiedziałem  się  o  tym  pół  roku  temu.  Widzisz 
przeżyłem już czterdzieści lat z jedną nerką, i wcale 
mi  to  nie  przeszkadzało.  Normalnie  pracowałem, 
osiągałem  sukcesy  w  sporcie,  byłem  piłkarzem,  a 
nawet  skakałem ze spadochronem z samolotu.  Żyję 
tak jak wszyscy,  i czuję się świetnie. Czy widać po 
mnie, że nie mam jednej nerki? No nie, powiedział, 
nigdy bym nie zgadł. I wiecie, co? Gdy powiedział to 
żonie,  to  od  razu  lepiej  się  poczuła.  Za  jakiś  czas, 
dziękowali mi, że im to powiedziałem. Pół roku temu, 
gdy  sam się  o  tym  dowiedziałem,  zresztą  zupełnie 
przypadkowo, pytałem Boga: dlaczego dał mi tylko 
jedną nerkę? Za pół roku dowiedziałem się, dlaczego. 
Gdybym dowiedział się o tym dwadzieścia lat temu 
byłbym  załamany,  i  na  pewno  żyłbym  inaczej. 
Bardziej ostrożnie. A że nie wiedziałem, żyłem tak, 
jakbym miał dwie nerki. 

Bracia i Siostry nadszedł czas, abyśmy cierpiąc żyli 
tak, jakbyśmy nie cierpieli. Abyśmy płacząc żyli tak, 
jakbyśmy nie płakali. Abyśmy tracąc kogoś bliskiego 
żyli  tak,  jakbyśmy  go  nie  stracili.  Abyśmy  będąc 
ubogim,  zachowali  godność  bogacza.  A  będąc 
bogatym,  żyli  tak,  jakbyśmy  byli  ubodzy.  Gdy 
dowiedziałem się, że nie mam jednej nerki w ogóle 
się  tym  nie  przejąłem.  Skoro  Bóg  uznał,  że  jedna 
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nerka mi wystarczy, to OK. Nie martwię się tym. Nie 
martwcie  się  tym,  co  będziecie  jedli,  w  co  się 
ubierzecie,  gdzie  będziecie  mieszkać.  Zabiegajcie 
tylko  o  Królestwo  Boże.  Bracie  i  Siostro,  twoim i 
moim zadaniem jest świadczenie w takim miejscu i 
sytuacjach,  w jakich Bóg nas postawił.  Czy wiecie, 
których żołnierzy w armii uznaje się za najlepszych? 
Tych,  którzy  potrafią  wykonać  zadanie  w 
ekstremalnie  trudnych  warunkach.  Nazywa  się  ich 
‘żołnierzami do zadań specjalnych’. I wielu chciałoby 
zostać  takimi  żołnierzami,  ale  bardzo  niewielu 
przechodzi  szkolenie.  Nie  umieją  przejść  przez 
ekstremalnie  trudne  sytuacje.  Ale  ci,  którzy 
przechodzą,  z  duma  noszą  czerwony  beret.  Bo  to 
wielkie wyróżnienie.  Ich dowódcy są z nich dumni. 
Bo to  im powierzają  najtrudniejsze  zadania.  Każda 
armia potrzebuje takich specjalnych żołnierzy. Wiele 
wojen zostało dzięki nim wygranych.

Otóż, niektórych z nas, Bóg też powołuje do takich 
zadań.  Stawia  nas  w  ekstremalnie  trudnych 
warunkach.  Tak,  więc,  jeżeli  przechodzisz  w życiu 
przez  coś  trudnego,  to  wiedz,  że  Bóg  wielce  cię 
wyróżnił.  Powierzył  ci  specjalne  zadanie  do 
wykonania.  A gdy już  to  wiesz,  to  jesteś  w stanie 
przejść przez każdą trudną sytuacje, bo wiesz, co się 
naprawdę dzieje. Masz poczucie rzeczywistości. Moi 
drodzy,  brak poczucia  rzeczywistości  jest  głównym 
powodem  tego,  że  ludzie  błądzą.  Oceniają 
rzeczywistość  tylko  na  podstawie  tego,  co  widzą, 
słyszą  i  czego  doświadczają.  Ale  to  za  mało,  aby 
wyciągać  pochopne  wnioski.  Bóg  jednak  może 
odsłonić  nam  rzeczywistość,  i  wtedy  wiele 
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zrozumiemy.  Są  jednak  rzeczy,  które  zrozumiemy 
dopiero  w niebie.  Będzie  na  to  dane  tysiąc  lat.  To 
będzie czas na sądzenie Boga. Pamiętajmy o tym. Nie 
sądźmy Boga dzisiaj.  Bo dzisiaj  nie mamy pełnych 
informacji, ale wtedy uzyskamy odpowiedź na każde 
pytanie.  I  nie  raz  przyjdzie  się  nam  zdziwić.  

