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Agnieszka: 

BURZLIWE
LATA
MŁODOŚCI
 M  

inęła pora na kolację, a rodziców jeszcze 
nie było. Siedziałam długo sama przy stole 
z posiłkiem, w końcu wzięłam kanapki dla 

mamy i taty do pokoju i tam czekałam na ich powrót. 
Byliśmy na wczasach w górach i spędziliśmy tu już, 
razem z innymi urlopowiczami, kilka miłych dni. 
Rodzice zabierali mnie wszędzie ze sobą, ale w tym 
dniu były organizowane zabawy dla dzieci i zostałam 
z moimi nowymi koleżankami w ośrodku. Mama i 
tata poszli na wycieczkę. Dzień minął bardzo przy-
jemnie i cieszyłam się na powrót rodziców, by opo-
wiedzieć im o wszystkim, co przeżyłam. Upływała 
godzina za godziną, a ich ciągle nie było. Czułam się 
okropnie samotna i powtarzałam w kółko pacierze. 
Rodzice nie wrócili. Następnego dnia ktoś mi powie-
dział, że mieli wypadek i są w szpitalu. Pomyślałam, 

że pewnie szybko wyzdrowieją, więc nie martwiłam 
się bardzo. Odwieziono mnie do domu. Tam wszyscy 
chodzili zapłakani, ale dopiero ciocia – siostra mamy – 
powiedziała mi prawdę: Moi rodzice nie żyją. Miałam 
dziewięć lat – mój dziecięcy świat zawalił się. 

Przez pierwsze dwa dni płakałam bezustannie. 
Później powiedziałam sobie, że rodzice tylko wyje-
chali, a ja poczekam aż wrócą. Chciałam oddalić od 
siebie myśl, że już się z nimi nigdy nie zobaczę. 

Śmierć rodziców wiązała się dla mnie ze zmianą 
środowiska, szkoły, mieszkania i standardu życia. W 
jednej chwili wszystko było inaczej. Zamieszkałam z 
siostrą mamy, z którą bardzo się kochałyśmy. Kiedy 
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rodzice jeszcze żyli, często opiekowała się mną, więc 
była mi niezwykle bliska. Mieszkali tam również 
babcia i dziadek – rodzice mamy. Otoczono mnie 
wielkim wsparciem i miłością. Czułam, że jestem 
chciana i kochana. Dziadek z babcią i ciocią robili dla 
mnie wszystko, co tylko mogli. Także rodzina moje-
go taty okazywała mi wiele miłości i regularnie ich 
odwiedzałam. Jednak w myślach wielokrotnie pyta-
łam Boga, dlaczego wtedy nie poszłam z rodzicami, 
dlaczego ja żyję, a oni nie. 

Już od wczesnego dzie-
ciństwa słyszałam o Bogu 
i na swój dziecięcy sposób 
wierzyłam w Jego istnie-
nie. Babcia – mama taty 
– uczyła mnie pacierzy i 
modlitwy Ojcze nasz. 
Często zabierała mnie do 
kościoła i starała się, abym 
przestrzegała religijnych 
zwyczajów i obrzędów. 
Podczas świąt Bożego 
Narodzenia i wielkanoc-
nych w domu panowała 
specjalna atmosfera. Bar-
dzo lubiłam ten świą-
teczny, uroczysty nastrój. 
Kiedy czegoś bardzo 

chciałam, powtarzałam wyuczone na pamięć modli-
twy i dodawałam do nich swoje prośby.

Po przeprowadzce do cioci i rodziców mamy, 
zauważyłam, że dziadek i babcia razem czytali Pismo 
Święte. Babcia chętnie opowiadała mi o Panu Jezusie 
i Jego miłości do ludzi. Pewnego razu powiedziała 
mi, że jeżeli chcę, to mogę zaprosić Pana Jezusa do 
swojego serca i On w nim zamieszka. Bardzo chcia-
łam, aby tak się stało. Wieczorem, leżąc w łóżku, 
szczerze z dziecięcą wiarą powiedziałam: Panie Jezu, 
wejdź do mojego serca. Pamiętam, że wypełniła mnie 
wtedy ogromna radość i uczucie pokoju, jakiego 
dotąd nie znałam. Kiedy obudziłam się rano, nadal 
odczuwałam tę radość i pokój, więc zaraz pobiegłam, 
aby o tym powiedzieć babci. Od tego czasu jeszcze 
uważniej słuchałam tego, co babcia i dziadek mówi-
li o Bogu. Słyszałam, jak modlą się na głos swoimi 
słowami, a nie wyuczonymi na pamięć pacierzami. 
Zaczęłam porównywać pewne obrzędy i zwyczaje 
kościoła ze Słowem czytanym z Biblii. Zaintereso-
wałam się wtedy, do jakiego kościoła dziadek chodzi 
co niedzielę. Babcia chorowała na nogi, więc nie 
mogła uczęszczać na nabożeństwa. Zaproponowałam 
dziadkowi, że pójdę razem z nim. Bardzo się ucieszył 
i razem poszliśmy do zboru Kościoła Wolnych Chrze-
ścijan. Tam ciepło mnie przyjęto i zaproszono na zaję-
cia szkółki niedzielnej. Poczułam się jak w domu. Po 
powrocie oznajmiłam, że od dzisiaj będę chodziła na 



8 9

nabożeństwa razem z dziadkiem. Rodzinie taty bar-
dzo trudno było pogodzić się z moją decyzją, byłam 
jednak nieugięta, więc w końcu przestali namawiać 
mnie do zmiany zdania.

Dorastałam. W wieku nastoletnim zauważyłam 
rzeczy, z którymi się nie zgadzałam. Spostrzegałam 
pewien rodzaj obłudy w wielu ludziach, którzy nie 
postępowali zgodnie z tym, co mówili. Ich słowa były 
piękne, ale codzienne życie wyglądało inaczej. Bar-
dzo ostro oceniałam innych. Wzrastał we mnie bunt 
przeciwko złu panującemu wokół, lecz nie miałam 
wpływu na to, by cokolwiek się zmieniło. W związku 
z tym myślałam: Skoro i tak nie mogę tego zmienić, to 
po co mam się starać być dobra?! Chociaż wiedziałam o 
wielu rzeczach, że są niewłaściwe, nie chciałam ich już 
zaniechać. Zaczęłam kłamać, przeklinać, dokuczać 
innym i wyśmiewać się z nich. Moje zachowanie i 
myśli były coraz gorsze. Starałam się nie wyróżniać 
w szkole i być taka jak wszyscy. 

W wolnym czasie bardzo dużo czytałam. Nie 
wszystkie książki miały jednak na mnie dobry wpływ. 
Po przeczytaniu jednej z nich – pamiętnika narko-
manki – zachwyciłam się tym, jak jego bohaterka 
miała wszystko w nosie, nie przejmowała się starszy-
mi, robiła, co chciała i postępowała wbrew powszech-
nym regułom społecznym. Postanowiłam, że będę 
się staczać i będę coraz gorsza. Zaczęłam pić alkohol 
i dziękuję Bogu, że nie miałam dostępu do narkoty-

ków. Zerwałam z wszelkimi zasadami porządnego 
ubioru i starałam się, żeby w oczach moich koleżanek 
i kolegów być kimś. Miałam wtedy około czternastu 
lat i próbowałam wszystkiego, o czym można było 
powiedzieć, że jest złe. Bunt nastolatki w pełnym 
wydaniu. Oczywiście, 
starałam się kamuflować, 
żeby w domu nikt się tego 
nie domyślił. Rozerwane 
spodnie ubierałam dopiero 
w szkole, mocny makijaż 
nakładałam dopiero po 
wyjściu z domu itp. 

Coraz częściej unikałam 
nabożeństw i rozmów o 
Bogu z babcią i dziadkiem, 
ponieważ gryzło mnie 
sumienie. Pomimo trudno-
ści zdałam do liceum, póź-
niej jednak przestałam się 
uczyć i moje zachowanie 
było naganne. Niegrzecz-
nie i nawet wulgarnie odnosiłam się do nauczycieli 
czy kolegów i koleżanek, których nie lubiłam. Czułam 
się z tym okropnie, bo wiedziałam, że źle postępuję. 
Duch Święty oskarżał mnie w sercu, ale nie potrafi-
łam zmienić swojego myślenia i nastawienia. Zaczę-
łam sobie nie radzić z nauką przedmiotów ścisłych. 
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Aby nie myśleć o tym, że jest ze mną źle, uciekałam 
w sen. Po powrocie ze szkoły brałam środki nasenne, 
aby zasnąć i nie myśleć. 

W domu także nie zawsze układało się dobrze. Było 
mi ciężko, czułam się samotna. Nie chciałam przyznać 
się przed dziadkami do tego, jaka jestem i co robię, 
aby nie sprawić im przykrości. Było mi wstyd. Ciocia 
wiedziała, że mam problemy z nauką, ale ją też okła-
mywałam. Często czułam rozpacz i beznadzieję.

Trwało to wszystko mniej więcej dwa lata. Pewnego 
razu stwierdziłam, że mogłabym już tak zasnąć i się 
nie obudzić. O Bogu w ogóle nie myślałam. Nawet 

nie przyszło mi do głowy, że po śmierci będę musiała 
przed Nim stanąć. Nie uświadomiłam sobie wtedy, że 
przecież moje życie przepełnione jest grzechem i Bóg 
nie mógłby przyjąć mnie do Siebie. Myślałam tylko o 
tym, że po prostu już się nie obudzę i będzie po pro-
blemie. Wzięłam większą ilość tabletek nasennych. 
Dzięki łasce Bożej i ku mojemu zdziwieniu jednak się 
obudziłam. 

W tym czasie ciocia powiedziała mi, że do naszego 
kościoła przyjeżdża grupa młodzieży z Jastrzębia 
i będą śpiewać. Zachęcała mnie, abym poszła na 
to spotkanie. Nie chciałam iść. Myślałam, że będą 
przynudzać smutnymi, staroświeckimi pieśniami z 
akompaniamentem organ. Skłamałam, że pójdę na to 
spotkanie, ale poszłam do koleżanki. Nie było jej w 
domu. Poszłam więc do innej, lecz jej też nie było w 
domu. Nie pozostało mi nic innego, jak pójść i posłu-
chać piosenek w zborze. A tam śpiewali rewelacyjnie, 
zupełnie nowe, współczesne teksty chwalące Boga! 
Kiedy widziałam ludzi w moim wieku z radością na 
twarzach śpiewających o Bożej miłości, coś we mnie 
pękło. Zaczęłam płakać i przepraszać Boga za moje 
postępowanie. Chciałam być taka jak oni. Zapropo-
nowali mi, abym dołączyła do ich grupy i jeździła na 
nabożeństwa młodzieżowe do Jastrzębia. Zgodziłam 
się i dołączyłam także do ich chóru. Powoli moje 
życie wracało na właściwe tory. Jednak nie wszystkie 
aspekty poddałam Bogu, z czego tak naprawdę do 



12 13

końca nie zdawałam sobie sprawy. Pomimo tego, że 
zaczęłam się uczyć i nadrabiać zaległości w nauce, nie 
zdałam do następnej klasy. Dziadek i babcia bardzo 
to przeżyli.

Podczas wakacji byłam na obozie chrześcijańskim 
w Koszalinie, skąd przyjechałam bardzo zachęcona 
do życia z Bogiem. Po wakacjach w nowej klasie szyb-
ko się zaaklimatyzowałam i znalazłam sobie nową 
koleżankę. Ta przyjaźń nie we wszystkim okazała się 
dobra. Ja próbowałam koleżankę pociągać w stronę 
Boga, sama jednak niezbyt mocno w Nim trwałam. 
Opierałam się głównie na emocjach. Modliłam się 
często, ale bardzo płytko. Rzadko czytałam i rozważa-
łam Słowo Boże. Wszystko było dobrze, kiedy byłam 
na spotkaniach młodzieży w Jastrzębiu lub na pró-
bach chrześcijańskiego chóru. Gdy natomiast byłam 
w szkole razem z koleżankami, chodziłam z nimi na 
imprezy, gdzie o życiu dla Boga nie mogło być mowy. 
Tak minął kolejny rok. 

Wakacje spędziłam znowu na obozach chrześcijań-
skich. Postanowiłam, że przyjmę chrzest potwierdza-
jący moją wiarę w Pana Jezusa. Świadomie chciałam 
być do Bożej dyspozycji i służyć Mu. W szkole opo-
wiadałam o moich przeżyciach z Bogiem, mówiłam 
o konieczności zaufania i powierzenia swojego życia 
Bogu i rozdawałam traktaty. Jednak w krótkim czasie 
koleżanki znowu wciągnęły mnie w imprezowe życie. 

Bardzo chciałam mieć kogoś bliskiego. Pewnego 

wieczoru modliłam się o to, aby Bóg pozwolił mi 
poznać chłopaka, z którym mogłabym dzielić życie, 
który by mnie pokochał i do którego mogłabym się 
przytulić (wciąż brakowało mi taty). Patrzyłam wtedy 
na rozgwieżdżone niebo z przekonaniem, że Bóg 
mnie słyszy i wie, jak się czuję. Kilka miesięcy później 
koleżanka zaprosiła mnie na kolejną imprezę. Byli 
tam jej dwaj koledzy, z którymi chodziła do klasy w 
szkole podstawowej. Kiedy zobaczyłam Ryśka, pierw-
sza myśl, która przeszła mi przez głowę to: Przypomi-
na mi tatę. Pomimo tego, że byliśmy tylko w czwórkę, 
bardzo chciałam z nim zatańczyć, chciałam, aby po 
prostu mnie objął. Do dzisiaj pamiętam to uczucie 
ciepła i nadziei. Zaczęliśmy się spotykać. Zakochałam 
się w nim do szaleństwa.

Niestety mojej wierze brakowało mocy. Nie byłam 
dla Ryśka dobrym świadectwem o Bogu. Moim pro-
blemem były imprezy, alkohol i wszystko, co się z tym 
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łączy. Bardzo lekko podchodziłam do wielu aspek-
tów życia. Tłumaczyłam sobie, że przecież wszyscy 
tak robią, nie można przesadzać, to nie jest takie złe 
– usprawiedliwiałam wiele grzechów. Po pewnym 
czasie Rysiek zapytał mnie, jakiego jestem wyznania 
i dlaczego chodzę do zboru. Opowiedziałam mu 
wszystko, co do tej pory przeżyłam z Bogiem i na 
koniec zachęciłam go do czytania Pisma Świętego, 
przyznając: Widzisz, moja Biblia leży na półce i jest na 
niej kurz. Ludzie nie czytają Bożego Słowa i nie wiedzą, 
co Bóg chce im powiedzieć. Bardzo dotknęło mnie to, co 
powiedziałam Ryśkowi, że każdy powinien czytać 
Pismo Święte, aby dowiedzieć się, jaka jest Boża wola 
dla jego życia. Tego samego wieczoru wytarłam kurz 
z mojej Biblii i otworzyłam ją. Czytałam codziennie 
z modlitwą, bym mogła zrozumieć, co Bóg chce mi 
powiedzieć. Po naszej rozmowie Rysiek poszedł do 
księgarni po Pismo Święte i jeszcze w drodze do 
domu zaczął je czytać. Każdego dnia, kiedy się spo-
tykaliśmy, czytaliśmy Biblię i modliliśmy się. Bóg 
do nas mówił i widzieliśmy, że Słowo Boże jest żywe i 
skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przeni-
kające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić zamiary i myśli serca (Hebr. 4,12). 

Po pewnym czasie byłam zdruzgotana swoim grze-
chem. Dotarło do mnie, że tak naprawdę to zasłuży-
łam sobie tylko na jedno – śmierć w piekle. Zawiodłam 
na całej linii. Mówiłam innym o Bogu, śpiewałam 

o Nim, złożyłam świadectwo przez chrzest, a moje 
życie zaprzeczało Jego istnieniu i mocy. Byłam prze-
rażona myślami, że dopuściłam się grzechu śmiertel-
nego i już nigdy Bóg mi nie wybaczy moich grzechów 
po nawróceniu. Bardzo się bałam. Trwało to jakiś 
czas i mój niepokój narastał. Nie wiedziałam, z kim 
mogę porozmawiać na ten temat – przecież o moich 
konkretnych grzechach nikt w zborze nie wiedział. 
Byłam u kresu wytrzymałości psychicznej i w roz-
paczliwej modlitwie zawołałam do Boga: Czy mi 
wybaczysz? Czy mam jeszcze szansę być zbawiona? Czy 
mogę jeszcze raz zacząć od nowa? I wtedy spojrzałam 
na kartkę z kalendarza z codziennym rozważaniem 
Słowa Bożego zatytułowaną Grzechy po nawróceniu! 
Były cytowane w tym rozważaniu trzy wersety: Choć 
wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją 
(Ks. Izajasza 1,18), Sercem skruszonym i zgnębionym nie 
wzgardzisz, Boże (Psalm 51,19), Trzciny nadłamanej nie 
dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi 
do zwycięstwa sprawiedliwości (Ew. Mateusza 12,20). 

