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GDZIE CHCESZ SPĘDZIĆ WIECZNOŚĆ?

Wielu ludzi zastanawia się tylko nad 
tym, co stanie się dzisiaj albo może za 
parę miesięcy. W najlepszym przypad-
ku koncentrują się na tym, co będzie 
z nimi, gdy pójdą na emeryturę.  Ale co 
z życiem po śmierci? Czy jesteś na nie 
przygotowany? 

Chociaż Twoje fi zyczne ciało pewnego dnia umrze, to jed-
nak Twój duch będzie żył wiecznie. To, czy Twój duch bę-
dzie przebywał w niebie, czy w piekle, zależy od wyborów, 
których dokonywałeś. W tej książce bardzo poczytna au-
torka Joyce Meyer mówi o Bożym planie zbawienia, abyś 
mógł podjąć właściwą decyzję. 

Z miłością i cierpliwością uczy Cię: 

Co uczynił Jezus i jak ważne jest to dla Twojego życia. 
Jak wiara działa w sercu, a nie w umyśle.
W co musisz uwierzyć, aby przyjąć Chrystusa.
Jak zacząć nowe życie.

Nie zwlekaj dłużej. Teraz jest czas, abyś odnalazł 
NOWY SPOSÓB ŻYCIA!  
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1

Najważniejsza decyzja

Czy jesteś niezadowolony ze swojego życia? Jeśli tak, nie nale-
żysz do wyjątków. Wielu ludzi odczuwa zmęczenie, znużenie, pust-
kę i niespełnienie. Niektórzy z nich zwrócili się ku religii w na-
dziei znalezienia odpowiedzi na swoje odczucia, jednakże zostali 
jedynie obciążeni zupełnie nieprzystającymi do życia i nierozsąd-
nymi regułami, których nie byli w stanie przestrzegać. Jeśli zwró-
ciłeś się ku religii, nie znaczy to wcale, że zwróciłeś się ku Bogu  
w celu znalezienia odpowiedzi na swoje puste, pełne frustracji  
i wyrzutów sumienia życie.

Jeśli chciałbyś poczuć się kochany, jeśli potrzebujesz przyjacie-
la, jeśli pragniesz, aby odpuszczono Ci twoje grzechy, jeśli potrze-
bujesz przyszłości… Twoją odpowiedzią jest Jezus Chrystus. On 
czeka, aby obdarzyć Cię nowym życiem i uczynić z Ciebie całko-
wicie nowego człowieka. 

Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego życia, musisz coś zmie-
nić. Jeśli bez przerwy robimy te same rzeczy, to nasze życie stale 
będzie takie samo. Musisz podjąć decyzję, a jest to najważniejsza 
decyzja, jaką kiedykolwiek podejmiesz.

Ta decyzja jest ważniejsza niż wybór drogi Twojej kariery, szko-
ły wyższej, życiowego partnera, sposobu zainwestowania pieniędzy 
albo miejsca zamieszkania. Ta decyzja dotyczy wieczności. Wiecz-
ność to czas bez końca i każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie przyj-
dzie mu ją spędzić. Jest życie po śmierci. Kiedy umrzesz, nie prze-
staniesz istnieć, tylko znajdziesz się w innym miejscu. Ktoś kiedyś  
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powiedział, że umieranie przypomina przechodzenie przez obro-
towe drzwi. Po prostu opuszczasz jedno miejsce i przechodzisz do 
innego.

Czy chciałbyś zbudować relację z Bogiem tu na ziemi i żyć  
z Nim w wieczności? Jeśli tak, musisz przyjąć Jezusa Chrystusa 
jako swego Zbawcę. Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy potrzebuje-
my Zbawcy. Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby On poniósł 
karę za nasze grzechy. Został On ukrzyżowany i przelał swoją nie-
winną krew jako zapłatę za nasze złe uczynki. Zmarł i został po-
grzebany, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz zasiada w nie-
bie, po prawicy Boga Ojca. On jest Twoją jedyną nadzieją na osią-
gnięcie pokoju, radości i sprawiedliwości w Bogu.

Biblia uczy nas, że w celu oczyszczenia się z grzechów musimy 
wyznać i uznać, że Jezus jest Panem oraz uwierzyć w głębi naszych 
serc, że Bóg wzbudził Go z martwych.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwie-
rzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zba-
wiony będziesz (Rz 10:9).

Taki rodzaj wiary jest czymś więcej niż rozumowym uzna-
niem faktu; jest to szczere i odczuwane w sercu. Wielu ludzi wierzy  
w istnienie Boga, ale nie poświęcili dla Niego swojego życia. Bóg 
jest Autorem życia i pragnie, abyś z własnej woli i z radością Mu je 
oddał. Bóg Cię stworzył i obdarzył wolną wolą, więc nie pragnie 
wcale zmuszać Cię, byś Go wybrał. Ale jeśli to uczynisz,  spowodu-
je to różnicę w jakości Twojego życia tu na ziemi. Jest to też czyn-
nik decydujący o tym, gdzie spędzisz wieczność po swojej śmierci.

Czy Twoje życie można nazwać dobrze wykonaną pracą? Je-
śli nie, dlaczego nie zwrócić się ku temu, który Cię stworzył i wie  
o Tobie więcej niż ty sam sobie? Jeśli kupię samochód i zacznę mieć 
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z nim problemy, zwracam go ludziom, którzy go wyprodukowali, 
żeby zajęli się jego naprawą. Taka sama zasada obowiązuje w sto-
sunku do Boga. On Cię stworzył i bardzo Cię kocha. Jeśli Two-
je życie nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące, zabierz je do Niego, 
aby mógł je naprawić.

Jak już wcześniej powiedziałam, nic się nie zmieni, jeśli nie po-
dejmiesz decyzji. Czy chcesz być chrześcijaninem? Czy jesteś go-
towy poddać Bogu nie tylko swój grzech, ale również swoje ży-
cie? Czy jesteś gotowy, aby zawrócić ze swojej grzesznej drogi i na-
uczyć się, jak żyć całkowicie na nowo – z Bogiem i dla Boga? Je-
śli tak, czytaj dalej, ponieważ czeka na Ciebie życie, które wykra-
cza poza wszelkie Twoje oczekiwania. Jest ono dostępne dla nas 
wszystkich. Nikt nie jest wykluczony. Oto, co Bóg mówi na te-
mat twojej przyszłości:

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan  
– myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przy-
szłość i natchnąć nadzieją (Jr 29:11). 

Nikt nie może podjąć decyzji za Ciebie. Jest to wyłącznie Two-
ja sprawa i jedynie Ty możesz to uczynić. Jaką jakość życia chciał-
byś osiągnąć? Czy rzeczywiście pragniesz pójść za przykładem, jaki 
daje nam dzisiejsze społeczeństwo? Słowo Boże powiada, że niczego 
na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie może-
my (1 Tm 6:7). Bóg jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Na 
początku był Bóg i na końcu też będzie Bóg. Każdy z nas stanie 
przed jego obliczem i zda sprawę ze swoich uczynków (Rz 14:12). 
Teraz mamy czas, aby się do tego przygotować. Zawsze powta-
rzam: „Gotowy czy nie, Jezus nadchodzi”. Przygotuj się już teraz, 
podejmij właściwą decyzję, ponieważ potem może być za późno.
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2

Wszyscy zgrzeszyliśmy

Grzech jest umyślnym nieposłuszeństwem wobec dobrze zna-
nej woli Boga. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Nie ma na ziemi nikogo, 
kto by nigdy nie zgrzeszył (Rz 3:23; Koh 7:20). To jest zła wia-
domość, ale jest również i dobra. Wszyscy możemy doświadczyć 
przebaczenia i zostać usprawiedliwieni przez Boga.

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i [wszy-
scy] są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego [dzięki jego nie-
zmierzonej przychylności i miłosierdziu], przez odkupienie 
[dane nam] w Chrystusie Jezusie (Rz 3:23-24).

Jezus już zapłacił za Twoje grzechy, więc wszystko, co musisz 
uczynić, to uwierzyć w ten fakt i go zaakceptować. Jeśli wyznasz 
swoje grzechy, żałuj za nie i bądź gotów całkowicie się od nich od-
wrócić, a Bóg Ci wybaczy i uczyni Cię nowym człowiekiem.

Jeśli [dobrowolnie] wyznajemy grzechy swoje, wierny jest 
Bóg i sprawiedliwy [wierny swojej własnej naturze i swo-
im obietnicom] i odpuści nam grzechy [puści w niepamięć 
nasze występki], i [na stałe] oczyści nas od wszelkiej nie-
prawości [wszystkiego, co nie jest zgodne z Jego wolą pod 
względem celu, zamiaru i działania] (1 J 1:9).
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Nie musisz czekać, aż Bóg coś uczyni. On już uczynił wszyst-
ko, co trzeba. Oddał swojego jedynego Syna, aby ten umarł za nas, 
ponieważ tylko doskonała i pozbawiona grzechu ofiara mogła zo-
stać zaoferowana jako zapłata za nasze złe uczynki. Wymogi spra-
widliwości zostały spełnione, a my możemy swobodnie wierzyć 
w Jezusa Chrystusa oraz tworzyć intymną relację z Bogiem przez 
Niego. Nie możemy iść do Boga na własną rękę – potrzebujemy 
adwokata. Potrzebujemy kogoś w rodzaju pośrednika i tym kimś 
jest Jezus. On stanął w luce dzielącej nas od Boga, w luce stworzo-
nej przez nasz grzech, i to On zabierze nas do Boga.

Podobnie jak dziecko ma w sobie swojego ojca (jego krew, jego 
DNA, chromosomy itd.), tak i Bóg w Chrystusie ponownie pogo-
dził się ze światem. Bóg miłuje ludzi. On ich stworzył i nie chce 
widzieć ich jako sprzedanych w niewolę grzechu, nie pokazując im 
drogi wyjścia. To Jezus jest tą drogą!

Grzech jest przekleństwem
Słowo Boże powiada, że nie unikniemy kary za grzechy  

(IV Mojż 32:23). Grzech sprowadza przekleństwo, zaś posłuszeń-
stwo przynosi błogosławieństwo (V Mojż  28). Wydaje się, że to 
tylko sytuacja tymczasowa, jeśli komuś udaje się uniknąć kary za 
grzechy. Jego życie sprawia wrażenie podobnego do innych, a jed-
nak na koniec zawsze zostanie przeprowadzone podsumowanie wy-
borów, jakich dokonał.

