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CZĘŚĆ I

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,
kto wierzy.
List do Rzymian 1,16a (BW)
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ROZDZIAŁ 1

Zobaczyć Go w działaniu

Urodziłam się dwa razy. 
Pierwsze narodziny wiązały się z radością moich rodziców. 

Drugie – wypełniły radością moje wnętrze.
Wiele osób, które mnie znają, postrzega mnie jako żonę 

i mamę dwójki dzieci. Dla przyjaciół jestem przyjaciółką, a dla 
klientów – od wielu już lat – panią mecenas, której powierzają 
swoje ważne, życiowe sprawy. Pomimo że w pełni utożsamiam 
się z każdą z tych ról, w moim życiu wydarzyło się coś wyjątko-
wego, co spowodowało zmianę mojej tożsamości. Otrzymałam 
tożsamość, która określa mnie w znacznie większym stopniu 
niż bycie żoną, mamą czy adwokatem.

To doświadczenie było tak niesamowite i przemieniające, że 
postanowiłam podzielić się z tobą moją historią. W pewnym 
momencie mojego życia otrzymałam jakby dodatkowy zmysł. 
To nie mieściło się w kategorii poznania rozumowego, było po-
nadnaturalne. Jeśli będziesz używać wyłącznie rozumu, czytając 
moją historię, nie poznasz sfery, która jest dostępna tylko wtedy, 
gdy odważysz się wyjść poza dotychczasowe schematy myślenia 
i pozwolisz Bogu na aktywowanie zmysłu, którym być może do 
tej pory się nie posługiwałeś. Wtedy okaże się, że oprócz ciała 
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i duszy posiadasz dodatkową cząstkę – cząstkę Ducha. Nie prze-
kreśla to w żaden sposób tego, kim dzisiaj jesteś, nie pozbawia 
logiki i możliwości racjonalnego myślenia, a jedynie rozszerza 
perspektywę. Okazuje się, że oprócz świata �zycznego jest także 
duchowy, a obie te rzeczywistości się przenikają.

Nie można poznać smaku jabłka za pomocą węchu. Takie 
oczekiwanie wydaje się śmieszne. Wiesz, że to nie zadziała. Do 
tego konieczny jest inny zmysł. Nawet gdybyś bardzo się starał 
i poświęcił całe swoje życie, używając w tym celu nosa, nie 
dowiesz się, jak smakuje jabłko, dopóki go nie spróbujesz. Tak 
samo jest z Bogiem. Nie można objąć Go rozumem, bo On 
wykracza poza nasze zrozumienie.

Potrzebny jest do tego właściwy „zmysł”, który może dać tylko 
On sam. Obiecał jednak w Biblii, że da go każdemu, kto tego 
pragnie. Co to za zmysł? Dowiesz się, czytając kolejne strony.

Wielu ludzi jest przekonanych, że mogą znaleźć Boga, a na-
wet… spędzić z Nim wieczność dzięki temu, że będą wykonywać 
z oddaniem religijne obrzędy i moralnie postępować. Tylko czy 
to, że człowiek chodzi do kościoła, czyni go chrześcijaninem? 
Czy takie są Boże warunki? Czy to już wszystko, do czego spro-
wadza się relacja z Bogiem?

A może jednak chcesz czegoś więcej?
Zachęcam cię do zadania sobie kilku pytań już teraz. Czy 

wierzysz, że Jezus był Bogiem, który przyszedł w ciele? Jeśli 
tak, to po co? I co z tego wynika dla ciebie? Czy umarły może 
zmartwychwstać po trzech dniach leżenia w grobie? Czy wie-
rzysz we wszystko, co zostało opisane w Biblii?

Jeśli wychowałeś się w tradycyjnej, chrześcijańskiej rodzinie, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że odpowiesz: „wierzę”. Jeśli 
jednak zastanowisz się dłużej nad tym, co faktycznie myślisz 



o Bogu, Jego Synu i cudach, które uczynił, możesz odkryć o so-
bie prawdę, która zupełnie cię zaskoczy… 

To, co dalej przeczytasz, może rozpalić w tobie pragnienie 
osobistego, głębokiego poznania Boga i przeżycia fascynującego 
życia z Nim. Równie dobrze możesz to odrzucić jako absolutnie 
niewiarygodne lub niezrozumiałe. Myślę, że nie można jednak 
przejść obok tych historii obojętnie. Niezależnie, od tego jakie 
ostatecznie zajmiesz stanowisko, mam przekonanie, że moja hi-
storia skłoni cię do zastanowienia się nad swoją relacją z Bogiem.

Chcesz zobaczyć Boga w działaniu? „Przyłapać” Go na go-
rącym uczynku?