Bóg przekonał mnie, że muszę Mu zaufać, a On 
zmieni moje życie. Pan Jezus na krzyżu poniósł cały 
ciężar win, jakich się dopuściłam. Wiedziałam, że nie 
mam nic, co mogę Bogu dać, jak tylko moje grzesz-
ne życie, i mogę ufać tylko Jego łasce i zmiłowaniu. 
Zaufałam i uwierzyłam, że Pan Jezus zapłacił za 
wszystkie moje grzechy. W tym momencie Bóg napeł-
nił moje serce radością, pokojem i wdzięcznością. 
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Moje życie się zmieniło. Grzechy, które przedtem 
sprawiały mi przyjemność, nagle stały się obrzydze-
niem. Więcej nie poszłam na żadną imprezę z alko-
holem. Bóg dał mi nowe życie. Zaczęłam ubierać się 
inaczej. Z mojego słownictwa zniknęły zwroty, które 
mogłyby obrażać Boga. Uporządkowaliśmy relacje 
przedmałżeńskie z Ryśkiem. Koleżanki i koledzy z 
klasy zauważyli, że jestem inna. Nawet niektórzy 
nauczyciele zachowali się inaczej wobec mnie, gdy 
zobaczyli zmiany, jakie we mnie zaszły.

Wiem, że nie jestem w stanie wystarczająco podzię-
kować Panu Jezusowi za to, co dla mnie uczynił. On 
umarł za mnie na krzyżu i zapłacił za moje grzechy 
– wziął karę na Siebie. Zmienił mnie i moje życie. 
Kiedy jako dziecko modliłam się – On był przy mnie. 
Dobrze wiedział, jakie myśli będę miała jako nastolat-
ka – przecież diabeł chciał, abym się zabiła, ale Bóg 
do tego nie dopuścił. Przebaczył mi moją głupotę i 
nieposłuszeństwo Jego przykazaniom. 

W tym czasie zauważyłam również, że polubiłam 
towarzystwo małych dzieci, chociaż przedtem iry-
towała mnie ich obecność. Podjęłam próby uczenia 
dzieci w szkółce niedzielnej i zostałam zachęcona 
do wzięcia udziału w szkoleniach dla pracowników 
misyjnych wśród dzieci. Odczułam, że Bóg prowadzi 
mnie w kierunku nauczania dzieci o Nim. Postano-
wiłam też nauczyć się grać na gitarze, abym mogła 
razem z dziećmi śpiewać na szkółce. Kończyłam 

liceum i zastanawiałam się, co robić dalej? Modliłam 
się, aby Bóg pokierował moim życiem po maturze. 
Złożyłam podanie o przyjęcie na studia pedagogiczne 
w Cieszynie i zostałam przyjęta. Już na pierwszym 
roku studiów wiedziałam, że to jest to miejsce, w któ-
rym mam być. Praca z dziećmi bardzo mnie cieszyła, 
zarówno w szkółkach czy na spotkaniach ewangeli-
zacyjnych, jak i z uczniami w szkole. Zobaczyłam, że 
niektóre moje indywidualne predyspozycje i umiejęt-
ności złożyły się w jedną całość – bardzo przydatną 
w pracy z dziećmi. Zostałam nauczycielką i mimo 
trudów, jakie niesie ze sobą praca w szkole, daje mi to 
wiele radości i satysfakcji. 

Rysiek również został przemieniony przez Boże 
Słowo i poznał Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. 
Dzisiaj jesteśmy od 16 lat małżeństwem – Bóg wysłu-
chał mojej modlitwy i dał mi wspaniałego męża, 
który mnie kocha i okazuje wiele wsparcia i zrozu-
mienia. Dał nam też trzech wspaniałych synów, któ-
rzy są dla nas wielką radością. Bóg uczynił moje życie 
szczęśliwym, gdyż mogę doświadczać Jego miłości, 
bliskości i pomocy na co dzień. W trudnych chwilach, 
których nie jest tak mało, doświadczamy Jego wierno-
ści i łaski. Wiem, że mam Orędownika, który wstawia 
się za mną i Pocieszyciela, który uczy mnie, jak żyć. 
Nie chcę lekceważyć żadnego grzechu w moim życiu, 
bo wiem, jak drogo Pan Jezus za mnie zapłacił. 
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Darek: 

ŻYCIE BEZ 
PRAWEJ 
RĘKI
 19  

sierpnia 2004. Dzień pracy dobiega końca. 
Razem z kolegą budujemy drogę wysoko 
w górach. Cofam spychaczem i nie zauwa-

żam, że za bardzo zbliżyłem się do przepaści. Dzie-
więciotonowa maszyna zaczyna przewracać się i sta-
czać w dół… By ocalić życie wyskakuję z niej, słyszę 
głośny trzask i nagle cisza. Widzę, że nie mam prawej 
dłoni! Została przygnieciona między drzewem i spy-
chaczem... Jestem zalany krwią, ale mimo to reaguję 
trzeźwo. Mówię koledze, żeby zgasił spychacz, wziął 
piłę i ściął drzewo. Mam nadzieję, że uwolnię się, 
kiedy zetnie drzewo. Kolega, chcąc mnie ratować, bie-
rze piłę elektryczną. Drzewo jednak zaczyna się prze-
wracać w złym kierunku, a spychacz stacza się prosto 
na mnie! Krzyczę, żeby przestał ścinać i zadzwonił po 
straż, bo sami nie damy rady. 

Widzę, że drzewo coraz bardziej się nachyla. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że moje życie się kończy. Jedy-
nym moim pragnieniem jest to, by po raz ostatni 
zobaczyć żonę oraz dzieci i pożegnać się z nimi. W 
takiej chwili nie ma już żadnej ważnej rzeczy. Nie 
myśli się o pracy albo o tym, co będzie jutro czy za 
miesiąc. Wiem, że umieram i wszystko się kończy. 
Czuję ogromny żal w sercu, że dzieci są jeszcze małe 
i będę musiał je zostawić. Wołam głośno: Jezu, ratuj 
mnie! W tym momencie drzewo zatrzymuje się!

Przyjeżdżają karetki i straż. Akcja ratunkowa trwa 
ponad dwie godziny. Moje życie wisi na włosku, 
ponieważ spychacz w każdej chwili może mnie przy-
gnieść. W końcu udaje im się go pociągnąć. Kiedy 
zostaję uwolniony, biorę swoją prawą rękę do lewej 
dłoni i idę do karetki. Cały czas myślę: Co będzie dalej? 
Czy przyszyją mi rękę? Jakie będą możliwości? Mam 
nadzieję, że lekarze uczynią cud. W szpitalu jednak 
oznajmiają mi, że nie da się uratować mojej ręki, gdyż 
została bardzo mocno poparzona. 

Wydarzenia tego sierpniowego dnia spadły na 
mnie jak grom z jasnego nieba i przyniosły radykalne 
zmiany w mojej rodzinie. Do tego momentu wszystko 
układało się po naszej myśli i byliśmy zadowoleni z 
życia, choć nie zawsze było łatwo…

Kiedy miałem 15 lat, zmarła moja mama i zostałem 
tylko z bratem i tatą. Zastanawiałem się wtedy, czy 
czuwa nad nami jakaś opatrzność? Czy jest Bóg? 
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W moim sercu było pewne pragnienie Boga. Będąc 
ośmioletnim chłopcem czasem nawet z Nim rozma-
wiałem, bo mama prowadziła nas co niedzielę do 
kościoła. Gdy jej zabrakło, z biegiem czasu zapomnia-
łem o Bogu.

W szkole ponadpodstawowej uczyłem się zawodu 
mechanika samochodowego, a przy okazji znalazłem 
się w towarzystwie kolegów już niepodporządkowa-

nych rodzicom. Zaczęliśmy szukać sobie rozrywek: 
wspólne wyjazdy, alkohol itp. Cały czas tęskniłem 
jednak za czymś, czego nie potrafiłem określić. 

Tata pracował i dbał o to, żebyśmy mieli co jeść i 
w co się ubrać, ale wychowywał nas w niesamowitej 
karności. Nie łączyła nas bliska relacja, ponieważ 
za bardzo się go bałem. Kiedy ożenił się ponownie, 
zbuntowałem się, dlatego stosunki z drugą mamą nie 
układały nam się najlepiej. Mając 18 lat, całkowicie 
odizolowałem się od rodziców i zamieszkałem u 
babci, z którą byłem mocno związany.

Po ukończeniu szkoły znalazłem pracę jako mecha-
nik samochodowy. Myślałem, że będę miał ustabili-
zowane życie, lecz coraz bardziej pociągał mnie alko-
hol. Moje myśli były zajęte tym, by się upić i dobrze 
imprezować. 

W tym czasie stanęła na mojej drodze pewna rodzi-
na, która zaczęła mówić mi o Bogu. Często zapraszali 
mnie do siebie. Po śmierci mamy znalazłem u nich 
prawdziwy dom, bo przyjęli mnie jak własnego syna. 
Mieszkałem z nimi dwa lata i zrozumiałem, kim jest 
naprawdę Bóg. Nie tylko o Nim mówili, ale też poka-
zywali swoim życiem praktyczne chrześcijaństwo. 
Pierwszy raz widziałem ludzi modlących się przed 
posiłkami. Żyli z Bogiem na co dzień i dziękowali 
Mu za to, co mieli. Także wieczorami, kładąc się spać, 
wszyscy razem modliliśmy się, czytaliśmy Pismo 
Święte i śpiewaliśmy pieśni. 
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Pewnego dnia zostałem zaproszony na dużą impre-
zę młodzieżową. Mówca, który wygłaszał tam kaza-
nie, powiedział nam, co Jezus Chrystus zrobił dla 
każdego człowieka. Mówił o krzyżu, o ofierze i 
miłości, której ani koledzy, ani świat nie są w stanie 
nam zapewnić – miłości, której tak bardzo pragnąłem! 
Wtedy zacząłem rozumieć, co tak naprawdę stało się 
na krzyżu Golgoty i czym jest prawdziwa miłość. 
Kaznodzieja zapytał, kto chce przyjąć Pana Jezusa do 
swojego serca. Pomyślałem, że nie mam prawdziwej 
rodziny i jedynie On może być moją nadzieją, moim 
wsparciem i moją miłością. Wtedy przyjąłem Go jako 
osobistego Zbawiciela i zaprosiłem do swojego życia. 
Uwierzyłem, że On umarł na krzyżu za moje grzechy. 

Wracając tego wieczoru do domu, prosiłem Boga 
o uwolnienie od alkoholu, gdyż wiedziałem, że nie 
poradzę sobie z piciem sam. Bóg zadziałał od razu 
w dwóch dziedzinach: Z jednej strony uwolnił mnie 
od alkoholu, a z drugiej uleczył mnie z astmy! Od 
dzieciństwa chorowałem na astmę oskrzelową. Teraz 
wiedziałem, że w tej sprawie zaingerował sam Pan 
Bóg – nie byłem już chory! W ten sposób odpowie-
dział na moją modlitwę o uwolnienie. Zrozumiałem, 
że On chce leczyć nie tylko nasze serce i duszę, ale 
także nasze ciało.

Od tego dnia nie pociągał mnie już alkohol. Zostało 
to raz na zawsze odcięte. Wcześniej przez wiele mie-
sięcy obiecywałem babci, że już nigdy nie znajdzie 

mnie pijanego. Nałóg jednak mocno trzymał mnie w 
uzależnieniu i nie potrafiłem zrezygnować z alkoho-
lu. Kiedy Pan Bóg mi go zabrał, powiedziałem babci, 
że teraz jestem wolny i nie będę już pił. I faktycznie: 
minął tydzień – ja trzeźwy, drugi, trzeci, czwarty 
tydzień – całkowicie trzeźwy. Babcia była w szoku i 
zrozumiała, czym jest prawdziwa wolność. 

Całe moje życie diametralnie się zmieniło. Ludzie 
zauważyli, że coś ze mną jest inaczej – że nie ciągnę 
już do towarzyskich imprez zakrapianych alkoholem i 
staram się unikać złych rzeczy. Oznaczało to również 
porządkowanie pewnych spraw. Pracując jako mecha-
nik samochodowy, często zabierałem jakieś narzędzia 
z zakładu pracy, bo przydawały się w domu. Nigdy 
nie mówiło się o kradzieży, tylko że się kombinuje. 
Z chwilą nawrócenia Bóg zaczął mi to wyraźnie 
pokazywać i dostrzegłem moje złe postępowanie. 
Wtedy zapakowałem wszystkie te rzeczy, które mnie 
oskarżały i zawiozłem je do pracy. Wielu ludzi było 
zaskoczonych i nawet wujek, który ze mną pracował, 
powiedział, że można być chrześcijaninem, ale nie aż 
tak. Dla mnie natomiast była to wielka radość, ponie-
waż stałem się prawdziwie wolny. Niesamowity był 
też fakt, że wbrew temu, iż było mi wstyd przyznać 
się przed szefem do kradzieży, zyskałem jeszcze jego 
zaufanie!

Tak zaczęła się moja droga z Panem Jezusem. 
Zastanawiałem się, co dalej z moim życiem? Myśla-
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łem o założeniu rodziny i prosiłem Boga o żonę. 
Grałem wtedy w orkiestrze i śpiewałem w chórze 
chrześcijańskim. Tam poznałem Halinkę, która mi się 
spodobała. Bóg dał nam miłość do siebie nawzajem 
i po niedługim czasie pobraliśmy się. Urodziło nam 
się troje dzieci, dwóch chłopców i dziewczynka. Nie 
miałem już problemów z alkoholem i nasze życie 
biegło spokojnie. Pracowałem, podczas gdy Halinka 
zajmowała się wychowywaniem dzieci. Wiadomo, 
zmagaliśmy się z różnymi problemami, kiedy byłem 
bez pracy albo kiedy nie mieliśmy mieszkania. Wiele 
razy musieliśmy się przeprowadzać, ale Bóg zawsze 
troszczył się o nas i przygotowywał nam nowe miej-
sce, aż w końcu osiedliliśmy się w Wiśle, wysoko w 
górach. 

To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nie oznacza jed-
nak, że nie przechodzimy przez doświadczenia. Cał-
kiem niespodziewanie przyszedł dzień, w którym 
nasze życie zostało postawione na głowie. 

Kiedy po wypadku obudziłem się, myślałem, że 
to wszystko był tylko sen – koszmarny sen. Okazało 
się niestety, że to była jednak rzeczywistość. Rano 
odwiedziła mnie Halinka i powiedziała, że przez całą 
noc modlili się o mnie. Byłem zaskoczony jej spoko-
jem, bo spodziewałam się, że będzie zdenerwowana, 
co teraz będzie, z czego będziemy żyć… Natomiast 
z miłością i przekonaniem powiedziała, że będzie 
dobrze i że cieszy się, iż żyję. Przeczytała mi słowa z 

Pisma Świętego, żeby mnie podnieść na duchu: Lecz ja 
wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, 
a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć 
nadzieją (Jer. 29,11).

Również mój starszy syn, Dawid – miał wtedy 13 
lat – przyniósł mi do szpitala słowo pocieszenia, które 
jest zapisane w Biblii: Pan będzie ciebie stale prowadził 
i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że 
twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród 
nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają 
(Iz. 58,11). Był to dla mnie niesamowity werset, gdyż 
zawierał obietnicę, iż Bóg sprawi, że [moje] członki odzy-
skają swoją siłę.

Nasz drugi syn, Marcin – jedenastolatek – stał tro-
chę z daleka i nie chciał się do mnie zbliżyć. Płakał 
i powiedział, że już nigdy nie będę taki sam. Znał 
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mnie tylko całego i zdrowego, z dwiema rękami. 
Powiedziałem mu, że będzie dalej tak jak było. Pan 
Bóg włożył do mojego serca przekonanie, że wyjdę ze 
szpitala, wsiądę do auta i pojadę do domu! Zastana-
wiałem się, w jaki sposób ma się to odbyć, ale czułem, 
że Bóg mi to jeszcze raz potwierdził. Po dziewięciu 
dniach opuściłem szpital i wsiadłem do samochodu. 
Choć kikut ręki był spuchnięty, potrafiłem wrzucać 
biegi! Sam byłem w szoku.