Jeśli wybierzemy życie w grzechu zamiast życia w posłuszeń-
stwie wobec Boga, nasze dusze doświadczą nieszczęścia. Czło-
wiek to coś więcej niż ciało złożone z mięśni i kości. Jest on też 
duchem i posiada duszę, która składa się z umysłu, woli i uczuć. 
Jest to osobowość człowieka. Grzesznicy cierpią w swoich umy-
słach. Są oni przepełnieni umysłowym cierpieniem i niezależnie 
od tego, co robią i co posiadają, nie ma nic, co całkowicie mo-
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głoby ich usatysfakcjonować. Cierpią pod względem emocjonal-
nym. Od kiedy zdecydowali się żyć własnym życiem, ogarnia ich 
frustracja i złość (emocjonalne rozdrażnienie) za każdym razem, 
kiedy sprawy nie układają się po ich myśli. Nie mają pojęcia, że 
istnieje droga wiary. Zaufanie Bogu – sile większej niż oni sami  
– jest dla nich czymś niepojętym. Nigdy nie zaznają spokoju du-
szy, ponieważ pokoju w Bogu można zaznać wyłącznie poprzez 
wiarę w Niego (Hbr 4:3).

Tak, życie w grzechu jest życiem przepełnionym przekleństwem. 
Nie wynika z niego nic dobrego. Oto, co Bóg powiada o tym, co 
się dzieje, kiedy człowiek próbuje żyć bez Niego:

Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, 
gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbry-
zgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. 
Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyrato-
wać w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochło-
nie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotu-
je wszystkim mieszkańcom ziemi (So 1:17-18).

Słowa te budzą strach, ale nie muszą wywoływać przerażenia 
w sercach osób szczerze wierzących w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy 
wierzą w Jezusa, nigdy nie będą osądzeni (J 3:18).

Wina i potępienie 
Wina jest nieodłącznym towarzyszem grzesznika. Może robić 

najróżniejsze rzeczy, próbując ją zignorować, ale w głębi duszy wie, 
że jego życie nie jest takie, jakie powinno być. Jezus powiedział, że 
grzesznicy nie są w stanie uciec przed winą (J 9:41).

Biblia podzielona jest na Stary i Nowy Testament. Stary Te-
stament odnosi się do Starego Przymierza, które Bóg wykorzystał 
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w celu zakrycia grzechów ludzi, aż przyszedł czas na Jezusa. Wte-
dy ustanowił nowe przymierze. Istniał kultywowany przez pokole-
nia specjalny system składania ofiar za grzechy. Przewinienia mia-
ły być zakrywane, ale nigdy całkowicie eliminowane. Wina była 
nieustannie obecna. Jednakże w Nowym Testamencie, w Nowym 
Przymierzu, mamy do czynienia z doskonałą i ostateczną ofiarą, 
która nie tylko zakrywa grzech, lecz całkowicie go eliminuje. Nie 
tylko zmywa ona grzech, ale również winę, która mu towarzyszy.

Przeczytaj proszę poniższy fragment Pisma i zastanów się nad 
mocą tych słów. Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z Listu do 
Hebrajczyków 10:  

Mocą tej woli [Boga] jesteśmy uświęceni [konsekrowani  
i wyświęceni] przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa [je-
dynego namaszczonego] raz na zawsze (Hbr 10:10, kur-
sywa dodana).

Lecz gdy On [Chrystus] złożył raz na zawsze jedną ofia-
rę za grzechy [która ma być trwała], usiadł po prawicy Bo-
żej… (Hbr 10:12)

Takie zaś jest przymierze [testament, zobowiązanie], ja-
kie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa 
moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je [na 
ich najskrytszych myślach i zrozumieniu], [następnie] do-
daje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę wię-
cej (Hbr 10:16-17).

Wejdźmy […] ze szczerym [uczciwym i rzetelnym] sercem, 
w pełni wiary [opierając całą ludzką osobowość na Bogu  
w całkowitym zaufaniu i wierze w jego moc, mądrość i do-
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broć], oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na 
ciele wodą czystą  (Hbr 10:22).

Te fragmenty Pisma informują nas o wielu bardzo istotnych 
faktach. Pierwszym z nich jest to, że Jezus stał się ofiarą raz i na 
zawsze – nie potrzeba żadnej innej ofiary, która stanowiłaby doda-
tek. W Starym Przymierzu ofiary należało nieustannie powtarzać, 
a mimo to nigdy nie eliminowały one winy. Jezus został ofiarowa-
ny raz i na zawsze. Jego ofiara zmywa zarówno grzech, jak i winę.

Wina została usunięta zgodnie z prawem, jednak niektórzy 
i tak będą musieli nauczyć się żyć bez poczucia winy. Właściwie 
nowe życie dla Chrystusa wymaga, aby człowiek nauczył się żyć 
ponad swoimi uczuciami. Nie może on już pozwalać na to, by jego 
uczucia miały nad nim przewagę. Musi nauczyć się Słowa Bożego 
i przestrzegać go niezależnie od tego, jakie uczucia się w nim bu-
dzą. Taki styl życia w posłuszeństwie sprowadza błogosławieństwa 
niedające się z niczym porównać. 
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3

Czas poddać się Bogu

Być może przyjąłeś Chrystusa i zwróciłeś się ku tej książce, aby 
pomogła ci w rozpoczęciu nowego życia z Chrystusem. Jeśli jed-
nak ktoś ci ją podarował, mam nadzieję, że już teraz jesteś gotów 
podjąć tę decyzję. 

W Ewangelii Jana 3:16 (KJV) dowiadujemy się: „Albowiem tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każ-
dy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Pozwól, że podzielę się z tobą pewną opowieścią, która pomo-
że Ci zrozumieć moc tego fragmentu.

Pewnej zimnej, ciemnej nocy w mieście Chicago zanosiło się 
na burzę śnieżną. Mały chłopiec sprzedawał gazety na rogu jednej 
z ulic. Był przenikliwy mróz, a chłopcu było tak zimno, że nawet 
nie próbował sprzedać zbyt wielu gazet. Podszedł do policjanta  
i zapytał: – Proszę pana, czy przypadkiem nie wie pan, gdzie taki 
chłopiec jak ja mógłby znaleźć ciepłe miejsce do spania tej nocy? 
Widzi pan, zwykle sypiam w kartonie tu za rogiem, ale tam jest 
strasznie zimno. Jestem pewien, że byłoby miło mieć jakieś ciepłe 
miejsce do spania.

Policjant z wysoka spojrzał na chłopca i powiedział: 
– No cóż, powiem ci, co zrobić: idź do tego dużego białego 

domu i zapukaj do drzwi. Kiedy przyjdą ci otworzyć, powiedz tyl-
ko „Jana 3:16”, a oni wpuszczą cię do środka.
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Chłopiec zrobił tak, jak mu poradzono. Wszedł na schody pro-
wadzące do drzwi domu i zapukał, a jakaś kobieta otworzyła mu 
drzwi. Spojrzał w górę i powiedział: „Jana 3:16”.

Pani odpowiedziała: 
– Wejdź proszę.
Wprowadziła go do środka, posadziła go na drewnianym bu-

janym fotelu na wprost wielkiego płonącego kominka i wyszła.  
Chłopiec siedział tak przez chwilę i pomyślał sobie: „Jana 3:16... 
Nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zmarzniętemu chłopcu 
robi się ciepło”. 

Po chwili kobieta wróciła i zapytała go: 
– Czy jesteś głodny? 
On odpowiedział: 
– Trochę.  Nie jadłem przez kilka dni, i myślę, że niewielki 

posiłek mi nie zaszkodzi. Kobieta zabrała go w kuchni i posadzi-
ła przy stole pełnym wspaniałego jedzenia, a chłopiec jadł i jadł, 
aż nie mógł już zjeść ani kęsa. Wtedy pomyślał sobie: „Jana 3:16... 
Nie rozumiem, co to znaczy, ale na pewno sprawia, że głodny chło-
piec naje się do syta”. 

Kobieta wzięła go na górę do łazienki, gdzie stała ogromna 
wanna wypełniona ciepłą wodą. Chłopiec usiadł w niej i moczył 
się przez chwilę.  Kiedy tak siedział, pomyślał sobie: „Jana 3:16... 
Nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że brudny chłopak staje się 
czysty”. Kobieta weszła do środka i pomogła mu wyjść z wanny,  
a potem zaprowadziła go do pokoju, ułożyła go w dużym miękkim 
łóżku, otuliła go kołdrą po szyję i ucałowała na dobranoc. Potem 
zgasiła światło. Kiedy tak leżał sam w ciemności, wyglądał przez 
okno i patrzył na śnieg padający tej zimnej nocy, pomyślał sobie: 
„Jana 3:16... Nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zmęczony 
chłopiec może odpocząć”.
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Następnego dnia rano kobieta wróciła i znowu posadziła go 
przy tym samym wielkim stole pełnym jedzenia.  Kiedy już zjadł, 
posadziła go z powrotem w tym samym bujanym fotelu przy ko-
minku. Następnie sięgnęła po Biblię, usiadła i zapytała go: 

– Czy rozumiesz, co znaczy „Jana 3:16?” 
– Nie proszę pani, nie rozumiem.  Pierwszy raz w życiu usły-

szałem to ubiegłej nocy, gdy policjant powiedział mi, abym z tego 
skorzystał. 

Kobieta otworzyła Biblię na Ewangelii Jana 3:16 i zaczęła opo-
wiadać mu o Jezusie. I właśnie tam, przed tym kominkiem, chło-
piec oddał swoje serce i życie Jezusowi. Siedział tam i myślał: „Jana 
3:16... nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zagubiony chło-
piec może poczuć się bezpiecznie”. 

A teraz, jeśli jesteś gotowy oddać swoje życie Bogu przez przy-
jęcie jego Syna Jezusa Chrystusa jako jedynej możliwej zapłaty za 
twoje grzechy, zachęcam cię, abyś modlił się słowami tej modli-
twy wraz ze mną. Powtarzaj słowa głośno i wsłuchuj się w nie, aby 
nabrały dla ciebie osobistego znaczenia.