Czy zastanawialiście się, dlaczego Bóg tak naprawdę 
nie  odpowiedział  Jobowi  na  zadane  pytanie?  Bo 
przecież  nie  dał  mu  odpowiedzi,  dlaczego  go  to 
spotkało? A jednak, Jobowi wystarczyło  to, że Bóg 
mu  się  objawił.  Wystarczyło  mu,  że  poznał  Boga. 
Dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia, powiedział, lecz 
teraz moje oko ujrzało Cię. Drogi Przyjacielu, jeżeli 
poznasz Boga w swoim życiu, jeżeli dowiesz się, Kim 
On jest, dowiesz się, że jest dobry, że kocha cię, to 
nie  będziesz  już  stawiał  takich  pytań.  Bo  będziesz 
wiedział,  Kim  On  jest.  Jeżeli  widzisz 
niesprawiedliwość,  panoszących  się  złych  ludzi,  to 
nie  mów tak  jak  Job,  że  Pan Bóg ich  wspiera.  Bo 
napisane  jest,  że:  ohydą  dla  Pana  jest  droga 
bezbożnego,  lecz  naśladowców sprawiedliwości  On 
miłuje - Przypowieści Salomona 15,9. 

„Czasem mój Samuel przychodzi do mnie, kładzie mi 
głowę na kolanach, łapie mnie za rękę i chce, żeby go 
głaskać po głowie. Bardzo lubię jak tak robi. I kiedyś 
pomyślałem tak:  dlaczego Bóg nie kocha mnie  tak, 
jak ja kocham Samuela? To nie było moje dziecko, 
przygarnąłem  je.  Już  przez  dwa  lata,  całymi 
godzinami go mam na rękach.  Nie śpię  po nocach, 
opiekuję się nim. Robię dla niego wszystko, co może 
uczynić go szczęśliwym. Mimo, że z powodu tego, co 
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go  spotkało  przy  narodzinach,  nie  jest  łatwym 
dzieckiem. Ale nawet, gdy jest złośliwy, biorę go na 
ręce, tulę do siebie i słodko do niego mówię, aż mu 
przejdzie złość. I nieraz pomyślałem, gdyby Bóg w 
taki sam sposób okazywał mi uczucia, to z pewnością 
lepiej  odczułbym  Jego  miłość.  Ale  natychmiast 
przyszła  refleksja:  -  czy  ty  jesteś  lepszy  od  Boga? 
Przecież tę miłość do Samuela masz przecież właśnie 
od Niego. 

Wszystko co dobre, pisze Pismo Święte, pochodzi od 
Ojca świateł, to jest gwiazd. A w końcu pomyślałem, 
że przecież dziecko wiele razy jest niezadowolone, i 
zachowuje  się  tak,  jakby  rodzice  go  nie  kochali. 
Doświadczyliście tego? Wy kochacie swoje dzieci, i 
robicie wszystko,  aby były szczęśliwe, a one nieraz 
mówią, że wy ich nie kochacie. Tak samo jest z nami. 
Często  chcemy,  żeby  nasz  niebieski  Ojciec  dawał 
nam  rzeczy,  których  On  nie  może  nam  dać,  bo 
doprowadziłyby nas do zguby. Chcemy, żeby uwolnił 
nas od problemów i cierpień, ale On nie może tego 
zrobić,  bo  wie,  że  to  jest  jedyna  droga  dla  nas  do 
zbawienia.  A  wtedy  my  mówimy  do  Niego:  -  nie 
kochasz  mnie.  I  On  jest  bardzo  smutny  z  tego 
powodu.  Bo  On  robi  to,  dlatego  właśnie,  że  nas 
kocha.  