Zacząłem analizować, co dalej z moim życiem. Pró-
bowałem pocieszyć się myślą, że mogę być użyteczny 
i bez prawej ręki. Często jednak przychodziły chwile 
załamania. Mimo to chciałem być wsparciem dla 
swoich dzieci i nie pokazywałem im nigdy łez. Za to 
wiele razy stawałem samochodem gdzieś w lesie, pła-
kałem przed Bogiem i pytałem Go, dlaczego tak się 
stało. Właśnie w tych momentach Bóg mnie pocieszał 
i przypominał mi słowa: Lecz ja wiem, jakie myśli mam 
o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby 
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Werset ten 
był dla mnie wielkim wzmocnieniem i zachęceniem. 
Przeczytałem również obietnicę z Pisma Świętego, 
że Bóg nigdy nie kładzie na nas więcej niż potrafimy 
unieść. 

Jako rodzina zawsze staraliśmy się być dobrym 
zespołem. Pamiętam, jak miesiąc po wypadku trzeba 
nam było zrobić remont naszego traktora, którego 
silnik był w kiepskim stanie. Jako mechanik wiedzia-

łem, jak go naprawić, natomiast brakowało mi do tego 
ręki. Wtedy chłopcy powiedzieli: Tatuś, teraz zamiast 
dwóch rąk masz pięć, bo my mamy po dwie! Byli dla mnie 
niesamowitym wsparciem i faktycznie zrobiliśmy 
razem cały remont silnika. Byliśmy dumni z naszej 
wspólnej pracy. 

Kilka miesięcy po wyjściu ze szpitala Bóg przemó-
wił do mnie we śnie. Widziałem, jak jadę autem cięża-
rowym – tym, którym jeździłem przed wypadkiem, 
pracując jako kierowca! Następnego ranka powiedzia-
łem Halince, że będę znowu jeździł ciężarówką. Była 
w szoku, gdyż według niej było to niemożliwe. Uwie-
rzyłem jednak Słowu, że dla Boga nie ma rzeczy nie-
możliwych, chociaż sam jeszcze nie wiedziałem, jak 
to będzie wyglądać. Wiedziałem, że On jest Bogiem 
cudów i nigdy nas nie zostawi. 

Po pół roku dostałem protezę i poczułem ogrom-
ne pragnienie, by jeździć. Wyćwiczyłem ramię dość 
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szybko, poszedłem do lekarza i dostałem zaświadcze-
nie, że nie ma przeszkód, by wrócić do zawodowego 
jeżdżenia. Również mój szef nie przekreślił mnie jako 
osoby niepełnosprawnej i pozwolił mi jeździć. Dzię-
kowałem Bogu za jego zaufanie. Zacząłem znowu 
normalnie pracować i utrzymywać rodzinę. Chciałem 
pokazać swoim dzieciom, że samo kalectwo nie jest w 
stanie rozbić nas czy pozbawić marzeń. 

Protezy używałem do jeżdżenia autem ciężaro-
wym. Jest to jednak kosztowna rzecz, a w pracy mia-
łem do czynienia z olejem i smarem, przez co bardzo 
szybko bym ją zniszczył. Dlatego zacząłem jej coraz 
rzadziej używać i pracować bez niej. 

Po dwóch latach pracy Bóg dał mi wizję, żeby otwo-
rzyć własną firmę. Zawsze lubiłem ciężkie sprzę-
ty, koparki itd. Nie wiedziałem, czy dam radę, ale 
Halinka wspierała mnie w tym marzeniu. Kupiliśmy 

koparkę i Pan Bóg mi tak błogosławił, że w bardzo 
krótkim czasie nauczyłem się pracować tak samo 
jak osoba, która ma dwie sprawne ręce. Zaczęło się 
wypełniać słowo z Biblii: Sprawię, że twoje członki odzy-
skają swoją siłę. Moje kalectwo wcale nie ograniczyło 
mojej sprawności. 

Kiedy byłem jeszcze w szpitalu, odwiedziła mnie 
sąsiadka. Powiedziała, że ogromnie się cieszy, iż prze-
żyłem tę tragedię, lecz najbardziej jest jej żal, że nigdy 
nie będę już grał na trąbce. Odpowiedziałem jej, że jak 
tylko będę umiał, to zagram dla niej lewą ręką. I tak 
się też stało. Po wyjściu ze szpitala zacząłem ćwiczyć. 
Na początku szło mi dość ciężko, potem jednak coraz 
lepiej. Dzisiaj gram przy różnych okazjach i mogę być 
przez to zachęceniem dla innych. 

W pewnym momencie zacząłem dzielić się moją 
historią w szpitalach. Oprócz tego grałem pacjen-
tom pieśni na trąbce. Widziałem, że nawet takie 
złe wydarzenia jak mój wypadek mogą być błogo-
sławieństwem dla ludzi, którzy przechodzą trudne 
doświadczenia życiowe. Któregoś dnia spotkałem w 
szpitalu człowieka, który zaprosił mnie do zakładu 
karnego, by również tam mówić i grać. Zaczęliśmy 
odwiedzać skazanych, uświadamiając im, iż kalectwo 
jest podobne do więzienia – też stanowi pewne ogra-
niczenie. Dzięki Bogu jednak można mieć prawdziwą 
wolność – nawet za kratami, ponieważ grzech jest tym, 
co nas zniewala, a nie mury więzienne czy kalectwo. 
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Pan Jezus właśnie po to przyszedł na świat, by wziąć 
nasze grzechy na Siebie i uwolnić nas. 

Tak właśnie biegnie dziś moje życie. Bóg cały czas 
daje mi pasję do pracy. Wierzę, że On poprowadzi 
nas dalej, gdyż wiem, że dla każdego człowieka ma 
pewne zlecenie. W Piśmie Świętym jest napisane: Bo 
myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi 
moje – mówi Pan (Iz. 55,8). Czasem jest tak, że układa-
my sobie jakiś scenariusz, a całkiem inaczej może to 
widzieć Bóg. Mimo że dzieją się rzeczy, których nie 
rozumiemy, wierzę w to, że będą one użyte później. 
Tak samo jest w moim przypadku. Jestem pewny jed-
nego: Jezus Chrystus, który oddał Swoje życie za nas, 
nigdy nas nie zostawi. 

Jola: 

CZY BÓG 
MNIE 
SŁYSZY?
 L  

istopad 1987. W przeddzień wyjazdu moje-
go męża do pracy w kopalni nasz roczny 
synek, Przemek, zaczął nagle wymiotować, 

dostał temperaturę i zrobił się pergaminowo biały. Za 
chwilę był już nieprzytomny. Przerażeni zawieźliśmy 
go do szpitala. Lekarze podejrzewali zapalenie opon 
mózgowych i wzięli go na oddział zakaźny, na któ-
rym nie ma odwiedzin. Jacek musiał wracać na Śląsk. 
Przyjeżdżał raz na kwartał do Włocławka, gdzie 
mieszkaliśmy z moimi rodzicami. 

Przemek chorował z przerwami przez kolejne trzy 
miesiące. Był to dla mnie szczególnie trudny czas, bo 
Jacek był 400 km od domu, a ja czułam się samotna 
i bezsilna. Akurat w tym czasie trafiła do naszego 
domu kopia obrazu częstochowskiego. Klęczałam 
przed nim przez całą noc i modliłam się, żeby Prze-
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mek był zdrowy. Czy Bóg mnie słyszy? Pytanie to 
towarzyszyło mi od najmłodszych lat… 

Urodziłam się jako szóste dziecko w rodzinie trady-
cyjnie katolickiej. Jak daleko sięgam pamięcią wstecz, 
rodzice prowadzili nas do kościoła i przekazali nam 
Boga, który był na obrazie. Nieraz, już jako dziecko, 
patrząc na obraz lub na krzyż, zastanawiałam się 
nad tym, czy On mnie widzi i czy naprawdę jest mną 
zainteresowany. 

Byłam nauczona, że poprzez uczynki możemy 
zasłużyć sobie na Bożą aprobatę, a nawet na niebo, 
starałam się więc postępować dobrze. Brałam udział 
w różnego rodzaju procesjach, nosiłam różaniec, 
stroiłam ołtarz itp. Wydawało mi się, że za każdym 
razem wspinam się o jeden szczebelek wyżej po dra-
bince z czyśćca do nieba. 

W ten sposób dorastałam. Przyszedł kwiecień 1985 
– wyszłam za mąż za Jacka. Rok później urodził nam 
się Przemek. Nasze życie toczyło się w miarę spokoj-
nie. Jako ta, która regularnie uczestniczyła w mszy 
świętej, byłam jakby na „wyższej pozycji“ w naszym 
małżeństwie, gdyż Jacek nie chodził do kościoła. 
Uważałam się za odpowiedzialną za sprawy religijne 
w naszej rodzinie. Przemka zabierałam od najmłod-
szych dni do kościoła. 

W maju 1987 Jacek wyjechał na Śląsk i podjął pracę 
w kopalni. Zaczął też szukać mieszkania, żebyśmy 
mogli wprowadzić się z Przemkiem do niego. Po 
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trzech miesiącach odwiedził nas pierwszy raz we 
Włocławku. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Mój 
mąż – który właściwie nie interesował się sprawami 
religijnymi – powiedział mi, że Jezus nie jest tylko na 
obrazie, ale jest nami zainteresowany i może zmienić 
nasze życie. Zapytałam go, gdzie coś takiego usłyszał. 
Jacek opowiedział mi o koledze z pracy, który chodzi 
do kościoła zielonoświątkowego. Pomyślałam: Co to 
jest? Jakiś nowy kościół? Oprócz katolików, kilku ewangeli-
ków i świadków Jehowy, nie ma przecież innego wyznania! 

Byłam przekonana, że Jacek trafił do jakiejś sekty. Nie 
chciałam słuchać tego, co mówił. Powiedziałam mu 
tylko, żeby tam lepiej nie chodził.

Klękając przed obrazem Marii i prosząc o zdrowie 
dla Przemka, przypominały mi się słowa Jacka o 
żywym Bogu. Jednak nie bardzo wiedziałam, co o 
tym myśleć. Skąd Jacek mógłby znać prawdę? Prze-
cież nie chodził do kościoła i nie mógł być obeznany 
z tematem Boga. Czułam się pewniej w tym, w czym 
się wychowywałam, chociaż nie miałam odpowiedzi 
na pytanie, czy Bóg mnie faktycznie słyszy, widzi, 
kocha...

Kilka miesięcy później Jacek znalazł mieszkanie 
w Cieszynie, gdzie mogliśmy wynająć dwa pokoiki. 
Bardzo się ucieszyliśmy, że po długiej rozłące będzie-
my znowu razem. Jadąc do Cieszyna, nie wiedziałam 
jeszcze, że jestem w ciąży z drugim dzieckiem. Po 
kilku miesiącach urodziła się Magda. 

W międzyczasie Jacek oddał swoje życie Jezuso-
wi. Kiedy mi o tym opowiedział, nie ucieszyłam 
się. Uraziło mnie to i nawet pomyślałam, żeby się z 
nim rozwieść. Bałam się, że skoro tak lekko potra-
fił zrezygnować z kościoła katolickiego i przejść 
do kościoła zielonoświątkowego, to równie szybko 
mógłby znaleźć sobie inną żonę… Pomyślałam: Jeśli 
ktoś ma zakończyć nasze małżeństwo, to niech będę 
to ja! Dałam mu do zrozumienia, że jeśli będzie dalej 
uczęszczał do kościoła zielonoświątkowego, to od 



36 37

niego odejdę. Jacek powiedział wtedy, że w takim 
razie nie będzie chodził nigdzie. Nie chciałam też 
żadnych rozmów na temat jego „nowej wiary“. 

Mojego męża zaczął odwiedzać Bogdan – kolega, 
przez którego Jacek usłyszał o Jezusie. Często nasze 
rozmowy schodziły na temat wiary, a ja nigdy nie 
umiałam mu powiedzieć, że w tym domu jest to temat 
tabu. Bogdan nieraz opowiadał o swoich doświadcze-
niach z Bogiem. Czułam się nieprzyjemnie i zaczęłam 
bronić kościoła katolickiego. Pamiętam, jak zapytał 
mnie, czy znam dziesięć przykazań. Jak mogłam nie 
znać! Zaczęłam je recytować, a on: Nieprawda, drugie 
przykazanie brzmi inaczej, i przeczytał mi z Pisma 
Świętego, jak tam jest napisane. 

Prawie za każdym razem zostawiał mnie z różnymi 
pytaniami i coraz bardziej zaczęły mnie one nurto-
wać. Kiedyś zapytał mnie, co podoba mi się w koście-
le katolickim. Zaczęłam się zastanawiać: Ładna msza, 
procesja... A wtedy Bogdan zapytał: Jaki to ma wpływ na 
twoją relację z Bogiem? Jak to zmienia twoje życie? Nigdy 
wcześniej o tym nie myślałam. Zawsze wydawało 
mi się, że wystarczy sam fakt, że należę do jedynego 
prawidłowego kościoła. Podczas naszych rozmów, 
Bogdan wielokrotnie pokazywał mi, co Biblia mówi 
na różne tematy. Nieraz poruszał tylko jedną myśl i 
odchodził, a w mojej głowie pozostawało to na długo. 

Chociaż Jacek nie rozmawiał ze mną o Bogu, 
zauważyłam u niego zmiany. Zastanawiałam się, 

jak to może być, że ja – wierząca praktykująca kato-
liczka – zachowuję się czasami bardzo niewłaściwie, 
a Jacek, który do kościoła nie chodzi, jest w stanie 
powiedzieć: Przepraszam i przyznać się do błędu. 
Jeżeli coś wyprowadziło mnie z równowagi, umia-
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łam być bardzo niemiła i używać słów, których nie 
wypada powtarzać. Często miałam świadomość, że 
posunęłam się za daleko w swoich słowach, ale przed 
moim mężem nie potrafiłam się do tego przyznać. 
Kiedy Jacek usłyszał ode mnie bardzo dużo przy-
krych słów i widocznie nie mógł już znieść więcej, 
nie odpowiadał mi w ten sam sposób, lecz wychodził 
na pół godziny z domu. Potem wracał, był dla mnie 
miły i traktował mnie tak, jak gdyby nic się nie stało. 
Zazdrościłam mu tego spokoju i radości, które z niego 
emanowały. 

Nadal uczęszczałam do kościoła i brałam udział 
we wszystkich obrządkach, jednak coraz częściej 
zastanawiałam się, czy to, co robię, jest dobre. Bogdan 
przeczytał mi z Pisma Świętego: Nie czyń sobie podo-
bizny rzeźbionej… i nie będziesz się temu kłaniał. Kiedy 
później klękałam w kościele, te słowa dźwięczały w 
moich uszach… Przypomniała mi się także noc, którą 
spędziłam przed obrazem Marii, błagając o zdrowie 
dla Przemka. Bogdan zapytał mnie, w którym miejscu 
Biblia zachęca nas do modlitwy do obrazów. Powie-
dział mi, że jest to bałwochwalstwem i nie podoba 
się Bogu. Wtedy Jacek przyznał, że jadąc tego listopa-
dowego dnia z Przemkiem do szpitala, modlił się w 
swoim sercu: Boże, jeżeli naprawdę jesteś, to zostaw nam 
Przemka. W tym momencie nasz synek zaczął płakać, 
co było dla Jacka znakiem, że Bóg istnieje i Przemek 
będzie żył.

Czułam się wewnętrznie coraz bardziej rozdarta. 
Trwało to prawie dwa lata. Zaczęłam pytać Boga, jak 
to wszystko naprawdę ma wyglądać, bo nie umia-
łam tego sobie poukładać. To, co Bogdan mi mówił 
i czytał z Biblii, wydawało mi się logiczne. Chociaż 
ciągle broniłam kościoła katolickiego, uświadomi-
łam sobie, że tak naprawdę nie znam Boga, tylko 
tradycję. Brałam udział w drodze krzyżowej, ale nie 
zrozumiałam, co na tym krzyżu się wykonało. Pisma 
Świętego nigdy nie czytałam. Nie wiedziałam, jaki 
Bóg naprawdę jest. Dowiedziałam się również, że nie 
ma czyśćca, co pozbawiło mnie całej nadziei na niebo. 
Czułam się zrozpaczona i oszukana. Napracowałam 
się tyle lat na ten czyściec, a tu nagle okazuje się, że 
go nie ma! 