Boże Ojcze, kocham Cię. Przychodzę dziś do Ciebie z wia-
rą, aby prosić Cię o wybaczenie moich grzechów. Jezu, wie-
rzę w Ciebie, wierzę, że umarłeś na krzyżu za mnie, że prze-
lałeś swoją niewinną krew za mnie, że zająłeś moje miejsce  
i wziąłeś na siebie karę, na jaką zasłużyłem. Wierzę, że zo-
stałeś pogrzebany, zaś trzeciego dnia powstałeś z martwych. 
Śmierć nie jest w stanie Cię powstrzymać. Pokonałeś szatana 
i odebrałeś mu klucze do piekieł i panowanie nad śmiercią. 
Wierzę, że uczyniłeś to wszystko dla mnie, ponieważ mnie ko-
chasz. Pragnę być chrześcijaninem. Chcę nauczyć się służyć Ci 
przez wszystkie dni mego życia. Chcę się nauczyć, jak żyć no-
wym życiem, które mi obiecałeś. Przyjmuję Cię teraz, o Jezu, 



16

Joyce Meyer

i oddaję Ci siebie samego. Przyjmij mnie takim, jakim jestem 
i uczyń mnie takim, jakim chcesz mnie widzieć.

Dzięki Ci Jezu za zbawienie Napełnij mnie Duchem 
Świętym i naucz mnie wszystkiego, co muszę wiedzieć. Teraz 
wierzę, że jestem zbawiony, narodziłem się na nowo i kiedy 
umrę, pójdę do nieba. Boże Ojcze, mam zamiar czerpać ra-
dość  z mojej podróży i żyć dla Twojej chwały!
 
Jeśli szczerze odmawiałeś tę modlitwę, podjąłeś właśnie najważ-

niejszą decyzję w swoim życiu. Niezależnie od tego, jak się czujesz, 
Bóg usłyszał twoją modlitwę i odpowiedział na nią. Może będziesz 
odczuwał spokój i radość, ulgę i wolność, ale możesz też nie czuć 
w tej chwili niczego. Nie pozwól już, by Twoje uczucia dyktowa-
ły Ci, co masz robić w życiu. Uwierz w Słowo Boże, ponieważ On 
jest wierny swoim obietnicom. Powiedział:

Wszystko, co mi daje (powierza) Ojciec, przyjdzie do mnie,  
a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz [ni-
gdy, przenigdy nie odrzucę żadnego z tych, którzy przycho-
dzą do mnie] (J 6:37).
 
Bóg obiecał być z Tobą zawsze, aż do skończenia świata. Może 

nie zawsze odczuwasz jego obecność, ale On jest wszędzie, przez 
cały czas. On zawsze na Ciebie patrzy i będzie otaczał Cię opie-
ką. Przejmuje się wszystkimi sprawami, którymi Ty się przejmu-
jesz i przyrzekł, że uczyni je doskonałymi. Zaczął dobre dzieło  
w Tobie i doprowadzi je do końca (Rdz 28:15; Ps 138:8; Flp 1:6).

Gratuluję – masz teraz nowego przyjaciela – Jezusa – najlep-
szego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek będziesz miał. Możesz  
z Nim rozmawiać na każdy temat, ponieważ On zawsze Cię zro-
zumie (Hbr 4:15). On nigdy Cię nie odrzuci ani nie potępi. Nic 
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nie jest dla Boga zbyt wielkie, ale również nic nie jest zbyt małe. 
On pragnie, abyś zaprosił Go do każdej sfery życia.

Stałeś się nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko 
stało się nowe (2 Kor 5:17). Dostałeś szansę, by zacząć wszyst-
ko od nowa.

Będziesz popełniać błędy – wszyscy je popełniamy. Musimy 
bardzo dużo się nauczyć. Rozpocząłeś podróż, która będzie trwać 
przez całe życie. Jednak zawsze pamiętaj o tym, że kiedy popeł-
niasz błędy, Boże przebaczenie i oczyszczenie jest dostępne dla 
każdego, kto o nie prosi. Nie zwlekaj ze skruchą za każdy grzech 
i nigdy nie próbuj ukrywać czegoś przed Bogiem, ponieważ On  
i tak wszystko wie.

Bóg bardzo cię kocha. Kocha Cię przez cały czas. Nie kocha 
Cię wcale więcej w te dni, kiedy zachowujesz się lepiej, ani nie 
kocha mniej w te dni, kiedy zachowujesz się gorzej. On po pro-
stu Cię kocha!

A teraz pora nauczyć Cię czegoś na temat nowego sposobu życia.
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4

Nowy sposób życia

Kiedy rozpoczynasz nowe życie, które teraz będziesz wiódł 
przy Bogu, z Nim i dla Niego, przekonasz się, że wiele z Jego za-
sad wydaje się zupełnym przeciwieństwem tych, którymi kieru-
je się świat. Właściwie to świat jest wywrócony do góry nogami,  
a Królestwo Boże jest tam, gdzie być powinno. Nie jesteśmy przy-
zwyczajeni do robienia rzeczy na sposób Boga, i dlatego w pierw-
szej chwili jego zasady mogą wydawać się nam skomplikowane lub 
trudne do zrozumienia.

Chrzest
Jedną z rzeczy, które powinniśmy uczynić jako nowi wyznaw-

cy Jezusa Chrystusa, jest przyjęcie chrztu z wody. Chrzest jest ze-
wnętrznym znakiem Twojej wewnętrznej decyzji o naśladowaniu 
Chrystusa. Kiedy człowiek daje się ochrzcić wodą, oznacza to po-
grzebanie jego starego życia. Kiedy zostanie podniesiony z wody, 
oznacza to zmartwychwstanie do nowego życia. Jest to coś, co ro-
bimy z posłuszeństwa wobec Boga.

Ona jest obrazem chrztu [wyzwolenia], który teraz i was 
zbawia [od wewnętrznych wątpliwości i obaw], a jest nie 
pozbyciem się cielesnego brudu [kąpielą], lecz [możliwo-
ścią zwrócenia się z] prośbą do Boga [ponieważ dajesz wy-
raz temu, w co wierzysz] o dobre sumienie [wewnętrz-
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ne oczyszczenie i spokój] przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa (1 P 3:21).

A Piotr do nich: Upamiętajcie się [zmieńcie swoje zapatry-
wania, cele, by przyjąć wolę Boga do swojego wnętrza za-
miast ją odrzucać] i niechaj się każdy z was da się ochrzcić  
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów wa-
szych, a otrzymacie dar Ducha Świętego (Dz 2:38).

Uczęszczanie do kościoła
Kolejną rzeczą, którą szczerze polecam, jest uczestnictwo w lo-

kalnej wspólnocie kościelnej. Uczęszczanie do kościoła nie uczy-
ni z nas chrześcijan, podobnie jak przesiadywanie w garażu nie 
zrobi ze mnie samochodu. Nie stajemy się chrześcijanami dzię-
ki temu, że chodzimy do kościoła, ale jeśli jesteśmy chrześcijana-
mi, powinniśmy chcieć adorować Boga i tworzyć wspólnotę z in-
nymi wierzącymi. Kościół jest również miejscem, gdzie poznaje-
my Słowo Boże.

Nie wszystkie kościoły są dobrymi kościołami. Niektóre są bu-
dowlami religijnymi, które z zewnątrz prezentują się bardzo do-
brze, jednak w środku nie dzieje się nic, co mogłoby pomóc ko-
mukolwiek. Jeśli uczęszczasz do kościoła, który nie karmi Cię Sło-
wem Bożym i nie wymaga od Ciebie, abyś wzrastał każdego dnia 
w swoim marszu z Bogiem, zacznij szukać, aż wreszcie taki znaj-
dziesz. Z kościołami jest jak z lekarzami – nie wszystkie są dobre; 
ale też nie wszystkie są złe. Po prostu musisz znaleźć ten, który bę-
dzie dla ciebie właściwy. Niektórzy ludzie wolą większy kościół, 
inni zaś mniejszy. Niektórzy skłaniają się ku kościołowi wyzna-
niowemu, inni wolą kościół bezwyznaniowy, co oznacza po pro-
stu tyle, że nie należy on do żadnej większej organizacji. Chodzi 
mi o podkreślenie faktu, że solidne zaangażowanie w sprawy ko-
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ścioła będzie dla ciebie dużą pomocą. Da Ci ono możliwość za-
warcia nowych przyjaźni z ludźmi o podobnych poglądach i na-
wiązania więzi społecznych na poziomie moralnym, co pozwoli Ci 
uniknąć ziemskich pokus.

Upewnij się, że uczęszczasz do kościoła, w którym masz po-
czucie, że rozwijasz się jako chrześcijanin. Bardzo istotną sprawą 
dla nowych wierzących jest to, by uczyli się wielu rzeczy. Jeśli nie 
uczą się i nie robią postępów, grozi im zejście na boczny tor lub 
powrót na starą ścieżkę.

Niewielkie koła biblijne są bardzo korzystne dla nowych wy-
znawców. W małych grupach będziesz miał zwykle możliwość uczyć 
się, zadawać pytania, prosić o modlitwę oraz zostać włączonym 
do modlitwy za innych. Mam nadzieję, że Twój kościół prowadzi 
kursy biblijne dla dorosłych lub służby, w które  będziesz mógł się 
włączyć. Kościół nie jest przede wszystkim miejscem, którym du-
chowny powinien kierować, jest to miejsce dla nas, w którym po-
winniśmy odnaleźć i wyrazić swoje kapłaństwo w Ciele Chrystu-
sa (Kościoła). Poza otrzymywaniem wsparcia od innych powinie-
neś również dać coś od siebie.   