Pamiętam, jak pojechałem niedawno z Samuelem na 
pogotowie. Upadł, i rozciął sobie łuk brwiowy bardzo 
głęboko  i  szeroko  na  cztery  centymetry.  Potrzebny 
był  zabieg  chirurgiczny.  Gdy go  położyłem na  stół 
operacyjny,  był  przerażony.  Bał  się  lekarzy,  i  tych 
narzędzi,  które  zbliżali  mu  do  głowy.  Tak  się 
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wyrywał,  że  nie  mogli  sobie  z  nim  poradzić.  I 
wyciągał  do  mnie  rączki.  W  końcu  lekarz 
zniecierpliwił się, i powiedział do mnie: niech pan go 
przytrzyma.  Wziąłem  go  na  ręce,  przytuliłem  i 
starałem mu się wytłumaczyć. Ale on i tak bał się, i 
nie chciał położyć na stół. Musiałem jednak to zrobić. 
Położyłem  go,  i  mocno  przytrzymałem,  aby  lekarz 
mógł wykonać zabieg. I wtedy on zaczął rozpaczliwie 
płakać.  Krzyczał:  tata!  Myślał,  że  ja  razem z  tymi 
panami w białych kitlach robię mu krzywdę i patrzył 
na mnie swoimi zapłakanymi oczkami,  jakby chciał 
powiedzieć: tatusiu, dlaczego mi to robisz? I wiecie, 
chciało mi się płakać. Faktycznie, łzy spływały mi po 
policzku.  Cierpiałem  razem  z  nim.  Mówiłem: 
syneczku, musisz przez to przejść, tatuś cię kocha; to 
dla twojego dobra.  Ale on tego nie rozumiał,  bo w 
tym  czasie  cierpiał.  Ja  byłem  razem  z  nim,  a  on 
myślał,  że ja jestem przeciwko niemu. I po zabiegu 
jeszcze długo płakał. Bardziej z żalu niż z bólu. Przez 
cały  czas  tuliłem  go  do  siebie,  ale  po  tygodniu 
zaczęło  mu  się  goić  i  dzisiaj  została  tylko  blizna.  

Czasem i my, gdy dotyka nas coś złego, mówimy do 
Boga: Ojcze, dlaczego mi to robisz? I być może, On 
próbuje nam to wytłumaczyć, ale my nie rozumiemy, 
co  On  mówi,  tak  jak  wtedy  Samuel,  nie  rozumiał 
mnie. Bracie i Siostro, cokolwiek dzieje się w twoim 
życiu, pamiętaj zawsze, że Bóg jest miłością. Że On 
kocha cię do szaleństwa, do utraty swojego życia. My 
możemy  nie  rozumieć,  dlaczego  dzieje  się  to  czy 
tamto,  ale  możemy  zaufać  Bogu  i  z  wiarą  przejść 
przez  każdą  sytuację,  wiedząc,  że  przy  nas  jest 

181



obecny  Jezus.  Że  nigdy  nas  nie  porzuci,  i  nie 
spocznie, aż przeprowadzi przez ten wielki bój 
między dobrem a złem” .
                                          (autor: Kazimierz Smółka)

„Na zaniedbanym polu wyrasta chwast”

Jesteś  człowiekiem  posiadającym  wolną  wolę  i 
podejmujesz  przez  całe  swoje  życie  wiele  decyzji. 
Niektóre wydają się być nawet bardzo dobre a inne 
nieco gorsze. Kończysz szkolę albo i nie. Masz pracę 
i zakładasz rodzinę, albo i nie. Żyjesz sobie tak z dnia 
na dzień, czasem tylko się zatrzymasz przez chwilę, 
zapalisz  świeczkę  lub  położysz  kwiat  na  grobie 
przyjaciela.  Ktoś  gdzieś  umrze  i  gdzieś  narodzi  się 
nowe  życie.  Proza  życia.  Czasem  smutek,  czasem 
radość.  Raz  kłótnia  z  bliską  ci  osobą,  a  raz 
spontaniczny  szczery  śmiech,  innym  razem  cichy 
płacz. Wszystko jednak przemija i jest jak gonitwa za 
wiatrem. Jedyną stałą rzeczą są zmiany. Tego, czego 
najbardziej pragniemy, tego mamy najmniej. Zerwane 
przyjaźnie, nienawiść i zdrada. Serce pragnie czegoś 
innego, tęskni za spełnieniem. Gdzieś głęboko, ukryte 
na samym dnie, czasem odzywają się nasze szczere 
pragnienia  o  czymś  lepszym.  Dni  mijają,  wczoraj 
mieliśmy po osiemnaście lat, dziś na głowie pierwszy 
siwy włos. Czas nieubłagalnie ucieka. Jutro już może 
nie  być  okazji  by cokolwiek  zmienić.  Znieczulamy 
swoje  sumienia  i  oddajemy  się  współczesnym 
usypiaczom.  Może  wieczorem,  zmęczony  mój 
przyjacielu,  pójdziesz  na  piwo,  a  ty  moja  droga 
przyjaciółko  oglądniesz  swój  ulubiony  serial.  Rano 
praca,  wieczorem  sen,  gdy  przyjdzie.  Gdzieś  po 