Bogdan powiedział mi wtedy, że ma lepszą wiado-
mość dla mnie. Przeczytał mi z Biblii: Łaską zbawieni 
jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z 
uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef. 2,8-9). To ozna-
czałoby, że nie muszę zasłużyć sobie na niebo, ale z 
łaski mogę żyć wiecznie! Na początku tego nie zrozu-
miałam: Jak z łaski? Przecież tak nie może być! Trzeba coś 
robić! Bogdan tłumaczył: Pan Jezus tak bardzo cię kocha, 
że umarł za twoje grzechy i daje ci zbawienie, nie oczekując 
żadnych uczynków z twojej strony. Masz tylko wziąć zba-
wienie z Jego ręki. Moją pierwszą myślą było: Nie chcę 
tylko wziąć, chcę za to zapłacić. 

Wtedy przypomniały mi się słowa mojego taty, 
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który wrócił kiedyś z targu i opowiedział bardzo 
dziwną sytuację: Tego dnia zostało mu dużo towaru, 
a miał już dosyć handlowania. Chciał rozdać pozosta-
łą kapustę za darmo. Ludzie podchodzili i pytali: Po 
ile jest główka?, a tata odpowiadał: Za darmo. Każdy 
spojrzał tylko na niego i odchodził! Nikt nie wziął 
kapusty! Dlatego odpowiedział kolejnym ludziom, że 
kapusta jest po złotówce. Wtedy zaczęli ją kupować. 

Teraz widziałam w tym pewną prawdę: Jeżeli 
coś jest za darmo, nikt tego nie chce. Natomiast jeśli 
można zapłacić, chociażby symbolicznie, to każdy jest 
chętny. Tak samo było u mnie: Dobre uczynki dawały 
mi poczucie własnej sprawiedliwości. Rzeczywiście 
byłam niesamowicie dumna z tego, że jestem taka 
dobra, iż pamiętam o chorych i wszystkich potrzebu-
jących w okolicy itd. A tu Bóg mówi: ... z łaski, aby się 
nikt nie chlubił! 

Kiedy Jacek był w pracy, czasami sięgałam po jego 
Biblię i czytałam. Coraz bardziej interesowało mnie 
też, jak wygląda nabożeństwo w kościele zielono-
świątkowym i o czym oni tam mówią. Ale ponieważ 
wcześniej powiedziałam, że nigdy do tego kościoła 
nie pójdę, było mi trudno…

Pewnego popołudnia szliśmy na spacer do miasta i 
usiedliśmy na ławce na rynku. Przyszedł akurat Bog-
dan ze swoją żoną. Krysia zaprosiła mnie na nabożeń-
stwo i powiedziała: Chodź z nami. Co ci szkodzi? Dałam 
się przekonać i poszłam pierwszy raz do zboru. 

Najpierw był śpiew uwielbiający Boga, potem kaza-
nie pastora. Słuchając go, czułam, jakby opowiadał o 
moim życiu! Pod koniec kazania powiedział: Jeśli jest 
tu osoba, która chciałaby powierzyć swoje życie Bogu, niech 
przyjdzie do przodu. Pomyślałam sobie: Nie wyjdę do 
przodu! Chociaż w moim sercu w tym momencie było 
już jasne, że chcę należeć do Jezusa, nie chciałam tego 
pokazać. Ciągle moja duma nie pozwalała mi przy-
znać się do tego, że potrzebuję Boga i Jego przeba-
czenia, jak ziemia deszczu. Pastor wtedy powiedział, 
że będzie się modlił i ci, którzy się zgadzają, niech 
powtarzają modlitwę za nim. Pomodlił się i ja, stojąc 
w ławce, powtórzyłam jego słowa w swoim sercu, 
zapraszając w ten sposób Jezusa Chrystusa do mojego 
życia. Czułam, jak radość i wolność rozprzestrzeniały 
się we mnie. Wręcz nosiło mnie, aby o tym powie-
dzieć Jackowi. Oboje ogromnie się ucieszyliśmy. Jacek 
przyznał, że długo prosił Boga o to, żeby nastał ten 
dzień i byśmy mogli być razem w kościele.

To było jesienią. Uczestniczyliśmy w grupach 
domowych – spotykaliśmy się u kogoś w domu, czy-
taliśmy Pismo Święte i rozmawialiśmy o danym tek-
ście. Modliliśmy się też razem o różne rzeczy, które 
nas dotykały. Dla mnie jednym z najważniejszych 
tematów była modlitwa o uwolnienie od papierosów. 
Byłam nałogowym palaczem. Jackowi bardzo prze-
szkadzało moje palenie. Sam kiedyś palił, ale Pan Bóg 
go od tego uwolnił. Dlatego chciał, żebym się modliła 
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o to. Rzucenie papierosów wydawało mi się jednak 
zbyt trudne i powiedziałam: Jeśli nie dostanę od Boga 
po głowie, to nie zrezygnuję z papierosów. Starałam się 
modlić o uwolnienie, lecz według mojego uznania 
Bóg nie musiał się z tym śpieszyć… 

Pamiętam, jak pewnego wieczoru wróciliśmy z 
czwartkowego nabożeństwa do domu. Po kolacji 
położyliśmy dzieci do łóżek, potem usiadłam wygod-
nie w fotelu i sięgnęłam po papierosa. Tego dnia na 
nabożeństwie pastor modlił się ze mną o uwolnie-
nie od nałogu… Kiedy zapaliłam papierosa, coś mi 
się stało. Poczułam uderzenie w głowę i zrobiło mi 
się niedobrze. Pociągnęłam jeszcze raz i poczułam 
odruch wymiotny. Zgasiłam papierosa. Jacek obser-

wował mnie, uśmiechnął się i powiedział: Nie wiesz, 
co się stało? Bóg cię uwolnił! Nie musisz już palić! Nie 
spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać! Dym 
papierosowy był dla mnie nagle tak nieznośny, że 
jeszcze tego wieczoru musiałam ściągać firanki do 
prania. Wszystko śmierdziało mi dymem. Nie pozwo-
liłam już nikomu zapalić u nas w domu. Przez jakiś 
czas zapach papierosów powodował, że chciało mi 
się wymiotować. Później się to uspokoiło, ale papie-
ros, który zgasiłam tego czwartkowego wieczoru, był 
moim ostatnim. Minęły od tego momentu ponad 22 
lata. Wiem, że rzeczywiście Bóg zabrał mi ten nałóg.

Po moim nawróceniu zaczęłam regularnie czytać 
Pismo Święte. Poznawałam przez to Boga coraz bli-
żej. Na początku fakt, że oddałam swoje życie Panu 
Jezusowi, wcale nie wiązał się dla mnie z rezygnacją 
z kościoła katolickiego. Przez pierwsze tygodnie cho-
dziłam i do kościoła i do zboru. Zaczęłam jednak w 
kościele odczuwać zimno i obcość. Chociaż byłam 
członkiem tego kościoła i uczestniczyłam regularnie 
w mszach, to równocześnie czułam się anonimową, 
nikomu nie znaną osobą. W zborze było całkiem 
inaczej. Łączyły nas serdeczne relacje, ale przede 
wszystkim wiedziałam, że Bóg zna mnie po imieniu 
i interesuje się mną, że nie jest tylko na obrazie. Z 
biegiem czasu stało się to dla mnie niemożliwe, by 
zostać w kościele. 

Chciałam koniecznie powiedzieć o tym mamie i 
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rodzeństwu, lecz bardzo się bałam, że rodzina mnie 
przekreśli. Mimo to chciałam być szczera, również ze 
względu na Boga. Tata już wtedy nie żył. Zaprosiłam 
mamę na Święta Bożego Narodzenia do nas. Nie pla-
nowałam jej jednak powiedzieć o moim nawróceniu 
podczas jej pobytu u nas, tylko później, kiedy odwio-
zę ją do domu. Bałam się, że spakuje się i wyjedzie od 
razu. Miałam także zamiar chodzić z nią do kościoła, 
póki będzie u nas. 

W domu mamy skrzyneczkę z wersetami biblij-
nymi. Przed przyjazdem mamy wyciągnęłam jeden 
z nich i przeczytałam: Nie troszczcie się, jak i co macie 
mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie 
mówić (Mat. 10,19). Trochę mnie to uspokoiło. 

Mama przyjechała i spędziliśmy ze sobą miły 
pierwszy wieczór. Na drugi dzień rano mama wysłała 
Jacka z dziećmi na spacer i chciała ze mną poroz-
mawiać. Widziałam, że jest czymś podenerwowana. 
Usiadłyśmy w kuchni, a mama od razu: Powiedz mi, 
gdzie ty chodzisz do kościoła?!? Przypomniał mi się 
werset z poprzedniego dnia i w duchu tylko wes-
tchnęłam: Boże, ratuj! Mama jeszcze nie skończyła: 
Rano leżę tak sobie w łóżku z Przemusiem i rozmawiamy, 
a on mi mówi: Babciu, jak bolą cię ręce, to musisz jechać 
z nami do kościółka i wyjdzie pastor, będzie się o ciebie 
modlił i zostaniesz uzdrowiona! Kiedy mama usłyszała 
pastor, a nie ksiądz, to od razu zaczęła podpytywać 
czteroletniego Przemka. Tłumaczył jej, że jeździmy do 

zboru w Cieszynie… Słuchając mamy, wiedziałam, 
że przyszedł moment, by jej wszystko wytłumaczyć. 
Zaczęłam od tego, że od pewnego czasu już nie palę. 
Oczywiście, zauważyła to, ale myślała, że po prostu 
nareszcie sama zdecydowałam się na rzucenie papie-
rosów. Tata zmarł na raka płuc, więc dla niej papie-
rosy były czymś szczególnie negatywnym i bardzo 
zależało jej na tym, żebym nie paliła. Powiedziałam 
jej, jak odbyło się to w rzeczywistości. Potem wyjaśni-
łam jej moją długą drogę do Boga, z którym miałam 
teraz osobistą relację. Opisałam jej, jak nasze życie się 
zmieniło – moja relacja z Jackiem, że już nie naskakuję 
na niego, lecz trzymamy się razem, i że dzieci w takiej 
atmosferze też całkiem inaczej funkcjonują. 

Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu mama nie 
pogniewała się na mnie. Posłuchała mnie i chociaż 
była sceptycznie nastawiona, nie odwróciła się ode 
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mnie. Była wtedy przez kilka tygodni u nas. Podobało 
jej się to, że modlimy się przed posiłkami oraz z dzieć-
mi, zanim kładły się spać. Lubiła pieśni, które śpiewa-
liśmy z nimi i nawet zaczęła śpiewać razem z nami. 
W pewnym momencie dała się też zaprosić do zboru, 
również dzięki Przemkowi. Podobało jej się nabo-
żeństwo i kazanie. Zaczęła regularnie z nami jeździć. 
Niedługo także oddała swoje życie Panu Jezusowi.

W kolejnych miesiącach i latach doświadczaliśmy 
różnych cudów w odpowiedzi na nasze modlitwy. 
Pamiętam czas, kiedy Jacek był przez 14 miesięcy na 
chorobowym i to spowodowało, że mieliśmy poważ-
ne kłopoty finansowe. Pewnej soboty, patrząc przez 
okno, zobaczyłam, że przyjechała moja siostra ze 
szwagrem, córką i moją mamą! Byłam przerażona: 
cztery osoby, które trzeba ugościć, a w lodówce mie-
liśmy tylko światło i trochę lodu… Zastanawialiśmy 
się, od kogo najszybciej pożyczyć pieniądze. Mama 
już weszła do domu i prosiła, żeby Jacek pomógł im 
się wypakować. Za chwilę Jacek zawołał, że potrze-
buje klucza od piwnicy. Okazało się, że moja rodzina 
przywiozła mąkę, ziemniaki, słoiki z ogórkami, jajka, 
mięso, wędlinę, chleb, masło swojej roboty i ciasto! 
Widząc to wszystko, rozpłakałam się. Powiedziałam 
mamie: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg was tutaj 
przysłał? Wcześniej czytaliśmy z Jackiem różne werse-
ty z Biblii, w których była mowa o tym, że sprawiedli-
wemu nie zabraknie chleba i mamy patrzeć na ptaki – nie 

sieją ani żną, a Bóg je żywi. Na podstawie tych werse-
tów modliliśmy się o Bożą pomoc w naszej sytuacji. 
Chcieliśmy wierzyć Jego Słowu. I faktycznie spełniła 
się obietnica, że On jako kochający Ojciec zatroszczy 
się o Swoje dzieci!

Do dnia dzisiejszego nie żałowałam nawet przez 
sekundę, że poszłam za Jezusem. Była to najlepsza 
decyzja mojego życia. Nawet nie chcę zastanawiać 
się nad tym, gdzie byłabym, gdyby nie Boża łaska. 
Dziękuję Bogu też za to, że mogę dziś oglądać swoje 
dzieci, które Go również kochają.
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Paweł: 

BÓG – 
SILNIEJSZY 
OD HEROINY
 Z  

ostałem wychowany przez mamę. Gdy mia-
łem dwa lata, mama odeszła od ojca, by 
chronić siebie i mnie. Mieszkaliśmy we Wro-

cławiu, w wielkim blokowisku, które liczyło ok. 30 
tys. ludzi. Tam chodziłem do szkoły podstawowej i 
dobrze się uczyłem. Nie było ze mną żadnych proble-
mów. Mama dbała, żeby wszystko w domu dobrze się 
układało. Jednak mieszkając w bloku, młody człowiek 
ma za dużo wolnego czasu i zaczyna robić głupie rze-
czy, często odbiegające od normalności.

Po podstawówce ukończyłem szkołę zawodową 
i dostałem pracę pomocnika na budowie. Oprócz 
tego chodziłem do technikum wieczorowego. Miałem 
wtedy 18 lat i czułem się dorosły i wolny. 

Kolega prowadzący firmę budowlaną zatrudnił 
mnie u siebie. Nauczyłem się kłaść płytki. Lubiłem tę 

pracę, lecz po pięciu latach dotarło do mnie, że taką 
pracą do niczego nie dojdę. Marzyły mi się większe 
dochody. 

Miałem grono znajomych, którzy zajmowali się 
różnymi „interesami“ – kradli samochody, handlo-
wali narkotykami i robili inne nielegalne rzeczy, na 
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których można było szybko zarobić. Coraz częściej 
z nimi przebywałem. Po raz pierwszy w życiu zaży-
wałem narkotyki, którymi zacząłem też handlować. 
Imponowało mi, że tak szybko można uzyskać od 
kilkuset do tysiąca złotych dziennie. Z jednej strony 
wiedziałem, że robię źle, ale z drugiej, coraz mocniej 
mnie to wciągało. Kiedy poznałem tych ludzi, rozpo-
czął się mój powolny upadek.

Już pod koniec trzeciego roku technikum spróbo-
wałem wszystkich narkotyków, które były dostępne: 
najpierw marihuany, potem amfetaminy, LSD, a 
skończyło się na heroinie. Mama nie była świadoma 
tego, co się ze mną dzieje, pomimo naszej dobrej 
relacji. Zawsze potrafiłem wszystko jakoś tak ująć, że 
nie wiedziała, gdzie jestem i co robię. Często ją okła-
mywałem. Do matury podchodziłem z obojętnością – 
wszystko jedno czy zdam, czy nie zdam. I nie zdałem. 
Mimo to stwierdziłem, że jakoś będzie. 

Heroina stała się moim bogiem. Na początku pali-
łem, a później zacząłem brać dożylnie. W pewnym 
momencie powiedziałem mamie, że potrzebuję pie-
niędzy, bo jestem uzależniony. Mama była w szoku i 
starała mi się pomóc, ale tak naprawdę przyczyniała 
się do tego, że moje uzależnienie jeszcze się pogłębia-
ło. Dawała mi pieniądze i stała się współuzależniona. 
Kiedy dowiedziała się, jak z tym walczyć, postano-
wiła, że wyrzuci mnie z domu. Nie chciała mi tego 
powiedzieć wprost, gdyż bała się o siebie. Widziała, że 

stałem się agresywny, choć wcześniej taki nie byłem. 
Któregoś dnia policja mnie złapała i przetrzymywała 
przez 48 godzin. Mama skorzystała z mojej nieobec-
ności i zmieniła zamki w drzwiach, jednocześnie 
wyprowadzając się. Nie czuła się już bezpiecznie w 
swoich czterech ścianach. Wracając z posterunku 
musiałem włamać się do własnego mieszkania. 