Zaangażowanie
Duże znaczenie ma zaangażowanie. To przecież nie jedna rzecz, 

którą jeden jedyny raz zdarzyło nam się zrobić niewłaściwie, spra-
wiła, że nasze życie jest teraz w takim złym stanie; chodzi tu o coś, 
co robiliśmy niewłaściwie przez długi czas. Zatem zrobienie czegoś 
raz czy dwa razy dobrze nie pomoże nam żyć nowym życiem, ja-
kie Bóg dla nas przygotował. Musimy wytrwać i robić to, o czym 
wiemy, że powinniśmy robić, nawet w sytuacji, gdy nie mamy na 
to ochoty. Konsekwencja to podstawa. Bóg dał Ci ducha samo-
kontroli i powściągliwości (2 Tm 1:7) i wszystko, co musisz uczy-
nić, to go ćwiczyć.
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Zaangażuj się w spędzanie czasu z Bogiem. Studiuj jego Sło-
wo i czytaj książki, które pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć Bi-
blię. Słuchaj specjalnych edukacyjnych kaset i płyt lub oglądaj do-
bre chrześcijańskie programy telewizyjne. Poświęć czas na modli-
twę. Naucz się modlić we własny sposób przez cały dzień. Pamię-
taj, że Bóg obecny jest we wszystkim, co Ciebie dotyczy, zaś mo-
dlitwa jest po prostu rozmową z nim. Kiedy będziesz rozwijał się 
jako chrześcijanin, nauczysz się nie tylko, jak rozmawiać z Bogiem, 
lecz także jak Go słuchać. Nada to zupełnie nowy wymiar Twoje-
mu życiu z Bogiem. 

Kolejną istotną sferą wymagającą zaangażowania jest dawanie. 
Bóg dał nam tak wiele, że naturalną rzeczą jest chęć odwdzięcze-
nia się Mu za Jego dzieło tu na ziemi. Jeśli ktoś Ci pomógł, rzeczą 
naturalną jest chęć przyjścia z pomocą innym, zaś jednym ze spo-
sobów uczynienia tego jest zaangażowanie się w działalność Two-
jego kościoła oraz innych organizacji, które Ci pomogły i w któ-
rych misję wierzysz. Wszystko, co dajemy Bogu, On oddaje nam 
po wielokroć. Jego Słowo powiada, że zbieramy to, co zasialiśmy.

Przed przyjęciem Chrystusa i staniem się nowym człowiekiem 
w Nim nie dostrzegaliśmy żadnej korzyści w dawaniu, jednak na-
sze serce zmienia się, w miarę jak obdarzamy Jezusa coraz głęb-
szą miłością.

Chrzest w Duchu Świętym
Chrzest oznacza całkowite zanurzenie. Cokolwiek zanurzymy 

całkowicie, zostanie napełnione, jeśli ma otwarty wlew. Jeśli jesteś 
otwarty, możesz zostać całkowicie napełniony Duchem Świętym. 
Otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy przyjąłeś Jezusa jako swego 
Zbawcę, ale może jeszcze nie nadszedł moment, w którym byłeś 
gotowy otworzyć każdy zaułek swojego serca i pozwolić Mu, aby 
On całkowicie Cię wypełnił.
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Masz Ducha Świętego, ale chcesz mieć pewność, że On ma 
Ciebie całego. Bóg pragnie wykorzystać Cię do swojej służby, zaś 
Ty będziesz potrzebował mocy Ducha Świętego, aby odnieść suk-
ces i być produktywnym.

Bóg ponadto oferuje nam nadprzyrodzone dary (dary nadprzy-
rodzonej energii), aby pomogły nam w naszym codziennym życiu. 
Dary te mogą być bardzo różne i otrzymuje je każdy, ale niektóre  
z nich mogą być bardziej zauważalne niż inne. Ja na przykład po-
siadam dar nauczania, inni obdarzeni są talentem do muzyki lub 
zarządzania, do aktów miłosierdzia i pomocy. W 1 Liście do Ko-
ryntian 12:7-10 wymienionych zostało dziewięć darów, których ist-
nienia powinniśmy być świadomi. Dowiadujemy się, że mamy po-
żądać (szczerze pragnąć) tych darów. Są to mowa mądrości, mowa 
wiedzy, dar wiary, moc uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar pro-
roctwa (interpretowania Bożej woli i Bożych zamiarów), dar roz-
różniania pomiędzy dobrymi i złymi duchami, dar mówienia in-
nymi językami i wreszcie dar wykładu języków.

Nawet jeśli nie rozumiesz tych darów, zachęcam Cię, abyś po-
prosił Boga, by Cię nimi obdarzył i nauczył, jak zrobić z nich wła-
ściwy użytek. W Słowie Bożym znajdziemy przykłady wielu ludzi 
mówiących innymi językami (językiem duchowym). Kiedy mo-
dlimy się w językach, przekazujemy Bogu nasze sekrety i tajemni-
ce oraz budujemy siebie. Apostoł Paweł powiedział, że pragnąłby, 
aby wszyscy mówili językami (1 Kor 14:2, 4-5).

 Dar języków w szczególny sposób był powodem podziału chrze-
ścijan przez wiele lat. Niektórzy uważają, że dary dotyczą dzisiej-
szych czasów, podczas gdy inni są odmiennego zdania. Ja osobiście 
doświadczyłam tych darów w swoim życiu i mówię innymi języ-
kami od ponad trzydziestu lat. Dlatego wiem, że mają one istotne 
znaczenie dla dzisiejszych chrześcijan. Potrzebujemy wszystkiego, 
co jest w stanie nam pomóc.
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Dość często ludzie odrzucają to, czego nie doświadczyli, lub 
to, czego nie rozumieją. Dary jednak się pojawią. Niektórzy ludzie  
w dużo większym stopniu niż powinni korzystają z języków i in-
nych darów. Kiedy idziemy, żeby kupić parę butów nie idziemy 
przecież do sklepu i nie prosimy o parę języków do nich. Prosimy 
o buty, zaś języki dostajemy razem z nimi. Podobnie jest z Duchem 
Świętym. Proś codziennie o więcej jego obecności w Twoim życiu,  
a języki, podobnie jak inne dary, pojawią się we właściwym czasie.

Szukaj obecności Boga, a nie Jego darów
Bóg pragnie uczynić dla Ciebie coś dobrego. Pragnie obdarzyć 

Cię wieloma błogosławieństwami, ale istotne jest to, czy szukasz 
Go z powodu tego, kim On jest, a nie głównie z powodu tego, 
co On może dla Ciebie uczynić. Bóg jest cudowny i nic nie da się  
z Nim porównać. Także przebywanie w jego obecności jest czymś 
cudownym. Jeśli szukasz jego oblicza, przekonasz się, że jego ręce 
są zawsze otwarte. Jeśli jednak szukasz wyłącznie jego rąk, będzie 
to dla Niego obraźliwe. Nikt, nawet sam Bóg, nie chce być wyko-
rzystywany do uzyskania przez kogoś osobistych korzyści.

Proś Boga o cokolwiek chcesz lub potrzebujesz, a jeśli to dla 
Ciebie jest najlepsze, to On da Ci to w odpowiednim czasie. Jed-
nak zawsze pamiętaj o tym, że bardziej niż czegokolwiek innego 
potrzebujesz jego obecności w swoim życiu. Więcej jego obecno-
ści, jego działania, charakteru, mądrości, zrozumienia, mocy itd.

Bóg jest wszystkim, a my jesteśmy niczym bez Niego. Jezus po-
wiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15:5).

Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; 
[Albowiem wszystkie rzeczy są z Nim związane i od Niego 
pochodzą, wszystkie rzeczy istnieją przez Niego, wszystkie 
rzeczy zdążają ku Niemu i wykazują skłonność do spełnia-
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nia się i  kończenia w Nim.] Jemu niech będzie chwała na 
wieki! Amen (niech tak się stanie) (Rz 11:36).
 

Trzeba się wiele nauczyć
Musisz wiele się nauczyć, ja zaś muszę wieloma rzeczami się  

z Tobą podzielić w tej niewielkiej książce. Powinieneś poznać, na 
czym opiera się doktryna Twojej wiary oraz fundamentalne nauki 
chrześcijaństwa. W większości kościołów prowadzone są kursy dla 
wierzących i szczerze polecam Ci uczestnictwo w nich. Dowiesz 
się, że Jezus narodził się z dziewicy. Zdaję sobie sprawę, że brzmi 
to nieprawdopodobnie, ale mimo wszystko jest to prawda i istot-
ne jest to, abyś zrozumiał dlaczego. Dowiesz się, że ważne jest wy-
rażanie wdzięczności Bogu w formie finansowej, aby Słowo Boże 
mogło być głoszone innym, którzy jeszcze nie poznali Boga. Do-
wiesz się o istnieniu Trójcy, prawdy o służeniu jednemu Bogu, któ-
ry objawia się w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 
Dowiesz się też o funkcji aniołów, o znaczeniu krwi Jezusa, o tym 
jak słuchać Boga, poznasz naukę o usprawiedliwieniu, o pokucie 
oraz mnóstwo innych kwestii.

Mimo że  w tej książce nie jestem w stanie przekazać Ci wszyst-
kiego, jest kilka spraw, którymi pragnę się podzielić, a które moim 
zdaniem mają kluczowe znaczenie dla Twojego nowego życia, a za-
tem zaczynajmy.
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5

Nowy sposób myślenia

Ogromne znacznie ma to, aby nauczyć się myślenia w całko-
wicie odmienny sposób. Bóg posiada dobry plan dla Ciebie i dla 
Twojego życia, ale musisz zawrzeć z Nim porozumienie w związ-
ku z tym planem. Szatan również ma plan związany z Tobą i Two-
im życiem, ale nie jest to dobry plan. Złodziej (szatan) przychodzi 
tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć (J 10:10). Szatan podsuwa 
twojemu rozumowi najróżniejsze złe myśli, mając nadzieję, że dasz 
mu wiarę i tym samym zgodzisz się z nim. To właśnie w ten spo-
sób oszukuje on ludzi i znajduje sposób, aby wkroczyć w ich życie.

A nie upodabniajcie się do tego świata (tej epoki) [nie idź-
cie za modą i nie przystosowujcie do jej zewnętrznych, po-
wierzchownych obyczajów], ale się przemieńcie [zmieńcie] 
przez odnowienie umysłu swego [dzięki nowym ideałom  
i nowej postawie], abyście umieli [samodzielnie] rozróżnić, 
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe (Rz 12:2).