Jesteś na to gotowy? To zaczynamy!
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ROZDZIAŁ 2

Świat duchowy

Zakładam, że słyszałeś o �lmie pt. Matrix1 i znana jest ci histo-
ria Neo, który ratuje gatunek ludzki, wychodząc poza wszelkie 
ograniczenia. Na wypadek, gdyby ten tytuł nic ci nie mówił, 
krótko streszczę główny wątek.

Akcja �lmu dzieje się w przyszłości, w której maszyny prze-
jęły kontrolę nad ludźmi. Uczyniły z nich źródła energii – żywe 
baterie. Maszyny hodują ludzi w specjalnych inkubatorach. 
Faktycznie ludzie ci śpią, a ich „życie” jest tylko snem, który 
jest jednak na tyle realny, że prawie nikomu nie przychodzi 
do głowy, aby się z niego wybudzić. Życie, którym „żyją”, jest 
jedynie iluzją życia, podczas gdy prawdziwy świat jest dla nich 
niedostępny. Ludzie ci trwają po prostu w matriksie, który 
jest programem komputerowym symulującym ludzkie życie 
w realnym świecie.

Podobnie jest ze światem duchowym i naszą realnością.
Z matriksa można się wydostać tylko w jeden sposób. Mu-

sisz wziąć pigułkę i „urodzić się na nowo” w świecie, który jest 

1 Matrix – australijsko-amerykański �lm science-�ction z 1999 roku, w reżyserii 
rodzeństwa Wachowskich. Film zdobył 4 Oscary, 11 innych nagród i 25 nomi-
nacji (źródło: https://www.�lmweb.pl/�lm/Matrix-1999-628).
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rzeczywisty. Wtedy twoje pojmowanie rzeczywistości i matriksa 
się zmienia. Zaczynasz rozpoznawać, co jest prawdą, a co kre-
owanym złudzeniem.

Główny bohater �lmu, Neo, dostaje od Morfeusza – wy-
zwolonego wcześniej z matriksa – możliwość wyboru. Tylko 
tyle! Morfeusz daje mu wybór pomiędzy niebieską i czerwoną 
pigułką i mówi: „Weź niebieską pigułkę, a historia się skończy. 
Obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz we wszystko, w co 
zechcesz. Weź czerwoną pigułkę, a zostaniesz w krainie czarów 
i pokażę ci, jak głęboko sięga królicza nora”2.

Neo może zrezygnować z poznania prawdy, biorąc niebieską 
pigułkę, i wtedy wszystko pozostanie tak, jak było dotychczas. 
Tak samo jak Neo mógł wrócić do swojego domu i obudzić się 
we własnym łóżku, ty możesz zdecydować, że nie „weźmiesz 
odpowiedniej pigułki”. Obudzisz się jutro i będziesz nadal wie-
rzyć, w co zechcesz. Wszystko opiera się na wolnej woli. Decyzja 
zawsze należy do ciebie.

Morfeusz odbywa z Neo rozmowę, podczas której pyta: „Mia-
łeś kiedyś sen, który wydawał się prawdziwy? A gdybyś nie mógł 
się z niego obudzić? Jak odróżniłbyś świat snu od realnego?”3.

Jak to jest z tobą?
A co, jeśli świat, który cię otacza, kryje w sobie coś więcej? 

Jednak aby to odkryć, musisz podjąć decyzję. Musisz otworzyć 
drzwi i przez nie przejść, a wtedy dopiero zaczniesz poznawać 
duchową rzeczywistość. Wbrew temu, do czego wielu ludzi 

2 „You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe 
whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland 
and I’ll show you how deep the rabbit hole goes”.

3 „Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you 
were unable to wake from that dream? How would you know the di�erence 
between the dream world and the real world?”.



próbuje przekonywać, drzwi są tylko jedne. Jest tylko jedna, 
jedyna droga do Boga, a jest nią Jezus. On sam powiedział:

 „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do 
Ojca, tylko przeze mnie”4. „Ja jestem 
drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, 
zbawiony będzie”5.

Morfeusz powiedział do Neo: „Przy-
jacielu! Próbuję uwolnić twój umysł, ale 
mogę tylko wskazać ci drzwi. Sam mu-
sisz przez nie przejść!”6.

Powinieneś mieć świadomość, że brak wyboru w istocie także 
jest wyborem… Bierność w tym przypadku oznacza, że zosta-
niesz w miejscu, w którym dzisiaj jesteś.

Zachęcam cię więc, „weź czerwoną pigułkę”… i zacznij żyć 
naprawdę!

Bóg składa ci propozycję: „Oto kładę dziś przed tobą życie 
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie!”7.

4 Ewangelia Jana 14,6b (BW).
5 Ewangelia Jana 10,9a (BW).
6 Morfeusz do Neo: „I’m trying to free your mind, Neo. But I can only show you 

the door. You’re the one that has to walk through it”.
7 5 Księga Mojżeszowa 30,19b (EIB).

„[…] mogę tylko 
wskazać ci
drzwi. Sam
musisz przez
nie przejść!”.