Przez rok mieszkałem sam. Był to najgorszy okres 
w moim życiu! W tym czasie wyprzedałem meble i 
wszystko, co było tylko możliwe, włącznie z karni-
szami. Stałem się bezwzględny, by móc przeżyć, bo 
wiadomo jak działa heroina – człowiek musi ją brać, 
by jakoś funkcjonować. Wcześniej próbowałem dwa 
razy przejść detoks, jednak po kilku dniach ucieka-
łem z kliniki. Wielokrotnie byłem przetrzymywany 
przez policję. Kiedyś przywieźli mnie na tak zwany 
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dołek. Leżałem tam przez dwa dni 
w brudnym, śmierdzącym kocu i 
marzyłem o tym, aby być czystym, 
stać na przystanku i jechać do pracy 
autobusem. To marzenie często do 
mnie powracało – chciałem po 
prostu być zwykłym człowiekiem, 
mieć żonę, dzieci, dom… Lecz 
nie było to wtedy w ogóle realne, 
ponieważ narkotyki były silniejsze. 
Zawładnęły moim życiem. Nie wie-
działem, jak z tego wyjść. Z mamą 
nie miałem już kontaktu. 

Mimo wszystko miałem cały czas 
takie przeczucie, że ktoś nade mną 
czuwa. Pamiętam, jak raz byłem w 
zupełnym dołku. Leżałem w rynsz-
toku i potrzebowałem heroiny, a nie 
miałem pieniędzy. Wtedy wołałem: 
Boże, jeśli jesteś, to ratuj mnie! Nie 
wiedziałem, czy Bóg mnie słyszy 
i czy w ogóle chciałby mi pomóc. 

Byłem świadomy, że niczym na to nie zasłużyłem… 
Chodziłem na Dworzec Główny, gdzie zacząłem 

brać kompot (polska heroina). Było tam dużo nar-
komanów i poważnie uzależnionych. Nawiązałem 
z nimi kontakt, choć wiedziałem, że będzie ze mną 
coraz gorzej. Nie zależało mi na niczym. Po trzech 

miesiącach dopadła mnie jakaś choroba i dostałem 
wysokiej gorączki (około 40/41°C). Cały tydzień 
męczyłem się i przychodziłem do sąsiadki po tabletki, 
by zbić temperaturę. Widziała, że jestem w poważ-
nym stanie i zadzwoniła do mojej mamy. To było 26 
maja, w Dzień Matki. Mama przyszła, ale widząc, do 
jakiego stanu doprowadziłem jej mieszkanie, zaczęła 
płakać. Była załamana, że nie ma już mebli, a rzeczy, 
które wcześniej były w szafach, leżały teraz na pod-
łodze. Powiedziała tylko: Piękny prezent zrobiłeś mi na 
Dzień Matki. Czułem się okropnie.

Poprosiliśmy sąsiadkę, żeby zawiozła mnie do 
szpitala. Po pierwszych badaniach zdiagnozowano 
posocznicę. Miałem tak zniszczone ręce i nogi od 
wkłuć, że kroplówki musieli podłączyć do aorty. 
Dostałem antybiotyki i przez półtora miesiąca byłem 
przykuty do łóżka. Powoli dochodziłem do siebie. 

Od 26 maja 2001 r. jestem czysty. Czas spędzony 
w szpitalu był totalnym przełomem w moim życiu. 
Nie miałem ani pieniędzy, ani telefonu. Praktycznie 
przeszedłem tam detoks. 

Mama odwiedzała mnie i powiedziała, że mi pomo-
że, jeżeli pojadę do ośrodka. Zgodziłem się na to. 
Po półtorej miesiąca pojechaliśmy do domu. Dowie-
działem się o ośrodku w Broczynie, ale kiedy tam 
zadzwoniłem, okazało się, że muszę okazać motywację 
do leczenia, więc: Proszę zadzwonić za tydzień. Po tygo-
dniu zadzwoniłem drugi raz i usłyszałem znowu: 
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Proszę okazać motywację do leczenia… Tak dzwoniłem 
przez trzy miesiące. Dopiero potem powiedzieli, że 
mogę przyjechać. 

Mieszkaliśmy nadal na naszym osiedlu i codziennie 
widziałem ludzi, z którymi wcześniej brałem heroinę. 
A kiedy ich widziałem, czułem wielki niepokój, aż się 
trząsłem i uciekałem do domu. Wiedziałem, że ośrodek 
jest dla mnie jedyną szansą, by wyjść z nałogu. 

Ucieszyłem się, kiedy w końcu mogłem pojechać 
do Broczyny. Słyszałem wcześniej, że jest to chrze-
ścijański ośrodek, ale nie byłem świadomy tego, 
jaka tam panowała dyscyplina. Można by opisać ten 
ośrodek jako chrześcijańskie wojsko. Musieliśmy wsta-
wać o szóstej rano i nie wolno było się spóźnić, bo 
dostawało się za każdym razem godzinę dodatkowej 
pracy. Wszędzie trzeba było być punktualnie, robić 
wszystko dokładnie i porządnie. Na początku było 
mi ciężko dostosować się do tego rygoru, lecz byłem 
zdeterminowany, by się wyleczyć, dlatego się podpo-
rządkowałem. 

Motto całego ośrodka brzmiało: Czy więc jecie, czy 
pijecie, czy co innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę 
Bożą (1 Kor. 10,31). Miałem trochę wiedzy o Bogu, 
gdyż co niedzielę chodziłem z mamą do kościoła. W 
Broczynie jednak wyglądało to całkiem inaczej. Na 
spotkaniach chrześcijańskich i nabożeństwach odczu-
wałem prawdziwe życie. Spodobało mi się to bardzo. 
Wiedziałem, że jeśli dostosuję się do Bożego Słowa, 

będę zdrowy. I tak się stało. Przeszedłem całą terapię, 
która trwała rok.

W Broczynie tak naprawdę poznałem Pana Jezusa. 
Nie tylko o Nim słyszałem, ale doświadczyłem oso-
biście, że On jest. To całkowicie zmieniło moje życie. 
Wychowawcy zachęcali mnie do czytania Pisma 
Świętego, czego wcześniej nigdy nie robiłem. Kupi-
łem sobie Biblię i zacząłem ją czytać od Przypowieści 
Salomona. Tamte opisy i różnego rodzaju porównania 
bardzo do mnie przemówiły. Widziałem, że wersety 
te są życiowe i praktyczne. Trzeba je tylko stosować 
w swoim życiu. 

Pamiętam także, jak wieczorami mieliśmy tak 
zwane śpiewogry. Przez dwie godziny i więcej śpie-
waliśmy, chwaląc Boga. Pewnego wieczoru, właśnie 
na takiej śpiewogrze, nawróciłem się. Wcześniej kilka 
razy ktoś mnie pytał, czy oddałem swoje życie Panu 
Jezusowi. Zawsze odpowiadałem: Na razie tego nie 
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potrzebuję. Nie widziałem specjalnej potrzeby, bo 
też nie do końca wiedziałem, co się za tym kryje. 
Tego wieczoru jednak odczułem, że powinienem to 
zrobić. Między pieśniami były modlitwy i czuło się 
obecność Ducha Świętego. Powiedziałem mojemu 
wychowawcy Marianowi, że chciałbym przyjąć Pana 
Jezusa do swojego życia. Marian pomodlił się ze mną, 
wyznałem swoje grzechy i poprosiłem Pana Jezusa o 
to, by zamieszkał w moim sercu, zmienił moje życie 
i abym mógł iść za Nim do końca swoich dni. Byłem 
wyjątkowo szczęśliwy i długo to przeżywałem. To 
była najważniejsza decyzja w moim życiu!

W następnych dniach zacząłem odczuwać pragnie-
nie, by naprawić pewne rzeczy, które zrobiłem źle. 
Nie mogłem cofnąć czasu i wielu spraw nie byłem 
już w stanie odwrócić, ale starałem się pogodzić ze 
wszystkimi, z którymi miałem kontakt. Pierwsza była 
moja mama. Napisałem do niej list i przeprosiłem za 
ból, który jej sprawiałem przez tyle lat. Miałem rów-
nież dziewczynę, z którą chodziłem przez pięć lat. 
Widząc, co wyprawiam, zostawiła mnie. Do niej także 
napisałem, że nawróciłem się, i prosiłem ją o przeba-
czenie tego, że ją okłamywałem i raniłem. Odpisała, 
że bardzo się cieszy z tej wiadomości i wybacza mi. 

Jeśli nie listownie, to telefonicznie skontaktowałem 
się z tymi osobami, które w jakiś sposób skrzywdzi-
łem. Przeprosiłem je i opisałem, co Pan Jezus dla mnie 
uczynił. Również po powrocie z ośrodka rozmawia-

łem z kim tylko mogłem i mówiłem o Bogu. Wszyscy 
byli zdumieni, że wyszedłem z nałogu. Słuchali 
uważnie, gdy mówiłem o tym, co przeżyłem. Zanim 
pojechałem na terapię, byłem fizycznie wycieńczony, 
zarośnięty, brudny i ważyłem tylko 58 kilo. Kiedy po 
ośrodku wróciłem na kilka dni do Wrocławia, sąsiad 
mnie nie poznał. Wyglądasz jak ping-pong – powie-
dział. Przytyłem w ciągu tego roku ponad 20 kilo. 

Po zakończeniu terapii miałem przyjechać do Cie-
szyna na tak zwany hostel. Mój wychowawca, Marian, 
załatwił mi pracę w drukarni w Cieszynie. Dzięki 
temu miałem oparcie, poznałem ludzi i mogłem 
zarabiać pieniądze. Mieszkałem w hostelu dziewięć 
miesięcy, po czym wspólnie z kolegą wynająłem 
mieszkanie. 

W tym czasie Marian przyjechał na wesele kolegi, 
który też przeszedł terapię w Broczynie. Poprosił 
mnie, bym pomógł mu ustroić salę przed ślubem. 
Poszedłem tam i poznałem Patrycję, która również 
zajmowała się dekoracją sali. Wpadliśmy sobie w oko. 
Marian i Patrycja znali się ze studiów. Wieczorem 
przyszli do nas na herbatę. Bardzo mi się spodobała 
ta dziewczyna. Dwa dni później zdobyłem od Maria-
na numer jej telefonu i odważyłem się zadzwonić, by 
zaprosić ją na spacer. Długo rozmawialiśmy i już po 
tym pierwszym spotkaniu Patrycja zapytała mnie, czy 
szukam tylko przygody, czy biorę pod uwagę bliższą 
relację. Opowiedziałem jej o swoim przeszłym życiu, 
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o latach, które straciłem, i że teraz poważnie myślę o 
życiu z Bogiem. Powiedziałem jej wprost, że chciał-
bym zbudować konkretny związek. Patrycja była i jest 
odważną kobietą. Uwierzyła, że może spędzić resztę 
życia z człowiekiem o takiej przeszłości. Od tego dnia 
jesteśmy razem. 

Rok później braliśmy ślub, w którym uczestniczyła 
cała moja rodzina oraz znajomi z Wrocławia. Wiele to 
dla mnie znaczyło. 

Jako małżeństwo zamieszkaliśmy w domu jed-
norodzinnym w okolicy Cieszyna. Niedługo potem 
Patrycja zaszła w ciążę. Tuż przed naszym ślubem 
zwolniłem się z drukarni i zacząłem wyjeżdżać do 
Szwecji do pracy. Jeździłem tam na kilka miesięcy, 
po czym wracałem i spędzałem tydzień lub dwa 
w domu. Kiedy Patrycja była w siódmym miesiącu 
ciąży, stwierdziliśmy, że to wyjeżdżanie i zostawianie 

siebie nawzajem nie jest dobre dla naszej rodziny. Pan 
Bóg sprawił, że mogłem wrócić do drukarni. Jestem 
tam do dzisiaj, z czego się cieszę i dziękuję Bogu.

Gdy urodziła się Esterka, poznałem jeszcze głębiej, 
co oznacza miłość Boga do człowieka i jak Bóg mnie 
kocha. Poczułem niesamowitą miłość do mojej córecz-
ki – taką, jaką Bóg czuje wobec nas. I my jesteśmy 
dziećmi Bożymi! Coś wspaniałego! Bóg nas kocha, ale 
jak trzeba, to i karci oraz przypomina nam o pewnych 
zasadach. Jestem wdzięczny, że mogę mieć takiego 
Ojca w niebie.

Jeszcze nie wspomniałem o tym, że podczas pobytu 
w szpitalu zdiagnozowano u mnie żółtaczkę typu 
C – HCV. Bardzo ciężko było dostać się na leczenie i 
długo nic z tym nie robiłem. Kiedy jednak poznałem 
Patrycję, dowiedzieliśmy się o odpowiedniej klinice 
i zaczęliśmy jeździć do Chorzowa. Wtedy okazało 
się, że akurat moja waga, 86 kg, pozwoliła na to, bym 
mógł przystąpić do programu. Niby zbieg okolicz-
ności, że ważyłem tyle, ile było potrzeba. Ja jednak 
widzę w tym Boże prowadzenie. Leczenie trwało pół 
roku. Było to trudne doświadczenie dla naszego mał-
żeństwa. Brałem różne tabletki, musiałem sam sobie 
dawać zastrzyki z lekarstwem, a zupełnie nie miałem 
siły. Przychodziłem z pracy wyczerpany i kładłem 
się. Czułem się wycięty z życia rodzinnego. Można 
powiedzieć, że przez te pół roku tylko wegetowa-
łem. Patrycja została ze wszystkim sama. Zajmowała 
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się Esterką i domem. Była sfrustrowana tym, że nie 
mogła na mnie liczyć. Dzięki Bogu jakoś przetrwali-
śmy ten okres i dzisiaj mam dobre wyniki. Wątroba 
została zregenerowana, HCV jest ujemny.

Widzimy wyraźnie Boże prowadzenie w naszym 
życiu i również Jego ochronę. Miałem dwa poważne 
wypadki samochodowe w Cieszynie. Przy pierwszej 
kolizji wpadłem w poślizg na zakręcie i uderzyłem w 
drzewo, które wbiło się tuż za moim fotelem. Kolejny 
cud wydarzył się, gdy brat Patrycji odwoził mnie do 
domu. Jechał bardzo szybko i na zakręcie stracił pano-
wanie nad kierownicą. Samochód uderzył w betono-
wy słup tak mocno, że dachował, po czym wpadliśmy 
do małej rzeczki. Kiedy nas tak obracało, myślałem 
tylko: Boże, ratuj! Leżąc w rozbitym samochodzie 
czułem, że nic mi się nie stało! Najbardziej zaskoczyło 
nas to, że podczas wypadku fotele się złamały, a nam 
nic nie było! Dach był tak wciśnięty, że mógł nas 
zabić, gdyby fotele się nie złamały. Nie ma wytłuma-
czenia, jak mogły się złamać. Wiemy tylko, że Bóg nad 
nami czuwał. Wszyscy, którzy widzieli ten wypadek 
i samochód, powiedzieli, że jest to ewidentny cud, że 
żyjemy. Samochód w 96 % był do kasacji.

Od zawsze moim wielkim marzeniem było posia-
danie własnego domu. W pewnym momencie ciocia 
Patrycji, Ania, kochana kobieta, zapytała nas, czy nie 
chcielibyśmy kawałka ziemi, abyśmy mogli posadzić 
sobie jakieś warzywa i rośliny. Gdy zapisała nam 

działkę, okazało się, że to nie jest działka rolna, ale 
budowlana! A takiej właśnie szukaliśmy, by móc 
postawić dom. Bóg ma wszystko pod kontrolą!

Moja mama mieszkała sama we Wrocławiu i zacho-
rowała na zanik móżdżku. Nie mogła już wycho-
dzić. W tym czasie opiekowała się nią koleżanka. 
Zaproponowaliśmy mamie, by sprzedała mieszkanie 
i przeprowadziła się do nas – do domu, który chcemy 
budować. Zgodziła się.

W tym czasie Pan Bóg dał nam syna Dawida. Do tej 
pory nie mieliśmy problemów finansowych. Jednak 
w trakcie budowy domu pieniądze szybko się koń-
czyły i zaczęły się różne stresy. Przyszedł moment, 
że praktycznie nie mieliśmy nic na koncie. Wtedy 
niespodziewanie kilkakrotnie dostaliśmy większą 
kwotę pieniędzy od kogoś, kto stwierdził, że może 
nam brakować na życie. Było już kilka takich sytuacji, 
kiedy Bóg w odpowiednim momencie przyszedł nam 
z pomocą. On się nie spóźnia i daje zaopatrzenie w 
odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie.