Powyższy fragment Pisma wyraźnie mówi nam, że nasze życie 
nie ulegnie zmianie, dopóki nie zmienimy naszego sposobu my-
ślenia. Bóg ma plany związane z każdym z nas, ale spełnią się one 
wyłącznie wtedy, kiedy nauczymy się, jak ważny jest odpowied-
ni sposób myślenia.
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Możesz kontrolować własne myśli
Może jesteś taki, jak ja byłam kiedyś i sądzisz, że nie jesteś  

w stanie nic poradzić na to, w jaki sposób myślisz. To nieprawda. 
Możesz wybrać, o czym będziesz lub o czym nie będziesz myślał,  
i powinieneś robić to bardzo ostrożnie. Dokąd rozum wiedzie, tam 
człowiek podąża w ślad za nim. Wszyscy doświadczyliśmy uczu-
cia, kiedy zaczynaliśmy myśleć o czymś do zjedzenia. Być może  
o lodach, o pączku albo jakimś innym kuszącym kąsku. Im inten-
sywniej o tym myślimy, tym większą odczuwamy determinację, 
by to mieć. Jeśli myślimy o tym wystarczająco długo, możemy na-
wet wsiąść do auta i przejechać kilka kilometrów, żeby to kupić, 
tylko po to, aby później żałować, że straciliśmy czas i pieniądze.

Jeśli ktoś nas skrzywdził i nieustannie rozmyślamy o tym, co 
nam uczynił, że nas zranił, możemy zacząć odczuwać narastający 
gniew i zdenerwowanie. Nasze myśli wpływają na emocje i zamie-
niają się w słowa, które wypowiadamy.

Kiedy następnym razem będziesz odczuwał zdenerwowanie 
lub przygnębienie, po prostu zadaj sobie pytanie, o czym myślałeś,  
a wtedy znajdziesz związek pomiędzy własnymi myślami i uczu-
ciami.

Umysł jest polem bitwy, na którym toczymy walkę z szatanem. 
Drugi List do Koryntian 10:4-5 uczy nas, że powinniśmy unice-
stwiać złe myśli oraz wyobrażenia i posłusznie podporządkowy-
wać je Chrystusowi. Oznacza to, że powinniśmy myśleć zgodnie 
ze Słowem Bożym. Wszystko, co nie jest zgodne z naukami Chry-
stusa, powinno zostać usunięte z naszych umysłów i odrzucone 
jako kłamstwo pochodzące od diabła. Jeśli twój wróg (szatan) jest  
w stanie kontrolować twój umysł, może kontrolować również Two-
je życie i przeznaczenie.

Jeśli na przykład prześladują nas myśli samobójcze, to na pew-
no nie Bóg wzbudził je w naszym umyśle. On pragnie, abyś żył  
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i czerpał radość z życia.  Jeśli towarzyszą ci myśli o tym, że nie jesteś 
dobry lub że nikt cię nie kocha, myśli te nie pochodzą od Boga, 
ponieważ nie są zgodne z jego Słowem. 

Negatywne myślenie
Bądź ostrożny, kiedy spotkasz się z jakimkolwiek przejawem 

negatywnego myślenia. W Bogu i jego planie związanym z Twoim 
życiem nie ma niczego negatywnego. Lepiej jest widzieć szklankę 
w połowie pełną niż w połowie pustą. Pozytywne nastawienie ni-
gdy nie wyrządziło nikomu krzywdy.

Nie ma żadnego znaczenia, jak wyglądało Twoje dotychczasowe 
życie, musisz mieć pozytywną wizję własnej przyszłości. Zawrzyj 
przymierze z Bogiem i uwierz, że spotkają Cię dobre rzeczy. Jeśli 
byłeś osobą o negatywnym nastawieniu, podobnie jak ja kiedyś, 
pozytywne myślenie będzie wymagało od Ciebie nieco praktyki. 
Dorastałam w bardzo złym środowisku i zawsze oczekiwałam kło-
potów lub katastrofy, ale później nauczyłam się, że kłopoty może 
wywoływać nasze negatywne myślenie. 

Wszystkie dni uciśnionego są złe [przez lękliwe myśli oraz 
przeczucia]; lecz człowiek wesołego usposobienia ma usta-
wiczną ucztę [niezależnie od okoliczności] (Przyp 15:15).

Kiedy Duch Święty po raz pierwszy wskazał mi ten fragment 
Pisma, nie wiedziałam, co oznacza słowo „złe przeczucia”, ale do-
wiedziałam się, że są to negatywne i pełne obaw myśli o tym, że 
coś złego może się zdarzyć. Musiałam również przyznać, że przez 
większość czasu spotykało mnie rzeczywiście to, czego oczekiwa-
łam, czyli kłopoty. Pragnęłam, aby moje życie uległo zmianie i nie 
rozumiałam, dlaczego Bóg nie zmieniał go, aż wreszcie zdałam so-
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bie sprawę z tego, że muszę zmienić swój sposób myślenia, zanim 
On będzie mógł zmienić moje życie.

Nie myśl negatywnie na żaden temat… ani o przyszłości, ani 
nawet przeszłości. Twoja przeszłość może zostać wpisana do ogól-
nego planu Boga dotyczącego Twojego życia, jeśli tylko mu za-
ufasz. Wszystkie błędy, jakie popełniasz, czynią z ciebie osobę lep-
szą i mądrzejszą. Możesz się na nich uczyć i zdecydować, aby nigdy 
nie popełniać tych samych. Nie myśl negatywnie o swoich spra-
wach finansowych, o swoich przyjaciołach,  rodzinie, o swoim wy-
glądzie, o pracy, którą masz lub której nie masz, o swoim domu,  
o marce samochodu, jakim jeździsz, czy o czymkolwiek innym. Sta-
raj się zbudować pozytywne nastawienie, a to pomoże Ci w zbu-
dowaniu pozytywnego i pełnego mocy życia.

Nie martw się i nie lękaj się
Zamartwianie się oraz lęk to dwie formy myślenia, które są złe. 

Zamartwianie się w ogóle nie przynosi nic dobrego, ale może wy-
rządzić wiele szkód. Spróbuj zastąpić wszystkie swoje zmartwienia 
zaufaniem Bogu, aby On zajął się Twoimi problemami. Zmartwie-
nia powodują, że wyglądasz na starszego, niż jesteś w rzeczywisto-
ści, skutkują bólami głowy oraz problemami żołądkowymi, mogą 
nawet sprawić, że trudno będzie z Tobą wytrzymać. Nie taka jest 
wola Boga związana z Twoim życiem.

Rezygnacja z zamartwiania się może w pierwszej chwili oka-
zać się trudna, ponieważ jesteś przyzwyczajony do zajmowania się 
sobą i zastanawiania, jaki powinien być twój następny krok, ale 
pamiętaj, że teraz uczysz się nowego sposobu życia.

 Ludzie, którzy nie mają relacji z Bogiem, mogą mieć poczu-
cie, że muszą się martwić, ale Ty nie musisz. Bóg jest po Twojej 
stronie, a On zachęca Cię, żebyś wszelką troskę złożył na Niego, 
zaś On będzie miał o Ciebie staranie (1 P 5:7).
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Lęk oznacza, że spędzamy dzień dzisiejszy, martwiąc się o jutro. 
Jezus powiedział, żeby tego nie robić, ponieważ każdy dzień niesie 
nowe troski i utrapienia (Mt 6:34). Będziesz wiedział, co uczynić, 
kiedy przyjdzie czas, żeby to zrobić. Prawdopodobnie nie dowiesz 
się tego wcześniej. Bóg pragnie, abyś nauczył się Mu ufać. On ni-
gdy się nie spóźnia, ale również nie zjawia się za wcześnie. Dla no-
wego wierzącego to czekanie jest trudne dlatego, że nie jest do tego 
przyzwyczajony. Jednak po jakimś czasie zaczniesz je lubić. Twój 
umysł będzie spokojny, a Ty będziesz mógł swobodnie przeżywać 
każdy dzień bez zamartwiania się następnym.

Za każdym razem, gdy odczuwasz pokusę, aby się martwić,  
przypomnij diabłu, że jesteś dzieckiem Boga, a On obiecał, że oto-
czy Cię opieką.

Drogą ku odnowieniu Twojego umysłu jest studiowanie Sło-
wa Bożego i rozmyślanie nad nim. Jest to sposób na poznanie róż-
nicy pomiędzy właściwym i niewłaściwym myśleniem. Na przy-
kład, ktoś może myśleć, że musi być biedny przez całe życie, dla-
tego, że bieda zawsze była obecna w jego rodzinie, ale Ty dzięki 
Słowu Bożemu odkryjesz, że nie jest to prawda. Z Bożą pomocą  
i stosując Jego zasady w swoich finansach jesteś w stanie przełamać 
zaklęte koło biedy i mieć więcej niż potrzeba w każdej sferze swo-
jego życia. Słowo Boże powiada, że Bóg ponad wszystko pragnie, 
żeby dobrze Ci się wiodło, i abyś był zdrowy, tak jak twoja dusza 
(3 J 2). Kiedy dojrzewasz w swojej duszy i jesteś posłuszny Bogu, 
On obdarzy Cię każdą dobrą rzeczą, którą będziesz mógł się po-
sługiwać i zrobić z niej właściwy użytek.

Bóg spełni Twoje oczekiwania, a ty nie będziesz musiał żyć  
w strachu. Jeśli potrzebujesz stałej pracy, możesz się modlić, a On 
pomoże Ci znaleźć pracę. On obdarzy Cię łaską i sprawi, że cze-
gokolwiek dotkniesz, rozwinie się i odniesie sukces.
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Jezus pragnie, abyś był spełniony. Chce, żebyś cieszył się ży-
ciem, za które On oddał swoje. Zdobądź wiedzę, zdobądź zrozu-
mienie, rozeznanie i umiejętność podejmowania mądrych decyzji. 
Bez wiedzy ludzie marnieją, zatem domagaj się jej. Jezus Chrystus 
jest naszą mądrością od Boga (1 Kor 1:30). Poproś Go, aby obudził 
w Tobie mądrość, która mogłaby oświecić Twój umysł, abyś mógł 
podążyć jego drogą. „Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, 
i żadne klejnoty jej nie dorównają” (Przyp 8:11). 

Moją najlepiej sprzedającą się książką jest Bitwa o umysł*. Chcia-
łabym zachęcić Cię do przeczytania tej książki jak najszybciej. Pa-
miętaj, że odnowienie sposobu myślenia będzie przypominało Ci 
chwilami pole bitwy, ale nie poddawaj się. Tych, którzy uporczy-
wie szukają Boga, spotka nagroda.