182



drodze spotkasz w kuchni swego męża, który wyda ci 
się tak obcy. Po pokoju przebiegną jakieś dzieci, a ty 
nie masz czasu ich poznać, bo wyjeżdżasz właśnie na 
wyspy  Brytyjskie.  Gdy  wrócisz,  one  nie  będą 
wiedzieć, kim jesteś. 
Jeśli ten scenariusz cię nie dotyczy to jesteś naprawdę 
szczęśliwym człowiekiem. Ale ilu z nas może sobie 
pozwolić na to i zatrzymać się na chwilę? Spójrz na 
siebie i na otaczający nas świat. Dokąd i jak długo ta 
droga  nas  poprowadzi?  –  „Na  zaniedbanym  polu 
wyrastają chwasty” Wszystko ma swoją cenę. Każdy 
krok,  każda  decyzja  ma  swoje  konsekwencje.  Czy 
materialistyczny,  egoistyczny i  konsumpcyjny świat 
dotyka  i  ciebie?  Pogoń  za  pieniądzem  –  swoisty 
wyścig  szczurów?  „Nie  dobrze  jest  sprzedawać 
wolność  za  złoto”.  Płacisz  za  to  ty,  płacą  twoi 
najbliżsi. Po co to całe zamieszanie, o co ten szum? 
Ważniejsze  jest  mieć  czy  być?  Bo  wszystko 
pozostanie  a  człowiek  przeminie.  Możesz  się 
zatrzymać.  Możesz  coś  zmienić.  Bóg  jest 
zainteresowany tym by ci pomóc. Wiem, że zaraz się 
znajdą tacy, którzy powiedzą ci, że nie jesteś „cool”, 
że nie jesteś na topie. Nie przejmuj się opiniami tych, 
którzy chcieliby odebrać ci wolność. Sami trwają w 
swej niewoli i innym nie pozwalają odejść. Jeśli się 
jednak zdecydujesz zatrzymać i zechcesz coś w swym 
życiu  ocalić  to,  to,  co  się  nazywa  „dziś”  jest 
najlepszym momentem na zmiany. Dziś jest właściwy 
czas.