Życie z Bogiem nie oznacza, że zawsze będziemy 
mieć wszystkiego pod dostatkiem i nie doznamy żad-
nych trudności. Człowiek, który naprawdę ufa Bogu 
jest atakowany przez szatana w różnych sytuacjach. 
Jemu zależy, abyśmy odeszli od Boga i przestali Mu 
ufać. Wiemy jednak, że Bóg dla naszego życia ma cel, 
dlatego chcemy trzymać się Go w każdej sytuacji, tym 
bardziej, gdy jest nam trudno. Niekiedy jest też tak, że 
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właśnie w czasie problemów Pan Bóg upomina się o 
nasze życie. Robi to z miłości do nas.

Zauważyliśmy, że przez budowę domu odeszliśmy 
trochę od Boga. Byliśmy tak zajęci, że nie mieliśmy 
siły i chęci, by chodzić na spotkania z innymi chrze-
ścijanami, czytać Biblię albo razem się modlić. Pan 
Bóg nam to pokazał, za co jesteśmy wdzięczni. On 
chce, żebyśmy byli Mu posłuszni i przede wszystkim 
przestrzegali Jego Słowa zapisanego w Biblii. Każdego 
dnia musimy się tego uczyć, aby wstawać rano i iść 
za Bogiem. 

Wspólnie z dziećmi czytamy Biblię i codziennie, 
kiedy jedziemy do przedszkola, modlimy się razem w 
samochodzie. Chcę moim dzieciom przekazać, co Pan 
Jezus uczynił dla mnie i dla naszej rodziny. Pragnę, 
żeby i one pokochały Go z całego serca.

Bez Boga nie byłoby mnie tutaj, nie miałbym ani 
rodziny, ani domu. Nie wiem, czy w ogóle bym żył. 
Trzykrotnie Bóg darował mi życie. Jest trafny werset 
w Piśmie Świętym: Wynagrodzę wam szkody lat, których 
plony pożarła szarańcza (Ks. Joela 2,25).

Kiedy przypomina mi się, jak leżałem w celi na 
policji i marzyłem o tym, by być czystym, stać na 
przystanku i czekać na autobus do pracy, to widzę 
teraz, jak Bóg to wszystko obrócił ku dobremu – że dał 
mi żonę, dzieci, pracę i dom. To jest tylko Jego wielka 
łaska! Dziękuję Mu z całego serca za to, że obrócił tra-
cone lata w dobro i darował mi życie wieczne. 

Epilog
Gdy pisałem powyższy tekst, moja mama była w 
szpitalu i przeszła operację, po której okazało się, 
że ma rzadko spotykany nowotwór złośliwy. Po 
trzech operacjach lekarz powiedział, że jej stan jest 
krytyczny i że grozi jej wykrwawienie. Pościliśmy i 
modliliśmy się o moją mamę, aby Pan Jezus dał jej 
szansę i możliwość przyjęcia Go do swojego serca. 
Po modlitwach wielu osób mama odzyskała na tyle 
siły, by móc uwierzyć, że Pan Jezus umarł także za 
nią, za to, aby jej grzechy zostały przebaczone i żeby 
mogła wejść do nieba. Mama powierzyła swoje życie 
Panu Jezusowi, po czym odeszła do Niego. Jesteśmy 
szczęśliwi, że tak się stało i że spotkamy się z nią w 
niebie. W trakcie pisania mojego świadectwa byliśmy 
na czterech pogrzebach członków naszej rodziny. 
Było nam ogromnie smutno i ciężko, że tak dużo osób 
odeszło w ciągu miesiąca, ale dziękujemy Panu Bogu 
za to, że dał nam wiele siły w tym ciężkim okresie i 
za Jego wielką łaskę, jaką obdarzył moją mamę, przyj-
mując ją do Siebie. 

Dziękuję ci za wszystko, Panie Jezu... (Psalm 91).
Świadectwo to dedykuję mojej kochanej mamie.
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Celina: 

POCIECHA W 
CIERPIENIU

 P  
aździernik 2009. Mam wrażenie, że mój 
brzuch rośnie… ale dlaczego? Za słodyczami 
nie przepadam, więc powodem nie może być 

to, że jem za dużo czekoladek. Trudno mi podbiec do 
autobusu, który odjeżdża mi spod nosa, bo coś uciska 
mnie w krzyżu. Pewnie przemęczyłam się na działce. 
Na wszelki wypadek udaję się na rutynowe badanie. 

Diagnoza: guz jajnika prawego, wielkość 10 cm! Nasu-
wają się różne myśli. Dwa tygodnie temu zaręczyłam 
się z Jarkiem. Omawiam z nim diagnozę. Mówię mu: 
Jeśli chcesz odejść, zrób to teraz. Jarek zostaje, nie odcho-
dzi w trudnej chwili. 

W listopadzie jedziemy do Kliniki Onkologii Gine-
kologicznej. Podpisuję zgodę na usunięcie guza jajni-
ka, a w razie konieczności także na usunięcie guza z 
jajnikiem oraz macicy. Wszystko zależy od tego, co 
zastaną lekarze po otwarciu jamy brzusznej. Boże, pro-
szę, zostaw mi chociaż jeden jajnik i macicę! Lekarze nie 
znajdują żadnego guza jajnika, lecz stwierdzają dużą 
torbiel miednicy małej. Treść torbieli zostaje wyssana. 
Pozostały więc zdrowe jajniki i macica. Dzięki Ci, 
Boże! Razem z narzeczonym wyjeżdżam do domu, ale 
już w drodze powrotnej dostaję dreszczy, boli mnie 
strasznie krzyż i głowa mi „pęka“. Mam wrażenie, że 
umrę z bólu. W domu odkrywam, że mam tempera-
turę 39,5°C, a moje tętno uderza 135 razy na minutę. 
Jestem słaba jak mucha. W ciągu dwóch tygodni tracę 
6 kg na wadze. Ledwo chodzę, nie mogę jeść, ciągle 
bolą mnie głowa i krzyż – mam jednak nadzieję, że 
to minie.

W styczniu wracam do szpitala. Lekarze wykrywa-
ją u mnie wadę wrodzoną. Kolejne badania okazują 
się skomplikowane. Odsyłają mnie z kliniki do kliniki. 
Nie zostałam zakwalifikowana do leczenia operacyj-
nego. Cały czas czuję się źle, bardzo boli mnie głowa, 
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a w nocy mam podwyższoną temperaturę. Noszę 
ubrania ciążowe z powodu wzrostu obwodu brzucha. 
Modlę się o Bożą pomoc i wytrwałość. 

Są to dla mnie bardzo trudne chwile. Nie rozu-
miem, co się dzieje. Dotychczas moje życie przebiega-
ło spokojnie. Mam kochających rodziców oraz siostrę 
i dorastałam w atmosferze Bożej obecności i miłości. 
Moi rodzice byli gorliwymi katolikami. Mama stale 
szukała prawdziwego Boga. Wtedy nasza sąsiadka 
już Go znała i pewnego dnia zaprosiła nas do kościo-
ła zielonoświątkowego. Pamiętam, że tam wszystko 
wygldało inaczej. Nigdzie nie było obrazów i figur. 
Śpiewano wiele pieśni i wygłaszano kazanie na pod-
stawie Pisma Świętego. W trakcie tego nabożeństwa 
Pan Bóg czynił potężne zmiany w sercu i umyśle 
mojej mamy. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze 
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdziele-
nia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary 
i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć 
przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte 
przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę 
(Hebr. 4,12–13). Mama całe nabożeństwo płakała, a 
w czasie modlitwy wyznała Bogu swoje grzechy. 
Pan Jezus okazał jej łaskę i mogła doznać Jego prze-
baczenia. Tydzień później ponownie udałyśmy się 
do kościoła i tak już zostało. Po roku również mój 
tato oddał swoje życie Panu Jezusowi. Bóg wysłuchał 
jego modlitwy i zabrał mu chęć do palenia papiero-

sów. Zaczęliśmy całą rodziną czytać Biblię, śpiewać 
i modlić się. Z siostrą uczęszczałyśmy na szkółki 
niedzielne. Od najmłodszych lat mogłyśmy uczyć się 
o miłości Bożej. Razem z innymi dziećmi wyjeżdża-
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łyśmy na wycieczki i kolonie chrześcijańskie. To były 
niezapomniane chwile – ogniska, rozmowy, nabożeń-
stwa, proste i szczere modlitwy. 

Żyłam w pełnej harmonii. Można by rzec, że bez 
żadnych problemów. Przez cały czas Słowo Boże kształ-
towało moje serce. Przyszedł moment, w którym 
zrozumiałam, iż nikt nie staje się chrześcijaninem ze 
względu na rodziców, którzy poznali Boga. Wiedzia-
łam, że to ja muszę podjąć decyzję – komu chcę słu-
żyć? Czy chcę iść za Panem Jezusem, czy wybiorę inną 
drogę? Chociaż nigdy nie piłam alkoholu, nie paliłam 
papierosów i nie brałam narkotyków, Bóg pozwolił 
mi zrozumieć, że mimo mojego „dobrego charakteru“ 
byłam grzesznikiem. W Jego oczach każda zła myśl, 
gniew, plotkowanie czy głupie żarty są grzechem, ale 
przede wszystkim nasze postępowanie bez Niego – 
to, że sami chcemy decydować o naszym życiu. Mając 
18 lat zawarłam przymierze z Bogiem poprzez chrzest 
wodny. Była to świadoma decyzja osobistego pójścia 
za Nim. On przebaczył mi grzechy.

Zastanawiając się teraz nad obecną sytuacją, widzę, 
że jednak jest o wiele łatwiej ufać Bogu, gdy życie 
płynie spokojnie niż w momencie, kiedy rozszaleje 
się burza… Ale pomimo wszystko nie chcę narzekać. 
Zawsze męczyło mnie ludzkie narzekanie. Biblia 
zachęca nas do wdzięczności za wszystko. Wiem, że 
jeśli zacznę użalać się nad sobą, otworzę drogę dla 
złości i buntu wobec Boga. Równocześnie jestem 

wdzięczna, że mogę szczerze wylewać przed Nim 
moje serce, bo On sam nas do tego zachęca (Psalm 
62,9). Wiem, że Pan Bóg nade mną czuwa.

Będąc w klinice, piszę SMS-a do Jarka i po raz kolej-
ny powtarzam: Przemyśl dobrze, czy chcesz być moim 
mężem. Widzisz, jakie dziady mam w brzuchu… Na to on: 
Słonko, jak Bóg nas sobie przeznaczył, a później sprawił, 
że się pokochaliśmy, wtedy ani ja, ani Ty nie wiedzieliśmy 
o chorobie, ale czy On też nie? Kochanie, Bóg wiedział, co 
Tobie zrobi się w środku i gdyby chciał, żebyś była sama, to 
sprawiłby, że nigdy byśmy się nie poznali bliżej. Tak więc 
moje miejsce jest przy Tobie, a Twoje przy mnie. Kochanie, 
ja często nie rozumiem działania Bożego, Jego dróg, ale 
zawsze Mu ufam. Kocham Cię i nie chcę już więcej słyszeć 
pytania, czy przemyślałem. Tak, dokładnie przemyślałem – 
chcę Cię za żonę.

Odwiedzam różnych neu-
rochirurgów, wysyłam maile 
do klinik, jednak nikt nie 
może pomóc z powodu braku 
doświadczenia w leczeniu tego 
typu anomalii. W marcu ustalo-
no termin kolejnej operacji – na 
lipiec...

W kwietniu bierzemy ślub. 
Jarek, patrząc mi prosto w oczy, 
głośno i wyraźnie mówi: Ślubu-
ję miłość, wierność… w zdrowiu, 
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szczęściu i w chorobie…. Ja słyszę chyba tylko w choro-
bie… Prawie płaczę. 

Zamiast w podróż poślubną udajemy się do kliniki. 
Spędzamy tu trzy tygodnie, lecz bez rezultatu. Wra-
camy do Kłodzka. Dalej żyję z bólem krzyża, nocnymi 
gorączkami i bólami głowy. Wydaje mi się, że do bólu 
można się przyzwyczaić. Zmieniam zdanie, gdy w 
grudniu przez dwa tygodnie co noc mam prawie 40°C 
gorączki i strasznie boli mnie głowa.

W ciągu następnych miesięcy wielokrotnie prze-
bywam w różnych szpitalach, ale nikt nie wie, co jest 
przyczyną gorączki i bólów głowy. Moje nogi słabną, 
mam uczucie ciężkości i jestem w stanie przejść tylko 
kilometr. Widzimy potrzebę przeprowadzki z trze-
ciego piętra do mieszkania na parterze. Przeglądamy 
masę ogłoszeń, lecz wszędzie koszty są dla nas za 
wysokie. Modlimy się o Boże prowadzenie w tej spra-
wie, bo On wie, czego potrzebujemy. Gdy dzwonię do 
ostatniego ogłoszeniodawcy, koszty okazują się dużo 
mniejsze niż w pozostałych ofertach! Trzy tygodnie 
później przeprowadzamy się. Teraz czuję się napraw-
dę słaba i chora. Więcej leżę i siedzę niż chodzę. W 
tym trudnym dla mnie czasie czuję jednak, jak Bóg 
ciągle mnie pociesza i wzmacnia.

Jeden z lekarzy poleca mi skontaktowanie się z 
profesorem z Warszawy, który jest specjalistą od wad 
wrodzonych u dzieci. Pan Bóg w cudowny sposób 
prowadzi dalsze leczenie. Profesor wstępnie określa 

diagnozę, ustala wszystkie terminy przyjęć itd. Wcze-
śniej zawsze długo czekałam na przyjęcie do kliniki, 
tym razem sprawy potoczyły się bardzo szybko. 

Bóg dał mi łaskę przeżyć kolejne cztery operacje. Po 
pierwszej ustąpiły nocne bóle głowy i gorączki. Dwa 
tygodnie po operacji oprowadziłam moich rodziców 
po całym mieście. Nogi mnie nie bolały i nie bolą do 
dnia dzisiejszego. Chwała Bogu! 

Przed każdą operacją modliłam się o to, aby mieć 
pokój w sercu. Zawsze byłam świadoma tego, że 
mogę już nie wrócić z sali operacyjnej. I Bóg zadziwiał 
mnie tym, jak niesamowitym pokojem mnie obdarzał! 
Czasami miałam ochotę stanąć obok siebie i zapytać: 
Celka, naprawdę się nie boisz? Co się tak uśmiechasz? Za 
chwilę cię pokroją, a ty nic? Pokój, który daje Bóg, prze-
wyższa wszelki rozum.
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Z powodu bardzo częstych nieobecności w pracy 
obawiałam się zwolnienia, ale Pan Bóg zna nasze 
potrzeby i zachęca nas do tego, by się nie martwić 
o przyszłość, lecz zrzucić wszystkie nasze troski na 
Niego. Dzięki Bożej pomocy do dziś pracuję w tej 
samej firmie.

Moja choroba (Zespół Currarino) bardzo rzadko 
występuje. Obecnie w naszym kraju zdiagnozowano 
ją u trzech osób dorosłych. Jestem z nich najstarsza. 

Mimo iż historia toczy się dalej, czuję się bardzo 
dobrze. Dolegliwości, które mam teraz, są prawie 
niczym w porównaniu do dawnych bólów głowy, 
gorączki itd. Moja choroba dużo nas kosztowa-
ła – psychicznie, fizycznie i finansowo. Wyjazdy 
do kliniki w Warszawie wiązały się z wielkimi 
wydatkami. Pan Bóg pobudzał wtedy serca różnych 
ludzi do tego, by nas wspierać. Pewnego razu ktoś 
ze zboru (nie wiemy kto), wrzucił do woreczka na 
kolektę banknot z karteczką „Na leczenie Celinki“. 
W tym czasie akurat musiałam wykonać dość drogie 
badanie, o którym nikt nie wiedział. Dostrzegaliśmy 
w tych małych i dużych cudach Boże zaopatrzenie i 
Jego troskę o nas.

Dlatego mogę powiedzieć, że mimo wszystko moja 
choroba jednak wiele też do naszego życia wniosła i 
wnosi nadal. Nauczyła nas zaufania Bogu na każdym 
kroku. Skłoniła mnie do ważnych przemyśleń: Czy 
potrafię współczuć innym w ich cierpieniu? Czy mimo 

braku rozwiązania problemu potrafię wierzyć Bogu, że nie 
da więcej niż mogę znieść? Czy ufam Mu, że poprowadzi 
ręce lekarzy w leczeniu tej anomalii? Cierpienie było i jest 
dla mnie także szkołą cierpliwości. Cierpliwość nie 
przychodzi sama z siebie, lecz właśnie różne sytuacje 
życiowe uczą nas jej.