  

* Joyce Meyer, Bitwa o umysł, Instytut Wydawniczy „Compassion”, Szczecin, 2010.
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6

Nowy sposób mówienia

Słowa są jak pojemniki wypełnione mocą. Mogą mieć w so-
bie moc tworzenia lub destrukcji. Na początku czasu, kiedy Bóg 
przemówił, stworzył dobre rzeczy. My powinniśmy pójść za jego 
przykładem.

Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze [mo-
ralność], syci się plonem [dobrym lub złym] swoich warg. 
Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przy-
jaciół, korzysta z jego owocu [dla śmierci lub życia] (Przyp 
18:20-21).

Uważne studiowanie tego fragmentu Pisma mówi nam, że na-
sze słowa mają konsekwencje. Niektóre przynoszą dobro, inne zaś 
zło. Kiedy otwieramy usta, aby coś powiedzieć, musimy zdawać 
sobie sprawę z mocy naszych słów. Nasze myśli stają się słowami 
i to jest jeden z głównych powodów, dla których szatan stara się 
zaszczepić negatywne myśli w naszych umysłach. On wie, że je-
śli przyjmiemy je jako własne, kiedyś je wypowiemy, a to stworzy 
mu możliwość, której potrzebuje, by podjąć swoją brudną robo-
tę w naszym życiu.

Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją du-
szę od niejednego niebezpieczeństwa (Przyp 21:23).
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Największą pokusą na świecie jest mówienie o tym, co widzimy 
i czujemy, ale Bóg chce, żebyśmy mówili tak, jak jego Słowo mówi 
o nas. Nie sugeruję tutaj, że powinieneś zignorować własne uwa-
runkowania, ale twierdzę, że możesz je przezwyciężyć oraz że spo-
sób mówienia o własnych problemach ma z nimi wiele wspólnego.

Izraelici spędzili czterdzieści lat na pustkowiu, próbując prze-
być drogę, która w normalnych warunkach zabierała 11 dni. Wciąż 
okrążali te same góry, nie posuwając się wcale naprzód. Borykali się 
z licznymi problemami, zaś jednym z największych było narzeka-
nie. Szemrali i narzekali za każdym razem, kiedy sprawy nie ukła-
dały się po ich myśli. Bóg pragnie, abyśmy wychwalali Go i dzię-
kowali Mu, zarówno wtedy gdy znajdujemy się na pustkowiu ży-
cia, jak i wtedy gdy stoimy na szczycie góry. To, co mówimy, prze-
żywając problemy, pomaga nam zdecydować o tym, jak długo bę-
dziemy tkwić w pułapce.

Może wyda Ci się to dziwne, ale Twoje słowa mają moc. List 
do Rzymian 4:17 mówi, że służymy Bogu, który powołuje do ży-
cia te rzeczy, które nie istnieją. Bóg widzi to, co chce, aby się wy-
darzyło i mówi o tym w taki sposób, jak gdyby już się to zdarzyło. 
Aby czynić to samo, musisz patrzeć na świat oczami wiary. Wiara 
postrzega jako rzeczywistość to, czego nie jesteś w stanie dostrzec 
ani poczuć w zwykły sposób. Wiara przyjmuje obietnice Boga  
i działa tak, jak gdyby były rzeczywistością!

Jeśli borykamy się z jakimś problemem i szczerze wierzymy, że 
Bóg nas od niego oswobodzi, możemy już teraz być szczęśliwi. Nie 
musimy czekać aż do momentu, kiedy zauważymy zmianę, ponie-
waż uzyskamy ją poprzez wiarę. W głębi naszego serca wiemy, że 
Bóg działa w naszym imieniu.

Kiedy prorok Ezechiel rozejrzał się dokoła, zobaczył tylko 
śmierć i suche kości, a Bóg zapytał go, czy potrafi te kości oży-
wić. Ezechiel odpowiedział: „Wszechmocny Panie, Ty wiesz”.  
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W odpowiedzi na te słowa Bóg rozkazał mu prorokować (mówić) 
do kości i kazać im słuchać słów Pana. Ezechiel zaczął prorokować, 
tak jak mu nakazano, a kości zaczęły zbliżać się do siebie. Pojawiły 
się na nich ścięgna i porosły ciałem, a następnie stanęły na nogach 
– bardzo wielka rzesza (Ez 37). Jakże wielką moc ma Słowo Boże!

Głośno wypowiadaj Boże Słowo 
Wszędzie gdzie jestem, uczę ludzi głośno wypowiadać Sło-

wo Boże i czynić to celowo, jako element ich codziennej ducho-
wej dyscypliny. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich na-
uczył mnie Bóg, i mogę powiedzieć, że pomogło mi to odnowić 
mój umysł i nadać mojemu życiu nowy kierunek.

Słowo Boże jest mieczem Ducha. Jest to najpotężniejsza broń, 
jaką dysponujemy przeciwko szatanowi. W Ewangelii Łukasza 
czytamy o tym, jak Jezus był kuszony przez diabła. Przebywał na 
pustkowiu. Nie jadł przez długi czas, a szatan zaczął wzbudzać  
w jego umyśle różne myśli. Za każdym razem, kiedy diabeł okła-
mał Jezusa, Jezus odpowiadał słowami: „Napisano”, a następnie cy-
tował głośno fragment Pisma, który demaskował kłamstwo. Jeśli 
nauczymy się Go naśladować, będziemy na drodze ku zwycięstwu.

Czy jesteś gotów zacząć zwracać uwagę na to, co mówisz? Jeśli 
tak, to podobnie jak pozostali z nas, przekonasz się, że wypowia-
dasz mnóstwo rzeczy, co do których z całą pewnością nie chcesz, 
aby wydarzyły się w Twoim życiu. Jestem przekonana, że jesteśmy 
w stanie zwiększyć lub zmniejszyć poziom spokoju i radości, po 
prostu zmieniając sposób, w jaki mówimy. Jeśli mam rację, dla-
czego nie powiedzieć czegoś, co sprawi, że będziesz szczęśliwy za-
miast czuć smutek?

Mówienie przepełnione wiarą jest elementem Twojego nowe-
go życia, a zatem zacznijmy już teraz. Możesz wypowiedzieć coś 
w tym rodzaju:
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Bóg mnie kocha i ma dobry plan dla mojego życia.
Łaska będzie ze mną, dokądkolwiek pójdę.
Do czegokolwiek przyłożę rękę, będzie się rozwijać i będzie udane.
Bóg otwiera dla mnie właściwe drzwi i zamyka niewłaściwe.
Idę przepełniony mądrością.
Jestem pełen pokoju.
Jestem radosny.
Idę otoczony miłością.
Dziś spotka mnie coś dobrego.
Wszystkie moje dzieci kochają Pana i Mu służą. 
Moje małżeństwo jest z dnia na dzień coraz bardziej udane.
Jestem błogosławieństwem wszędzie, gdzie się pojawię.

Ta lista może ciągnąć się w nieskończoność. Upewnij się, czy 
to, co mówisz, jest zgodne ze Słowem Bożym. Zawarcie przymie-
rza z Bogiem otworzy przed Tobą zupełnie nowy świat. Urzeczy-
wistni Boży plan, zaś diabeł nie będzie w stanie nic uczynić, aby 
go powstrzymać.
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7

Nowy sposób patrzenia  
na siebie

W jaki sposób postrzegasz siebie? Twoje wyobrażenie o sobie 
przypomina fotografię, którą nosisz w portfelu swojego serca.  
W trakcie wielu lat posługi wśród ludzi odkryłam, że większość  
z nich nie przepada za sobą. Przez wiele lat miałam bardzo złe rela-
cje ze sobą i zatruwałam wszystko w swoim życiu. Bóg Cię kocha  
i pragnie, abyś kochał siebie, i to w sposób zdrowy, a nie samolub-
ny lub egocentryczny. Nie możesz zrezygnować z czegoś, czego nie 
masz. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy zrozumieli, że miłość uleczy 
najpierw nas, a następnie przez nas popłynie do innych. Jeśli od-
mówisz przyjęcia miłości, którą Bóg ma dla Ciebie, ponieważ nie 
kochasz siebie, to nie będziesz potrafił prawdziwie kochać innych.  

Czy Twoja opinia o sobie opiera się na tym, co osiągnąłeś? Dla 
większości z nas właśnie tak jest, zaś nasza opinia nie może być 
dobra, ponieważ nasze osiągnięcia nie są całkiem dobre. Jesteśmy 
niedoskonałymi istotami i popełniamy błędy. Oczywiście chce-
my wykonywać wszystko właściwie, ale zawsze odnosimy wraże-
nie, że coś popsuliśmy. I to właśnie z tego powodu potrzebujemy 
Jezusa. On najlepiej demonstruje swoją siłę w konfrontacji z na-
szymi słabościami.

Nie jesteś dla Boga niespodzianką. On wiedział, jaki będziesz, 
kiedy zaprosił Cię do relacji z sobą. On już zna każdy błąd, jaki 
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kiedykolwiek popełnimy w naszym życiu, a mimo to kocha nas  
i pragnie. Nie traktuj siebie tak surowo. Naucz się przyjmować 
Boże miłosierdzie każdego dnia. Wstawaj co dzień z łóżka, sta-
rając się uczynić wszystko, co w Twojej mocy dla chwały Bożej. 
Staraj się z całych sił, ponieważ kochasz Boga, nie zaś aby skłonić 
Go, by Cię kochał. On przecież już Cię kocha tak mocno, jak za-
wsze będzie Cię kochał, zaś Jego miłość do Ciebie jest doskona-
ła. Na koniec każdego dnia poproś Boga, aby wybaczył Ci wszyst-
kie Twoje grzechy i błędy, postaraj się o dobry sen i od nowa za-
cznij następny dzień.     

Szatan jest przeciwko Tobie, ale Bóg jest po Twojej stronie. Ty 
musisz opowiedzieć się po stronie Boga, ponieważ jeśli jest zgo-
da między dwoma, ich siła wzrasta. W oczach Boga jesteś warto-
ściowy, posiadasz również wiele talentów, które będą użyteczne dla 
niego. Nie patrz wyłącznie na to, co Twoim zdaniem zrobiłeś nie-
właściwie – popatrz również na to, jak daleko dotarłeś. Teraz je-
steś wyznawcą Jezusa Chrystusa, a to jest początek samych cudow-
nych rzeczy w Twoim życiu.  