„I w hurtowni może zdarzyć się cud”
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Co jakiś  czas  wspominam wydarzenie,  które  miało 
miejsce w jednej z hurtowni rzeszowskich. Był  taki 
okres,  że  z  jednym  z  braci  z  kościoła  jeździliśmy 
samochodem, do różnych miast, by zaopatrzyć się w 
towar do handlu. Tym razem kolejnym miastem był 
właśnie Rzeszów. Marek podczas podróży opowiadał 
mi  o  swoich  pracach  ewangelizacyjnych,  a  w 
Rzeszowie właśnie nabywał towar u jednego takiego 
hurtownika,  z  którym  między  czasie  rozmawiał  o 
sprawach Bożych. Tego dnia miałem przyjemność go 
poznać. Bardzo miły, sympatyczny człowiek obsłużył 
nas, po czym zamieniliśmy kilka zdań. Nadszedł taki 
moment, że ja powiedziałem kilka słów o zbawieniu 
w  Chrystusie.  Czasem  zdarza  się  tak,  że  jestem 
bardzo  bezpośredni.  Wyjaśniłem,  więc  naszemu 
słuchaczowi, że jeśli pragnie zbawienia, pojednania z 
Bogiem i  życia  wiecznego,  to  może nawet  teraz  to 
jego  pragnienie  się  spełnić.  Zaproponowałem 
wspólną modlitwę, w której  chciałem powierzyć  go 
zbawiennej  łasce Chrystusa.  Zgodził  się niemal  bez 
wahania,  zwarzywszy na  to,  że  byliśmy  w miejscu 
publicznym. Człowiek ten zamknął na chwilę drzwi 
hurtowni, uklękliśmy,  a Andrzej, bo takie było jego 
imię,  razem  z  nami.  Zacząłem  mówić  do  Boga  o 
naszym  szczerym  pragnieniu  wyrzeczenia  się 
wszelkiego  grzechu.  Prosiłem  Boga,  by  przebaczył 
nam  wszelką  nieprawość,  by  stał  się  osobistym 
Zbawicielem  Andrzeja  i  wszedł  do  jego  życia  i 
odmienił  je,  a  prawda  wypełniła  jego  poznanie. 
Zakończyłem słowem „Amen”, a modlący się ze mną 
mężczyźni  odpowiedzieli  „Amen”.  Szczerze 
pogratulowałem  Andrzejowi  właściwej  decyzji  i 
narodzenia  do  nowego  życia  w  Chrystusie.  Wśród 
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„sklepowych”  półek,  gdzieś  pomiędzy  ladą,  a 
wejściowymi  drzwiami,  trzej  mężczyźni  klęcząc 
przed  Wszystkomogącym,  proszą  o  zbawienie.  Po 
chwili wszystko wróciło do normy. Andrzej wrócił do 
swojej  pracy,  a  my  pożegnawszy się  odjechaliśmy. 
Nasze drogi schodziły się już później bardzo rzadko. 
Ale zawsze otrzymywałem dobre wieści.  Mój nowy 
brat  w Chrystusie,  po  jakimś  czasie  przyjął  chrzest 
zanurzający  i  oficjalnie  dopełnił  swe  wieczne 
przymierze  z  Bogiem.  Narodził  się  jak  wierzę  z 
Ducha  Świętego  w  tamtej  hurtowni,  a  dopełnił  je 
wychodząc z wody (por. Ew. Jana 3).
Szczerość  i  determinacja,  autentyczna  potrzeba 
osobistego  poznania  Boga,  wydała  owoc  godny 
podziwu. W miejscu najmniej spodziewanym dokonał 
się cud nawrócenia. 

Bogu  niech  będzie  za  to  chwała,  przez  Jezusa 
Chrystusa,  w  Nim  jest  dla  nas  odwaga  i  moc,  by 
dokonywać rzeczy niemożliwych.
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„ Mogę wszystko w tym, Który mnie wzmacnia, w 
Jezusie Chrystusie” 

Ap. Paweł

       
„Żyj tak, by to twoje czyny mówiły za ciebie i  szły 

przed tobą dokądkolwiek pójdziesz”

                                          nazir

PAMIĘTAJ !
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1. Rozmawiaj z Bogiem codziennie.
 w modlitwie osobistej czytając Słowo Boże 
(2 Tym. 3,16-17).

2. Poproś swego Pana, Jezusa Chrystusa by 
poprowadził cię do społeczności swojego ludu.

3. Spotykaj się na nabożeństwie z chrześcijanami w 
Dniu Pańskim ( w Sobotę )
 (Obj.14,12; Hebr.10,25; 2Moj.20,8-11).

4. Zawrzyj osobiste przymierze z Bogiem poprzez 
zanurzenie (chrzest)  (Ew. Mar.16,16).

5. Dziel się Dobrą Nowiną o zbawieniu z łaski przez 
wiarę ( Mat.28,19; Ef.2,8; Rz.10,9; Ew. Jana 3,16).

6. Dbaj o swój rozwój duchowy 
( Miłość i Sprawiedliwość).

7. Nie oglądaj się za siebie i nie patrz na ludzi.

I jeszcze jedno!