Czasami myślałam sobie: Panie Jezu, uzdrawiałeś cho-
rych i tę samą moc masz dzisiaj... Na początku modliłam 
się wyłącznie o uzdrowienie, ale dopiero, gdy całko-
wicie oddałam sprawę Bogu i zaczęłam praktykować 
Jego zalecenie: Za wszystko dziękujcie! – On zaczął 
dawać niesamowite rozwiązania. Doświadczyłam, że 
Bóg doprowadza nas tam, gdzie kończy się granica 
ludzkich możliwości, a wtedy działa według Swojego 
planu. 

Wiele łez wylałam, ale Bóg nosił mnie na Swoich 
rękach. Nieraz myślałam o cierpieniu Pana Jezusa 
na krzyżu, którego modlitwą było: Ojcze, jeśli chcesz, 
zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie! Chociaż tak strasznie cierpiał, 
był gotowy wypełnić wolę Swojego Ojca. On zrobił to 
z miłości do mnie, do nas. Nie jestem w stanie wyrazić 
Mu za to swojej wdzięczności.

W ciągu dwóch lat byłam jedenaście razy w szpita-
lu. Dla mnie był to również czas, w którym mogłam 
wskazywać innym pacjentom na osobę Pana Jezusa 
jako Zbawiciela i pomoc w chorobie. Dziękuję Mu za 
to, że teraz mam energię do życia! Wiem, że Bóg nas 
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kształtuje według Swojego doskonałego planu. Jego 
myśli to nie myśli nasze.

Patrząc z dzisiejszej perspektywy mogę powie-
dzieć: Aż dotąd prowadził nas Pan. Gdyby nie pomoc 
Boża, załamalibyśmy się pod ciężarem trudów dnia 
codziennego. Poza tym, pociesza mnie i zachęca do 
wytrwałego życia z Bogiem myśl, że wszystko, co 
tutaj przechodzimy jest krótkotrwałe i kiedyś się 
skończy – ból i cierpienie również. Tu na ziemi jestem 
tylko pielgrzymem, ale gdy spotkam się z Bogiem w 
niebie, tam nie będzie już cierpienia, smutku, bólu i 
łez. 

Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w 
łonie matki mojej.
Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć 
powstałem w ukryciu.
Psalm 139,13.15

I Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie 
będzie;
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie;
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
Objawienie Jana 21,4

Adam

KIEDYŚ 
NAZYWALI 
MNIE 
„DZIKI“
 Z  

awsze sądziłem, że to ja jestem sobie panem 
i sam rządzę moim życiem. Uważałem, że 
trzeba z niego korzystać do woli, bez żad-

nych ograniczeń. Żyjemy tu i teraz, a potem... tego 
nikt nie wie, więc czym się przejmować? Nigdy nie 
dbałem też o sprawy wiary czy jakiejkolwiek moral-
ności. Jedynym moim celem było zaspokajanie wła-
snych potrzeb i zachcianek, nie licząc się z nikim i z 
niczym. To sprawiło, że znalazłem się nad przepaścią 
i nie widziałem już dla siebie ratunku… 

Od najmłodszych lat byłem zbuntowanym dziec-
kiem. Gdy miałem półtora roku, mój ojciec, będąc w 
wojsku, powiesił się. Zostawił mamę samą, bez środ-
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ków do życia. Ona obdarzyła mnie wielką miłością, 
ale nigdy nie miała czasu. By móc mnie utrzymać, 
podjęła bardzo ciężką pracę – w hucie. Pracowała 
po 12-16 godzin dziennie, nawet w niedziele, aby 
zapewnić mi wszystko, a tym samym wynagrodzić 
brak ojca. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, 
że ciągła jej nieobecność wywoływała we mnie bunt. 
Wychowywały mnie ciotki, babcia i sąsiadki, roz-
pieszczając jak tylko się dało. Brak silnej męskiej 
ręki i dyscypliny spowodował, że zacząłem szukać 
mocnych przygód i akceptacji u starszych chłopaków. 
Już w przedszkolu za pobicie kolegów nazywali mnie 
„Dziki“. W szkole byłem nadpobudliwy i skory do 
bójek. Przed wywiadówkami kradłem dzienniki, a 
koledzy z klasy mi za to płacili. Chciałem być zauwa-
żony i doceniony. Nie byłem kontrolowany przez 
dorosłych i szybko znalazłem sobie kolegów, których 
wychowywała ulica. 

W wieku 13 lat po raz pierwszy upiłem się do utraty 
pamięci i świadomości. Później szło już gładko: zaczą-
łem palić i coraz częściej popijać. Z racji tego, że nie 
mogłem jeszcze zarabiać pieniędzy, zacząłem okradać 
innych, będąc przy tym bardzo agresywny. Chciałem 
zaimponować również starszym kolegom. Podobał mi 
się ten tryb życia.

Coraz większe potrzeby powodowały częstsze roz-
boje, kradzieże i włamania. Doszło do tego, że wie-
lokrotnie z kolegami biliśmy niewinnych ludzi, tak 

po prostu, z braku innego zajęcia. Ciągłe zabawy i 
kłamstwa doprowadziły do zatwardziałości serca i 
pozbawiły mnie wszelkich uczuć. Powoli stawałem 
się „zwierzęciem w ludzkiej skórze“. Nawet koledzy 
zaczęli się mnie bać, gdyż zachowałem się nieobli-
czalnie. Byłem dobrze znany wśród „niegrzecznych 
chłopaków“ w moim mieście. 

W wieku 18 lat dostałem pierwszy wyrok za rozbój 
na terenie Czechosłowacji. Jednak ze względu na 
młody wiek i stan upojenia alkoholowego, wyrok 



78 79

został zawieszony. To przekonało mnie jeszcze bar-
dziej o mojej nietykalności i podwoiło agresję. Prze-
bywałem wyłącznie w złym towarzystwie, w którym 
nie mogłem nauczyć się niczego, co pozwoliłoby mi 
normalnie żyć. Utrzymywaliśmy się z rozbojów i 
kradzieży. Wychodząc na ulicę, biliśmy ludzi i okra-
daliśmy ich. Był to jeden z najszybszych, a zarazem 
najbrutalniejszych sposobów kradzieży. Praktycznie 
wszędzie, gdzie się pojawiałem, kończyło się na spo-
tkaniu z policją, przed którą nieraz musiałem uciekać. 
Oprócz tego jeździłem ciągle na dyskoteki i dancingi, 
myśląc, że w ten sposób zabiję wewnętrzną pustkę.

Mając 23 lata ożeniłem się z naprawdę dobrą 
dziewczyną. Myślałem, że teraz wszystko będzie 
inaczej, że ona zmieni moje życie. Ale zamiast tego, ja 
zamieniłem jej życie w piekło... Sprawiłem jej więcej 
bólu niż można to sobie wyobrazić. Po roku urodziła 
nam się córka – Kamila. Mimo iż kochałem żonę i 
córkę, nie umiałem postępować inaczej. Właśnie z 
tego powodu stawałem się jeszcze gorszy, nienawi-
dziłem sam siebie i wszystkich dookoła. Byłem kimś 
zupełnie innym niż chciałem być. 

Pracując jako dekarz, pewnego dnia miałem poważ-
ny wypadek – spadłem z dachu z wysokości ośmiu 
metrów. Leżąc w kałuży krwi wiedziałem, że umie-
ram i wtedy po raz pierwszy w życiu „coś“ poruszyło 
moje kamienne serce. Nigdy nie wierzyłem w Boga 
ani Go nie potrzebowałem, więc nie wiedziałem, co 

się ze mną dzieje. Czułem, że głęboko żałuję swoje-
go życia. Moje serce wypełniło nieznane mi ciepło 
oraz niesamowita chęć bycia innym. Powiedziałem: 
Boże! Jeśli jesteś, zmień mnie! Daruj mi życie, a będę Ci 
służył. Chcę być dobry! Jakimś cudem doczołgałem się 
do biura mistrza budowy, skąd zawieziono mnie do 
szpitala. Lekarz stwierdził, że był to ewidentny cud, 
że przy tak dużej sile upadku tylko się połamałem i 
nie doznałem żadnych wewnętrznych obrażeń.

Kiedy wróciłem ze szpitala, zastałem puste miesz-
kanie. Moja agresja, ciągłe kłótnie i pijaństwo dopro-
wadziły do tego, że żona z Kamilą odeszły. Wiedzia-
łem, że na to zasłużyłem, ale nie chciałem się z tym 
pogodzić. Przez rok chodziłem do nich i starałem się 
im pokazać, że jestem inny. Żona i córka zaufały mi i 
wróciły. Jednak po niedługim czasie byłem taki sam 
albo jeszcze gorszy niż poprzednio. Po następnych 
trzech latach piekła żona wzięła Kamilę i zostawiła 
mnie z dnia na dzień. Ogarnął mnie wtedy szał. Przez 
kolejne tygodnie na zmianę piłem i pokutowałem. 
Przypomniała mi się moja obietnica, którą złożyłem 
Bogu – że będę Mu służył... Nie chodziłem do żad-
nego kościoła, czasami mówiłem tylko: Aniele Boży, 
stróżu mój... bo tak właśnie wyobrażałem sobie Boga. 
Mój stan w tym czasie był kiepski – szukałem Boga, 
ale nie tam, gdzie trzeba. 

Trafiłem do Misji Czaitanii, odłamu Hary Krisz-
na. Przez rok przebywałem z nimi i byłem bardzo 
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gorliwy – odmawiałem dziennie 16 randów mantry 
(co oznacza 16 razy 108 = 1728 modlitw) plus dwie 
godziny nabożeństwa każdego dnia. To nie pozwa-
lało mi się skupiać na niczym innym prócz bałwana 
zwanego Kriszną, którego miałem za boga. Wsta-
wałem o czwartej rano, aby zdążyć zmówić wszyst-
kie wymagane modlitwy i jednocześnie chodzić do 
pracy. Z posłuszeństwa do Kriszny stałem się także 
weganem – nie spożywałem mięsa, ryb, jajek, czeko-

lady, kawy ani herbaty. Poza tym 
wierzyłem w reinkarnację, dlate-
go pilnie wypełniałem wszystkie 
nakazy obowiązujące w tej sekcie. 
Chciałem odpokutować za całe 
zło mojego życia, by w następ-
nym wcieleniu być dobrym czło-
wiekiem. 

Będąc jeszcze w Misji, wróciła 
do mnie moja córka, ponieważ 
miałem lepsze warunki miesz-
kaniowe od mojej żony. Nasze 
relacje zaczęły się układać. Moje 
zaangażowanie w Misji spowo-
dowało, że zdawałem się innym, 
zmienionym człowiekiem – już 
nie piłem i nie byłem agresywny. 
Kamila zauważyła to i chętnie ze 
mną chodziła na spotkania. Nato-

miast w moim sercu nadal była pustka i pragnienie 
czegoś, czego tam nie znalazłem. 

Po roku opuściłem Misję i chciałem praktykować 
swoją wiarę: szedłem do kościoła katolickiego, gdzie 
śpiewałem po cichutku mantry, modliłem się na kora-
lach, następnie spowiadałem się w duchu i szedłem 
po opłatek do księdza przy komunii... Wszystko co 
znałem, wymieszałem razem. W sercu czułem nieopi-
saną tęsknotę za żywym Bogiem, ale moja „własna 
religia“ nie mogła zaspokoić tego pragnienia. Taki 
stan rzeczy doprowadził mnie do tego, że pogubiłem 
się całkowicie i zacząłem ponownie pić i kraść na 
potęgę. Myślałem, że byłoby dla wszystkich lepiej, 
gdybym został zamknięty lub nawet zabity. Dla mnie 
nie miało to już znaczenia. Modliłem się i piłem, prze-
klinając wszystko i wszystkich wokoło. 

W tym czasie zostałem przyłapany na kradzieży, 
ale dzięki sprytnemu tłumaczeniu znowu dostałem 
tylko wyrok w zawieszeniu. Wtedy jeszcze bardziej 
zacząłem się modlić i szukać Boga, będąc przeko-
nany, że to On uchronił mnie od kary pozbawienia 
wolności. 

Poznałem Mormonów i dołączyłem do nich, 
myśląc, że znajdę u nich Boga. Przez pół roku 
uczęszczałem na regularne spotkania i studiowałem 
ich księgę. Zapisane w niej proroctwa i objawienia 
wydawały mi się jednak bajkami. Wiedziałem też 
o Biblii i dziwiło mnie, że jej za bardzo nie czytali, 
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a posługiwali się księgą Mormona. Zapytałem ich 
wprost, skąd mam wiedzieć, gdzie jest prawda. 
Polecili mi, żebym prosił Boga o odpowiedź. To była 
dobra rada… Bóg objawił mi, że Mormoni to sekta, a 
mimo to użył ich do wskazania mi właściwej drogi. 
Nie potrafiłem już znieść tego ciągłego szukania, 
dlatego błagałem Boga, żeby pozwolił mi się znaleźć 
i przemienił mnie. W odpowiedzi przyprowadził do 
mnie mojego wierzącego szwagra, który opowiedział 
mi o Jezusie Chrystusie i pokazał, że jest tylko jeden 
Bóg! Wytłumaczył mi, że pojednanie z Bogiem jest 
możliwe jedynie przez wiarę w Niego i Jego Syna 
Jezusa, który umarł za mnie na krzyżu. Tego wieczo-
ru uklęknąłem i prosiłem Jezusa, by stał się moim 
Zbawicielem i Panem. Wyznałem Mu swoje grzechy, 
Bóg mocno poruszył moje sumienie.

Po odejściu od Mormonów z zapałem zacząłem 
czytać Biblię. Przeczytałem ją całą i zrozumiałem, że 
Jezus jest jedyną prawdą i życiem, bo tylko On umarł 
za moje grzechy i dał mi przebaczenie oraz zbawienie. 
Wszystko, o czym czytałem w Piśmie Świętym wyda-
wało mi się takie proste i prawdziwe. Trafiłem np. na 
zdanie: Kto kradnie, niech kraść przestanie. Poszedłem 
więc do moich kolegów w mieście i powiedziałem im, 
że dalej już z nimi nie będę kradł. Wyśmiewali mnie 
i byli pewni, że mi przejdzie. Jednak przekonali się o 
tym, że zmiany we mnie były trwałe. Przestałem pić 
i palić, stało się to jakby automatycznie. Zapragnąłem 

iść całym sercem za Jezusem. Krok po kroku Bóg 
mnie w tym prowadził.

Moje życie było bardzo pogmatwane – po drodze 
zraniłem wiele osób, czego bardzo żałuję. Przez 
własną głupotę straciłem dom, rodzinę i wszystko, 
co było dla mnie cenne. Po nawróceniu starałem się 
pojednać z tymi ludźmi, których wcześniej skrzyw-
dziłem. Pierwszymi osobami, które przeprosiłem 
były moja żona i teściowa. Obie mi wybaczyły, lecz 
cierpienie, którego moja żona przeze mnie doznała, 
jest dla niej nadal bolesne. Mamy kontakt telefoniczny 
i powoli zaczyna nabierać do mnie na nowo zaufania, 
jednak jeszcze nie na tyle, aby wrócić. Modlę się o to, 
by Bóg leczył jej serce i zadane przeze mnie rany. 

Krótko przed moim nawróceniem odeszła ode 
mnie moja córka. Kamila przeżywała ze mną cały 
chaotyczny okres poszukiwania Boga, zmian przeko-
nań, powrotu do alkoholu – widziała moją absolutną 
niestabilność i po dwóch i pół roku wróciła do mamy. 
Dla mnie było to strasznym przeżyciem, gdyż czułem, 
że po raz kolejny ją zawiodłem. 