Zrozumieć sprawiedliwość
Sprawiedliwość (prawa pozycja przed obliczem Boga) jest moż-

liwa dzięki wierze w Jezusa, nie zaś przez nasze własne dokona-
nia. Jest to dar Boży dla ciebie, gdy przyjmujesz Jezusa jako swo-
jego Zbawcę.

Istnieje wiele fragmentów Pisma, które to potwierdzają. Przy-
wołam kilka z nich, aby dodać Ci odwagi:

     
On tego [Chrystusa], który nie znał grzechu, za nas grze-
chem [praktycznie] uczynił, abyśmy w Nim stali się [ob-
darzonymi nią, postrzegani jako posiadający ją oraz będą-
cy przykładem] sprawiedliwością Bożą [tak jak powinni-
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śmy być, zaaprobowani i zaakceptowani oraz we właściwej 
relacji z Nim, przez jego dobroć] (2 Kor 5:21).

Super! Co za wspaniały fragment Pisma! Chrystus był bez grze-
chu, a jednak z powodu miłości do nas wziął na siebie nasz grzech, 
dzięki czemu byliśmy w stanie nawiązać cudowną więź z Bogiem 
Ojcem. Bóg nas zaaprobował i akceptował. Ponieważ przyjęliśmy 
Jezusa jako naszego Zbawcę, otrzymaliśmy jego sprawiedliwość!  

Zamiast bać się, że Bóg jest niezadowolony i zły, możemy sta-
nąć przed jego obliczem „w Chrystusie” i mieć poczucie, że jeste-
śmy akceptowani.

Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony 
[uczyniony sprawiedliwym, uniewinniony oraz osądzony 
jako akceptowany] przed Nim żaden człowiek, gdyż [praw-
dziwą funkcją sprawowaną] przez zakon jest poznanie grze-
chu [nie zwykłe dostrzeżenie, ale zaznajomienie się z grze-
chem, które wywołuje skruchę, wiarę oraz świętą posta-
wę ] (Rz 3:20).

I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
[Mesjasza] [przeznaczona jest] dla wszystkich wierzących. 
Nie ma bowiem różnicy (…) (Rz 3:22).

Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie 
z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezu-
sa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zosta-
li usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa (…) (Ga 2:16).

Dla Twojego duchowego rozwoju bardzo istotne znaczenie 
ma to, abyś postrzegał siebie jako sprawiedliwego przed Bogiem 
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dzięki Twojej wierze w Jezusa Chrystusa. Jest to dar od Boga. Je-
śli zawsze będziemy mieć złe zdanie na swój temat, zastanawiając 
się, czy Bóg się na nas gniewa, tracimy moc, którą otrzymaliśmy 
od niego, aby towarzyszyła nam w drodze. Jako wyznawcy Jezu-
sa mamy władzę nad diabłem, jednak musimy stanąć przed obli-
czem Boga przyobleczeni w sprawiedliwość, nie zaś w łachmany 
poczucia winy i potępienia.

Rozdział 6 Listu do Efezjan mówi nam właściwie o tym, że po-
winniśmy nosić sprawiedliwość jak pancerz. Dla rycerza pancerz 
stanowił ochronę jego serca. 

Co tak naprawdę myślisz na swój temat? Czy potrafisz z wia-
rą stwierdzić, że możesz w sprawiedliwości stanąć przed Bogiem? 
Jeśli wciąż masz na uwadze to, co Jezus dla Ciebie uczynił, nie zaś 
każdy błąd, jaki popełniłeś – jesteś w stanie! Błędy będziesz nadal 
popełniał, ale jeśli Ci się przydarzą, szybko okaż skruchę i przyj-
mij Boże przebaczenie. Jest to jedyny sposób, w jaki możesz kro-
czyć w prawości. To nie nasza prawość jest tą, w której kroczymy, 
ponieważ nasza prawość jest jak stare łachmany. Przez naszą wia-
rę w Jezusa Chrystusa możemy i powinniśmy kroczyć w sprawie-
dliwości Boga.

Ta wspaniała nowa postawa, jaką możesz teraz mieć w stosun-
ku do siebie, jest częścią Twojego nowego życia jako wyznawcy Je-
zusa Chrystusa.

Radość z  życia 
Teraz możesz swobodnie czerpać radość z życia i wolą Boga 

jest, abyś właśnie tak czynił. Nie opieraj swojej wartości na tym, 
co inni mówią lub powiedzieli na Twój temat. Nie opieraj się na 
tym, jak inni ludzie Cię potraktowali czy też na twoich życiowych 
osiągnięciach. Bóg uważa, że jesteś na tyle wartościowy, że posłał 
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swego jedynego Syna, żeby umarł za Ciebie i to jest właśnie po-
wód do radości.

Biblia uczy nas, że Bóg pragnie, abyśmy czerpali radość z ży-
cia, a to nie jest możliwe, jeśli nie czerpiesz radości z samego siebie. 
Jesteś jedyną osobą, od której nigdy nie będziesz w stanie uciec, 
nawet na sekundę. Jeśli nie radujesz się samym sobą, jesteś skaza-
ny na marne życie.

Podobnie jak ja, prawdopodobnie bardzo różnisz się od ludzi 
wokół ciebie, ale tak być powinno. Jest to właściwie coś, co Bóg 
uczynił celowo. Wszystkich nas stworzył jako odmiennych. On lubi 
różnorodność. Nie jesteś wcale szalony, jesteś unikalnym orygina-
łem i posiadasz większą wartość niż rzeczy, które w większości sta-
nowią kopie czegoś innego.

Nie porównuj siebie z innymi i nie spędzaj życia na współ-
zawodniczeniu z nimi (2 Kor 10:12). Bądź sobą i czerp radość  
z tego, kim jesteś. Potrzebujesz zmiany w pewnych sferach, po-
dobnie jak my wszyscy, zaś Duch Święty przez resztę Twojego ży-
cia będzie zajęty dokonywaniem tych zmian w Tobie. Dobra no-
wina jest taka, że możesz cieszyć się sobą, podczas gdy Boży Duch 
wykonuje pracę w tobie.
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8

Wiara zamiast strachu

Wszyscy wiemy, co to jest strach. Jest to prawdziwa udręka, któ-
ra powstrzymuje nasz rozwój. Strach może powodować, że drży-
my, czujemy się słabi i sprawia, że uciekamy przed sprawami, któ-
rymi powinniśmy stawić czoła.

Strach nie pochodzi od Boga. Jest to narzędzie szatana, któ-
re ma powstrzymać nas przed dobrym życiem, jakie przeznaczył 
nam Bóg (2 Tm 1:7). On pragnie, abyśmy żyli w wierze. Wiara jest 
oparciem dla całej naszej osobowości w Bogu, w całkowitej ufności  
i wierze w Jego moc, mądrość oraz dobroć. Jest to dowód na istnie-
nie rzeczy, których nie widzimy, oraz przekonanie o ich realności.

Wiara działa w sferze duchowej. Prawdopodobnie przywy-
kliśmy wierzyć wyłącznie w to, co możemy dostrzec i poczuć, ale 
jako dziecko Boże będziesz musiał poczuć się swobodnie w sferze, 
której nie jesteś w stanie zobaczyć (sferze duchowej). Nie widzimy 
Boga, ponieważ jest duchem, ale przecież niezachwianie w Niego 
wierzymy. Zwykle nie widzimy aniołów, ale Słowo Boże mówi, że 
wciąż są wokół i nas chronią. Przez przerzucenie całej naszej wiary 
na Boga i jego Słowo jesteśmy w stanie sięgnąć do sfery duchowej 
i wydobyć z niej rzeczy, którymi mamy się cieszyć zgodnie z jego 
wolą, ale które nie są jeszcze rzeczywistością.

Szatan zwraca naszą uwagę na okoliczności i próbuje wzbudzić 
w nas lęk przed przyszłością. Z drugiej strony Bóg pragnie, aby-
śmy Mu ufali i wierzyli, że On jest potężniejszy niż wszelkie oko-
liczności lub groźby diabła.



41

Nowy sposób życia

Biblia pełna jest wspaniałych przykładów kobiet i mężczyzn, 
którzy znaleźli się w budzących rozpacz okolicznościach, a efek-
tem tego było to, że ich serca napełnił strach. Jednakże zdecydo-
wali się zawierzyć Bogu i doświadczyli chwalebnego wyzwolenia. 
Musisz sam zdecydować, czy chcesz żyć w strachu, czy w wierze. 
Nawet jeśli teraz jesteś chrześcijaninem, możesz wciąż wieść życie 
dręczone różnymi rodzajami strachu, chyba że zdecydujesz się na 
życie pełne wiary. Przez wiarę przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbaw-
cę: następnym krokiem jest nauczyć się żyć wiarą.

Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wia-
ry w wiarę [ujawnione na drodze wiary, która wzrasta ku 
większej wierze], jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć 
będzie (Rz 1:17).

Ponieważ rozumiemy miłość Boga i zdajemy sobie sprawę, że 
zostaliśmy usprawiedliwieni przed Bogiem poprzez śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa, łatwiej jest nam kroczyć w wierze. Raczej za-
czynamy ufać, że Bóg otoczy nas opieką, niż mamy poczucie, że 
sami musimy zadbać o siebie.

Odwaga nie jest brakiem strachu, lecz podjęciem działania 
w jego obecności. Kiedy Bóg rozkazał swoim sługom nie bać się, 
nie polecił im nie czuć strachu, lecz mówił im, aby byli Mu po-
słuszni niezależnie od tego, co czują. Bóg wie, że duch strachu bę-
dzie nieustannie próbował powstrzymać nas od poczynienia po-
stępu w naszym kroczeniu z Nim. Dlatego stale powtarza nam  
w swoim Słowie, że jest z nami przez cały czas i nie musimy pod-
dawać się obawom.

Eleonor Roosevelt powiedziała: „Zdobywasz siłę, odwagę  
i pewność siebie przez każde doświadczenie, przy którym stykasz 
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się ze swym strachem. Musisz robić to, co wydaje się nie możli-
we do zrobienia”.

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie 
drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą; 
nie porzuci i nie opuści cię (V Mojż.  31:6).