Pamiętaj! Chrześcijaństwo to nie jest religia.
Jest to styl życia, bo Jezus nie przyszedł na ten świat, 
po  to,  by  założyć  nową  religię.  On  przyszedł  by 
pokazać nam jak żyć i dać nam życie wieczne z łaski 
przez wiarę, ofiarując swoje życie za nas.
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STATYSTYKI
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KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
ul. Puławska 148/150, 02-514 WARSZAWA
telefon: +48 22 621-02-51

Podaję statystyki:
LICZBA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH 
ZAKOŃCZONYCH ZGONEM

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 
2006 4.090 3.444 646 
2005 4.621 3.885 736 
2004 4.893 4.104 789 
2003 4.634 3.890 744 
2002 5.100 4.215 885 
2001 4.971 4.184 787 
2000 4.947 4.090 857 
1999 4.695 3.967 728 
1998 5.502 4.591 911 
1997 5.614 4.622 992 
1996 5.334 4.392 942 
1995 5.485 4.465 1.020 
1994 5.538 4.541 997 
1993 5.569 4.519 1.050 
1992 5.453 4.426 1.027 
1991 4.159 3.388 771
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Statystycznie, więc każdego dnia pozbawia się życia 
około 10 osób. Tak, więc co 41 min ktoś w naszym 
kraju popełnia samobójstwo.

Statystyka rozwodów w Polsce 9 Dane GUS:

• liczba rozwodów:

rok 2000: 43 tys.
rok 2001: 45 tys.
rok 2002: 45 tys.
rok 2003: 49 tys.
rok 2004: 56 tys.
rok 2005: 67 tys.

• przyczyny rozwodów w 2004 r.

niezgodność charakterów: 32%
zdrada: 24%
alkohol: 23%
naganny stosunek do członków rodziny: 9%
problemy finansowe: 9%
inne: 3%

W 75% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 
70% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. 
Jeżeli jest inaczej, to wina najczęściej jest po stronie 

9 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d
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mężczyzny. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się 
mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.

***

 Statystyka na rok 06/07 - blisko 200 małżeństw w 
Polsce, każdego dnia rozwodzi się z powodu 
alkoholizmu, zdrady i znęcania fizycznego.
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PODZIĘKOWANIA

Dziękuję  mojemu  Panu,  Jezusowi 

Chrystusowi  za  zbawienie,  uwolnienie  i  dar  życia  
wiecznego z łaski przez wiarę.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej książki, tj.:

Panu  Bogu,  Agatce,  Romce,  Tomkowi,  Markowi,  
Kazimierzowi,  autorom  tekstów  i  rysunków  i  
wszystkim ludziom dobrej woli…

Niech dobry Bóg obdarzy Was swym
Błogosławieństwem.

( w książce wykorzystano rysunki nieznanych autorów )
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„POKONAĆ GOLIATA„
czyli

rzecz o tym jak zwyciężać własne słabości

Spis treści

  1.  Świadomość 

  2.  Wiara i zaufanie przez osobiste poznanie

  3.  Modlitwa

  4.  Słowo Boże

  5.  Wytrwałość, cierpliwość, determinacja

  6.  Zapobieganie

  7.  Miłość i Boża troska

  8.  Nagroda

  9.  Dodatek

 10. Statystyki
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***

„Kiedy zgasną wszystkie światła
A sens znika gdzieś w oddali
Przez łzy wołaj mego Pana
On Cię zbawi! On ocali…”

       Autor :     www.pokonacgoliata.pl
Polecam:  www.czasdecyzji.pl

              www.odkrycia.pl
             www.nadzieja.pl

uwaga: wyrażam zgodę na  bezpłatne kopiowanie i 
rozpowszechnianie książki w całości. Pobierz ją za darmo na 

stronie www.pokonacgoliata.pl  

***
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Cezary Rogowski – od dziesięciu lat świadomie 
wierzący chrześcijanin. W poprzednim życiu pijący i  
palący narkoman. Od dnia swych drugich narodzin
żyję jako wyzwolony człowiek.  Mając moralny dług 
wdzięczności,  dzieli  się  doświadczeniem  swojego  
życia.

***

„POKONAĆ GOLIATA” to  książka  –  list.  To 
próba ubrania w słowo pisane doświadczeń, przeżyć i  
prawd,  jakie  prowadziły  autora  od  upadku  w  dno 
ludzkiej  egzystencji  aż  po  wyżyny  zwycięstwa  nad 
„goliatami”  tj.  nad  problemami,  grzechami  i  
demonami,  które  rujnują  ludzkie  życie  odbierając 
nadzieję,  wiarę  i  szczęście.  Książkę  polecamy 
każdemu  czytelnikowi,  który  nie  bojąc  się  wyzwań 
pragnie doświadczyć zwycięstwa.

AD 2007
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