Zacząłem szukać ludzi wierzących i uczęszczałem 
na wszystkie chrześcijańskie spotkania, jakie odbywa-
ły się w okolicy. Znalazłem chrześcijański zbór i po 
czterech miesiącach przyjąłem chrzest wodny przez 
zanurzenie – tak jak mówi Biblia. Pytałem Boga, co 
mam teraz robić i w jaki sposób mogę Mu służyć. 
W tym czasie przychodziło do naszego zboru coraz 
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więcej osób uzależnionych. Jeden z członków zboru 
założył „Klub Nadzieja“, gdzie zaczął regularnie spo-
tykać się z tymi ludźmi. Dołączyłem do nich i poma-
gam do dzisiaj w tej służbie, co sprawia mi ogromną 
radość. Na naszych cotygodniowych spotkaniach 
często opowiadam o tym, jak Bóg zmienił moje serce. 
Wielu ludzi znajduje nową nadzieję dla swojego 
życia. Organizujemy także raz w tygodniu spotkanie 
w więzieniu. Tamci ludzie są mi niezwykle bliscy, bo 
wiem, że o mało co sam znalazłbym się za kratami…

Wszędzie, gdzie byłem, rozmawiałem o Bogu i o 
tym, co Jezus dla mnie uczynił. Ludzie, którzy mnie 

znali z dawnych czasów, myśleli, że mi odbiło, ale ja 
wiedziałem, że w końcu znalazłem prawdę, ponie-
waż pustka w moim sercu była wypełniona i moja 
miłość do ludzi szczera. Życie nabrało sensu i kolo-
rów. Odeszły nienawiść, gorycz, mściwość, gniew i 
pożądliwość, a w miejsce pustki pojawiła się miłość 
i współczucie. 

Przestałem oglądać w telewizji drastyczne sceny 
i „ostre“ filmy. Wulgarne słowa nagle zaczęły ranić 
moje uszy, a przemoc doprowadzała mnie do łez. 
Kiedyś wychodziłem na ulicę tylko po to, aby kogoś 
pobić – teraz chodzę po mieście i z radością mówię 
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ludziom, jak wielki i miłosierny jest Bóg. Kiedyś 
szastałem skradzionymi pieniędzmi na lewo i prawo 
– teraz pracuję w hucie, uczciwie zarabiając na życie. 
Kiedyś nie uznawałem starszych ludzi – teraz z wiel-
ką przyjemnością ustępuję im miejsca w autobusie lub 
pomagam w czymś. Kiedyś nienawidziłem słabych 
i chorych – teraz modlę się o nich. Kiedyś byłem 
człowiekiem namawiającym innych do picia i złych 
rzeczy – teraz pomagam ludziom zrozumieć, co to jest 
grzech i jak można wyjść z nałogu. Kiedyś omijałem 

policję szerokim łukiem – teraz razem z byłym poli-
cjantem głoszę Ewangelię o Jezusie. Kiedyś bałem się 
więzienia – teraz odwiedzam skazanych w zakładach 
karnych i pokazuję im, że jest nadzieja również dla 
nich. Kiedyś zawsze brakowało mi pieniędzy – teraz 
starcza mi na wszystko i jeszcze zostaje, ponieważ 
potrafię cieszyć się tym, co mam i za wszystko dzię-
kować Bogu.

Całe moje spojrzenie na życie i rodzinę powoli się 
zmieniło. Czytając Biblię, dostrzegałem, jak wielkie 
błędy i zaniedbania popełniłem w stosunku do żony, 
córki i innych członków rodziny. Zrozumiałem, jaka 
powinna być rola męża i ojca. Zacząłem starać się 
naprawić błędy, prosząc Boga o pomoc i prowadzenie 
w tej dziedzinie. Relacja z córką poprawiła się jako 
pierwsza. Wiedziałem, że Kamila planuje wyjazd do 
Irlandii i chciałem się przedtem z nią spotkać. Kie-
dyś kupiłem jej komputer, który teraz już nie był jej 
potrzebny, dlatego poprosiłem ją, żeby mi go zosta-
wiła. Jej odpowiedź bardzo mnie zabolała: Dam go 
mamie, przecież tobie niczego nie muszę dawać, bo nic ci 
nie jestem winna! Wiem, że zawiniłem, lecz nie mogłem 
cofnąć czasu, tylko prosić ją, żeby mi wybaczyła. Tego 
wieczora, do głębi załamany, poszedłem do domu, 
płakałem przed Bogiem i prosiłem Go, żebym mógł 
pogodzić się z Kamilą zanim opuści Polskę. Dwa 
dni przed terminem odlotu zadzwoniłem do niej, nie 
miała jednak czasu, ale powiedziała, że mogę przyjść 
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w dzień wyjazdu pożegnać się z nią. Prosiłem ją, żeby 
mi zostawiła chociaż swoje zdjęcie, a ona: Po co ci zdję-
cie? Miałeś mnie od dziecka, ale nie chciałeś mnie. Teraz 
jest za późno. Cała sytuacja wyglądała na beznadziejną. 
Prosiłem przyjaciół ze zboru o modlitwę w tej spra-
wie i wiedziałem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożli-
wych. Dwa dni później zaraz rano poszedłem do niej. 
Wieczorem miała wyjechać. Ku mojemu zaskoczeniu 
Kamila dała mi komputer i powiedziała, że jest w nim 
niespodzianka. Kiedy w domu go włączyłem, znala-
złem mnóstwo jej zdjęć oraz list, w którym napisała, 
że mi wybaczyła. Łzy leciały mi z oczu i dziękowałem 
Bogu za to, co się stało. On uczynił jeszcze jeden cud: 
udało mi się wieczorem odwieźć Kamilę na lotnisko, 
choć wydawało się to wcześniej niemożliwe. Mogłem 
ją pożegnać, przytulić i powiedzieć, że ją kocham. 
Kamila odpowiedziała, że też mnie kocha. Nie potra-
fię opisać, ile to dla mnie znaczyło. Mimo że przez 
tyle lat nie umiałem być dla niej ojcem, teraz dzięki 
Bożej łasce i miłości nasza relacja jest bardzo dobra. 
Po dwuletnim pobycie w Irlandii Kamila wróciła do 
Polski. Mamy stały kontakt, spotykamy się i jeździmy 
razem na wycieczki rowerowe, kiedy tylko nadarza 
się okazja. W ciągu ostatnich lat Kamila zaczęła mi na 
nowo ufać i zwraca się do mnie z prośbą o pomoc i 
poradę, co sprawia mi wielką radość. 

Widzę wyraźnie, że jest na świecie Ktoś, kto mnie 
kocha i Komu na mnie bardzo zależy. Ktoś, kto przy-

tulił mnie do swego serca i podał pomocną dłoń, gdy 
wszyscy już we mnie zwątpili. Tym Kimś jest Jezus 
Chrystus. To On dał mi nowe życie i uczynił ze mnie 
innego człowieka. Dał mi poznać, czym jest radość i 
prawdziwa miłość. Dzięki znajomości Biblii potrafię 
teraz rozróżnić, co jest dobre, a co złe, i podjąć wła-
ściwe decyzje. Kiedyś wydawało mi się, że wolność 
polega na tym, że mogę pić, bawić się i korzystać z 
życia bez miary. Dziś wiem, że prawdziwa wolność 
oznacza, że wszystko mi wolno, ale nie dam się nicze-
mu i nikomu zniewolić. 

Z twardego głazu Bóg przemienił moje serce w 
miłujące, współczujące i potrafiące kochać. To wspa-
niałe uczucie móc kochać innych, a nie tylko siebie. 
Wiem, że każdy ma taką szansę jak ja, gdyż Bóg nie 
ma względu na osobę. Dla Niego nie ma ludzi nie-
udolnych lub straconych. Jezus umarł za każdego, 
kto uzna Go za swojego Pana i Zbawiciela. On kocha 
grzesznika i wyciąga do niego Swoją dłoń, wystarczy 
tylko przyjść i uchwycić się jej. Jezus Chrystus chce 
nas całkowicie oczyścić i uwolnić od cierpienia spo-
wodowanego naszym grzechem. Jeśli dziś czytasz tę 
historię, oznacza to, że i do twojego serca puka Bóg, 
aby dać ci to, czego szukasz. On czeka tylko na twoją 
odpowiedź, więc nie zatwardzaj swego serca, jak 
jeden z łotrów na krzyżu. Ja skorzystałem z Bożego 
przebaczenia i stałem się Jego dzieckiem. Siedmiu z 
moich kolegów zapiło się na śmierć, trzech zostało 
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zabitych, większość siedzi w więzieniu... A ja żyję! 
Może tylko dlatego, żeby ci opowiedzieć, jak wielki 
i wspaniały jest Bóg. Jeśli On nie jest jeszcze twoim 
Panem, możesz uklęknąć tam, gdzie jesteś i popro-
sić Go, aby zamieszkał w twoim sercu i uczynił cię 
Swoim dzieckiem. Skoro darował łotrowi na krzyżu 
życie wieczne, i skoro przebaczył moje grzechy, chce 
to uczynić również dla ciebie i otrzeć wszelką twoją 
łzę... Zaufaj Mu, powierz Jemu swoje życie, a On 
wszystko dobrze uczyni. Skorzystaj z czasu łaski! 
Dopóki żyjemy, jest możliwość, aby zawołać do 
Jezusa, jednak nikt z nas nie wie, kiedy ten czas się 
skończy, dlatego warto już teraz zwrócić się do Niego, 
zanim będzie za późno. 

Jezus powiedział: Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś 
usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z 
nim wieczerzał, a on ze mną (Obj. 3,20).

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedy-
nego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby 
sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony (Ew. 
Jana 3,1-17).

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi 
będziecie (Ew. Jana 8,36).

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech roz-
jaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; 
niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój  
(4 Moj. 6,24-26).

Praktyczna pomoc
Jeśli masz problem z uzależnieniem i chcesz z tego 
wyjść, możesz się z nami skontaktować. Co tydzień 
odbywają się spotkania „Klubu Nadzieja“ dla uzależ-
nionych (we wtorki o godz. 18.00 w Dąbrowie Gór-
niczej, ul. Łukasińskiego 7). Poza tym organizujemy 
wyjazdy do Wisły i Ustronia na „Dni Upamiętania“. 
Więcej informacji znajdziesz tu: www.klubnadzieja.
org. 

Niesiemy też pomoc rodzinom w kryzysie. Stowa-
rzyszenie „Nowa Nadzieja“ organizuje spotkania dla 
rodziców i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej, mieszkaniowej i finansowej. 

Kontakt: adam.s45@wp.pl / tel. 606 228 986
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POSŁOWIE
 J  

eśli przeczytałeś tę książkę aż do tego miej-
sca, to prawdopodobnie zauważyłeś, że 
wszyscy, którzy opowiedzieli w niej swoją 

historię, mają ze sobą coś wspólnego – ich życie 
nabrało sensu i właściwego kierunku dopiero wtedy, 
kiedy powierzyli je Bogu. 

Oto kilka rzeczy, o 
których powinieneś 
wiedzieć
Człowiek został stworzo-
ny do relacji z Bogiem. 
Ponieważ jednak chciał 
żyć bez Boga, powstała 
pomiędzy nim a Bogiem 
głęboka przepaść. Biblia 
mówi, że przyczyną 
oddzielenia jest grzech. 
Widać go w naszym myśleniu i działaniu, np. 
poprzez nienawiść, zazdrość czy pożądliwość.

Grzech pozostawia głę-
boką pustkę w sercu 
każdego z nas. Tę pust-
kę próbujemy na różne 
sposoby wypełniać, np.: 
alkoholem, narkotykami, 
pozycją społeczną, wła-
dzą lub też różnymi reli-
giami. Jednak nie istnieje nic, oprócz Boga, co mogło-
by ją zapełnić. Nie istnieje też nic, czym moglibyśmy 
odkupić winę, jaka na nas ciąży, jeśli zostawimy Boga 
na zewnątrz.

Biblia mówi wyraźnie, że 
wszyscy zgrzeszyliśmy 
(por. list do Rzymian 3,23) 
oraz że zapłatą za grzech 
jest śmierć (Rzym. 6,23). 
Jednak ponieważ Bóg nas 
kocha i nie chce, abyśmy 
teraz i na zawsze byli od 
Niego oddzieleni, Jezus 
Chrystus stał się człowiekiem. On umarł za grzechy, 
które my popełniliśmy. Poprzez Jego ofiarę możemy 
powrócić do Boga. Kto dzisiaj zwraca się do zmar-
twychwstałego Jezusa, doświadczy Jego przebaczenia. 

Twoja rozmowa z Bogiem (modlitwa) może być 
zupełnie prosta: Panie Jezu, chcę Ci zaufać i oddaję Ci 
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dzisiaj moje życie. Proszę, uporządkuj je i wybacz mi moje 
grzechy (tutaj możesz nazwać konkretne sytuacje, które 
sobie przypominasz). Dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu 
za moją winę! Proszę, przejmij teraz prowadzenie mojego 
życia, bo Ty mnie stworzyłeś! Dziękuję Ci, że słyszysz 
moją modlitwę, przebaczasz moją winę i odbudowujesz 
moją więź z Tobą.

W Piśmie Świętym mamy następującą obietnicę 
Jezusa Chrystusa: 

Każdy, kto Mnie słucha i ufa Temu, który Mnie posłał, 
ma życie wieczne. Nie zostanie potępiony, bo już przeszedł 
ze śmierci do życia (Ew. Jana 5,24).

Bóg daje każdemu człowiekowi szansę na zmianę. 
Obiecał, że da się znaleźć każdemu, kto Go szczerze 
szuka.

Serdecznie dziękujemy Agnieszce, Celinie, Joli, 
Adamowi, Darkowi i Pawłowi za to, że podzielili się 
swoimi historiami.

Niech ta książka będzie dla każdego czytelnika 
zachęceniem do podjęcia najważniejszej decyzji swo-
jego życia: szukania i przyjęcia Jezusa Chrystusa jako 
osobistego Zbawiciela!

Jeśli masz pytania dotyczące tej książki lub twojego 
życia, możesz do nas napisać.

www.zycietowiecej.com

Nasze wcześniejsze
publikacje

„Jezus naszym przeznaczeniem“  

128 stron, format 11x18 cm

Myślę, że każdy z nas zadawał sobie kiedyś pytania 
typu: 

Co przyniesie mi przyszłość? Co jest mi 
przeznaczone? Po co żyję? Co może mi dać życie 
z Bogiem? 

Czasami pytania te inspirowały nas i dawały nam radość, gdy 
marzyliśmy o pięknych rzeczach, jakie mogą wydarzyć się w 
naszym życiu. Były też chwile, gdy te same pytania wzbudzały w 
nas poczucie lęku i niepewności, gdy zastanawialiśmy się nad 
sensem życia. 

Wilhelm Busch w swojej książce wspaniale odpowiada na wiele 
pytań, jakie sobie zadajemy, opierając się nie na własnej filozofii 
życia, ale na przesłaniu Słowa samego Boga.

Przekreśleni? Wyznania byłych więźniów,  
64 strony, format 11x18 cm

Ludzie, którzy nie widzieli już dla siebie nadziei, 
opowiadają o tym, co spowodowało całkowity zwrot 
w ich życiu.

Piotr: Po dziewięcioletnim pobycie w więzieniu bał 
się wyjścia i życia na wolności.

Tadek: Szukał upragnionej wolności w alkoholu.

Wojtek: Przez dwanaście lat był nałogowym narkomanem.

Tomek: Gdy miał pięć lat, zmarła mu matka i został sam z ojcem 
alkoholikiem.
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Józek: Mieszkał na dworcu i pił czysty denaturat.

Wszystkich łączy nie tylko kryminalna przeszłość, ale również 
doświadczenie prawdziwego przebaczenia i zmiany.

AUT! Relacje spoza boiska,  
80 stron, format 10x15 cm

Ci, dla których mecze piłkarskie i awantury na sta-
dionach były całym sensem istnienia, opowiadają o 
tym, co spowodowało zmianę w ich życiu. 

Konrad: Razem z kolegami jeździł na mecze 
piłkarskie, aby się bić. W pewnym momencie 

zorientował się, że czeka go dłuższy pobyt za kratkami…

Michael: Jedna z nauczycielek stwierdziła, że dorasta w nim 
diabeł. Stał się chuliganem, który nie znał granic. Całkiem 
niespodziewanie kolega, z którym codziennie pił i ćpał, został 
chrześcijaninem… 

Piotr: Za klub, któremu kibicował, był gotowy oddać życie. Nagle 
uświadomił sobie, że on, pozornie mocny, jest zagubiony i 
bezradny jak małe dziecko…

Jeannot: Pociągali go skinheadzi i awantury na stadionach. Kiedy 
znalazł się drugi raz za kratkami, miał sen, który nim wstrząsnął, bo 
pojawił się w nim Jezus…

Olli: Założył pierwszy ruch punkowy w byłej NRD. Stał się jednym 
z najgroźniejszych chuliganów tamtego czasu. Pewnego dnia 
spotkał rockerów, którzy podarowali mu Biblię…

Tomek: Jego życie kręciło się wokół piłki. Marzył o byciu sławnym 
piłkarzem, aż do momentu, kiedy doznał poważnej kontuzji…

www.zycietowiecej.com