Jedynie wiara zadowala Boga. Przyjmujemy Boga przez wiarę. 
Dlatego ogromne znaczenie dla chrześcijanina ma to, aby dowie-
dział się o wierze i zaczął w niej kroczyć. Zbudowanie silnej wiary 
przypomina zbudowanie silnych muskułów. Ćwiczysz swoją wia-
rę krok po kroku i wraz z każdym wykonanym ćwiczeniem sta-
je się ona silniejsza.

Ewangelia Mateusza 17:20 uczy nas, że dla człowieka wierzą-
cego wszystko jest możliwe. Nawet niewielka wiara potrafi prze-
nosić góry problemów w naszym życiu. Prawdopodobnie spędzi-
łeś życie na próbach rozwiązywania własnych problemów i dość 
często czułeś się sfrustrowany i rozczarowany. Jeśli tak, jesteś na 
progu nowego doświadczenia. Teraz możesz rozmawiać z Bogiem 
(modlić się) i zaprosić Go do włączenia się we wszystko, co Ciebie 
dotyczy, a wtedy odkryjesz, że to, co dla człowieka jest niemożli-
we, jest możliwe dla Boga.

Według waszej wiary niechaj wam się stanie (Mt 9:29). 

Możliwe, że przez większość swojego życia towarzyszył Ci strach, 
ale teraz przyszedł czas, by wymienić strach na wiarę w Boga. Oczy-
wiście nauczenie się nowych metod zajmie trochę czasu, ale nie znie-
chęcaj się i nie poddawaj. Wszystko na ziemi funkcjonuje zgodnie  
z prawem stopniowego wzrostu. Wszystko zmienia się, jeśli nie-
ustannie postępujemy tak, jak nakazuje nam Bóg.
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9

Ciesz się życiem

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytra-
cać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (J 10:10).

Jezus umarł po to, abyś mógł cieszyć się życiem. Nie oznacza 
to, że dostaniesz wszystko dokładnie tak, jak sobie tego życzysz  
i nigdy nie doświadczysz żadnych trudności. Oznacza to, że dzię-
ki swojej relacji z Bogiem jesteś w stanie być ponad nieszczęścia-
mi na świecie i mieć udział w odrodzonym życiu przez moc Du-
cha Świętego.

Bóg jest naszym prawdziwym życiem. W Nim żyjemy, poru-
szamy się i istniejemy. Kiedy nauczymy się czerpać radość z Boga, 
pozwoli nam to radować się każdym dniem naszego życia. Ciesz 
się jego towarzystwem. Bóg troszczy się o wszystko, czym Ty się 
przejmujesz, a Biblia mówi nam, że Bóg zadba o wszystko, co Cie-
bie dotyczy. On działa w Twoim życiu przez cały czas, starając się 
uczyć Cię kroczyć według jego woli.

Nie bój się Boga. Powinniśmy odczuwać bojaźń przed Bo-
giem, co oznacza, że mamy Go szanować, zdawać sobie sprawę, 
że jest potężny i dotrzymuje słowa. Jednak nigdy nie powinniśmy 
lękać się, że Bóg wpadnie w gniew za każdym razem, kiedy popeł-
nimy błąd lub że ukaże nas za każdym razem, kiedy nie uda nam 
się osiągnąć ideału. On jest miłosierny i nieskory do gniewu. Jest 
także cierpliwy. Wie, jak jesteśmy skonstruowani, i rozumie nasze 
słabości i niedoskonałości.
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Jeśli jesteś taki jak my wszyscy, jest w Twoim życiu i osobowo-
ści wiele rzeczy, które wymagają zmiany – i Bóg je zmieni. Dobra 
nowina jest taka, że możesz cieszyć się Bogiem i czerpać radość ze 
swojego życia, podczas gdy On dokonuje tych zmian.

Być może Twoje obecna życie nie jest takie, jakie sobie wyma-
rzyłeś, ale jest to jedyne życie, jakie masz do dyspozycji w tej chwi-
li, musisz zatem zacząć się nim cieszyć. Spróbuj odnaleźć w nim 
dobre rzeczy. Zaakcentuj pozytywne aspekty i naucz się dostrze-
gać dobre strony we wszystkim. Ciesz się swoją rodziną i przyja-
ciółmi. Nie bądź wybredny i nie staraj się ich zmieniać. Módl się 
za nich i pozwól, aby Bóg ich zmienił.

Ciesz się pracą, swoim domem i czerp radość ze zwykłego, po-
wszedniego życia. Jest to możliwe, jeśli zaufasz Bogu i zdecydujesz 
się na dobre nastawienie. Miej oczy zwrócone na Boga, nie zaś na 
wszystko, co uważasz za niewłaściwe w sobie, w Twoim życiu, ro-
dzinie i na świecie. Bóg ma dla Ciebie dobry plan i właściwie już 
zaczął go realizować. Możesz radować się na wyrost, oczekując do-
brych rzeczy, które wkrótce Ci się przydarzą.

Większość ludzi żyje w taki sposób, jak gdyby wierzyli, że nie 
potrafią cieszyć się własnym życiem, dopóki spotykają ich jakie-
kolwiek problemy, ale jest to zupełnie mylne pojęcie. Nie koncen-
truj się na błędach czy dawnych żalach. Staraj się myśleć o wspa-
niałej nowej przyszłości, jaką zyskałeś dzięki Jezusowi Chrystuso-
wi. Możesz cieszyć się wszystkim, czym tylko chcesz. Możesz cie-
szyć się nawet, kiedy stoisz w korku, jeśli tak zdecydujesz. Pamię-
taj, że uczę Cię nowej drogi życia, a Twoje nastawienie wobec ży-
cia jest jej istotną częścią. 

Wreszcie nauczyłam się czerpać radość z tego, gdzie jestem te-
raz na drodze ku temu, dokąd zmierzam i nalegam, abyś uczynił 
tak samo. Bóg ma w Twoim życiu wiele do zrobienia, a nie chce 
przecież, żebyś był nieszczęśliwy, podczas gdy wykonuje tę pracę. 
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Podobnie jak niemowlęta, chrześcijanie muszą rosnąć. Jest to pro-
ces, który zwykle trwa dłużej, niż byśmy chcieli, ale brak radości 
z tej podróży nie ma żadnego sensu.

Bóg nie oczekuje od Ciebie, abyś był doskonały już dzisiaj. Wła-
ściwie On już wie, że nigdy tak naprawdę nie będziesz doskonały, 
dopóki żyjesz na ziemi. Jednak oczekuje od każdego z nas, byśmy 
wciąż posuwali się naprzód. Powinniśmy budzić się co dzień i szcze-
rze starać się z całych sił służyć Bogu. Powinniśmy przyznawać się 
do swoich porażek i prosić o przebaczenie za nasze grzechy, wyka-
zując wolę odwrócenia się od nich. Jeśli tak uczynimy, Bóg zadba 
o całą resztę. On będzie pracował wraz z nami przez Ducha Świę-
tego. Będzie nas uczył, zmieniał i posługiwał się nami. Wkroczy-
łeś na nową drogę życia i jestem przekonana, że nigdy nie będziesz 
tego żałował. Ciesz się Bogiem, ciesz się sobą i czerp radość z życia, 
jakie otrzymałeś, ponieważ Jezus za Ciebie umarł!
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Modlitwa o zbawienie
Bóg cię kocha i chce być z tobą w bliskiej relacji. Jeśli jeszcze 

nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, możesz 
to uczynić właśnie teraz. Po prostu otwórz przed Nim swoje 
serce i pomódl się tymi słowami...

„Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Pro-
szę, wybacz mi. Oczyść mnie. Obiecuję, że będę pokładać 
ufność w Twoim synu, Jezusie. Wierzę w to, że On oddał 
za mnie Swoje życie – umierając na krzyżu, poniósł moje 
grzechy. Wierzę w to, że został wzbudzony z martwych. 
Oddaję teraz swoje życie Jezusowi.

Dziękuję Ci, Ojcze, za dar, którym jest Twoje wy-
baczenie i życie wieczne. Proszę Cię, pomóż mi żyć dla 
Ciebie. W imieniu Jezusa, Amen”. 
Jeśli pomodliłeś się z głębi serca, to Bóg cię zaakcepto-

wał, oczyścił i uwolnił od duchowej śmierci. Poświęć czas na 
przeczytanie i przestudiowanie następujących wersetów Pisma  
i proś Boga, aby przemawiał do Ciebie, gdy kroczysz z Nim na 
ścieżkach nowego życia.

Ewangelia Jana 3:16    1 List do Koryntian 15:3-4
List do Efezjan 1:4    List do Efezjan 2:8-9
1 List Jana 1:9 1    List Jana 4:14-15
1 List Jana 5:1    1 List Jana 5:12-13

Módl się i proś Pana, aby pomógł ci znaleźć dobry kościół 
oparty na naukach Biblii, który wesprze cię w budowaniu relacji 
z Chrystusem. Bóg zawsze jest przy tobie; będzie cię prowadzić 
krok po kroku i pokaże ci, jak wieść obfite życie, które dla ciebie 
przygotował!
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Co to znaczy oddać życie Chrystusowi?

NOWY SPOSÓB 

ZYCIA–
GDZIE CHCESZ SPĘDZIĆ WIECZNOŚĆ?

 
Wielu ludzi zastanawia się tylko nad 
tym, co stanie się dzisiaj albo może za 
parę miesięcy. W najlepszym przypad-
ku koncentrują się na tym, co będzie 
z nimi, gdy pójdą na emeryturę.  Ale co 
z życiem po śmierci? Czy jesteś na nie 
przygotowany? 

Chociaż Twoje fi zyczne ciało pewnego dnia umrze, to jed-
nak Twój duch będzie żył wiecznie. To, czy Twój duch bę-
dzie przebywał w niebie, czy w piekle, zależy od wyborów, 
których dokonywałeś. W tej książce bardzo poczytna au-
torka Joyce Meyer mówi o Bożym planie zbawienia, abyś 
mógł podjąć właściwą decyzję. 

Z miłością i cierpliwością uczy Cię: 

 Co uczynił Jezus i jak ważne jest to dla Twojego życia. 
Jak wiara działa w sercu, a nie w umyśle.
W co musisz uwierzyć, aby przyjąć Chrystusa.
Jak zacząć nowe życie.

Nie zwlekaj dłużej. Teraz jest czas, abyś odnalazł 
NOWY SPOSÓB ŻYCIA!  
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