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Rekomendacje

Najnowsza książka Wojtka Walaszczyka jest pełna dobrze 
opowiedzianych historii. Nasz Tata w Niebie jest prawdzi-
wym autorem cudów, przełomów i niepojętych zmian, które 
zostały spisane i przepięknie podsumowane. To jedna z tych 
pozycji, które czyta się jednym tchem. Widzimy w niej Boga, 
działającego z mocą wśród ludzi takich jak my: zwykłych 
Polaków, żyjących w XXI wieku, którzy nie są herosami 
wiary. Każdy z nas zmaga się bowiem z podobnymi trud-
nościami, jak bohaterowie kolejnych rozdziałów Twórcy 
historii. Jednak tak samo jak oni, również my możemy do-
świadczyć, jak potężny Bóg bierze nasze życie w swoje ręce 
i dokonuje cudu. Książka Twórca historii przypomniała mi, 
że Bóg jest bliżej, niż nam się wydaje, i że może uczynić 
więcej, niż oczekujemy. 

Agata Strzyżewska 
Prezes Fundacji Wszystko Jest Możliwe, autorka Szkoły 

Pasji i Wizji oraz Szkoły Słuchania Boga.

Książka Twórca historii nie ma podziału na rozdziały. Za-
miast rozdziałów jest prawdziwy człowiek i prawdziwa hi-
storia. Twórca historii to dziesięć różnych opowieści, które 
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Wojciech Walaszczyk przedstawia w pewien charaktery-
styczny sposób: najpierw poznajesz historię bohaterów 
książki, opowiedzianą ich słowami; następnie autor prze-
prowadza z nimi rozmowę, aby na koniec zaprosić czy-
telnika do biblijnej puenty. Najbardziej zaskakująca jest 
ostatnia opowieść… ale nie sprawdzaj od razu, kto ją opo-
wiada – niech poprzedzające historie doprowadzą cię do 
tej najbardziej niezwykłej.

Do napisania książki autor zaprosił dziesięć osób, w ten 
sposób zabierając czytelnika w podróż w głąb ludzkich 
historii, w których napotka momenty wstydu, bólu, dra-
matów, rozterek, potknięć i porażek, ale i śmiałych wizji 
i marzeń. Wszystkie historie mają cechę wspólną – są jak 
motek wełny. Z perspektywy ludzkiej są zawikłane i po-
plątane. Kiedy jednak Bóg bierze je w swoje ręce, to nawet 
w tym, co poplątane, widać sens, a z motka zagmatwanego 
życia powstaje dzieło Bożej, zbawczej historii.

Jezus Chrystus stał się twórcą historii każdego z boha-
terów tej książki. Jak różni są ludzie i ich losy, tak w różny 
sposób Bóg zapisuje swoje działanie w historiach ich życia.

Kuzyn Jezusa, Jan Chrzciciel, powiedział o Nim: „Przy-
gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” (Łk 3,4). 
Bardzo często myślimy w inny sposób. Wydaje nam się, że 
to my musimy prostować swoją ścieżkę, aby znaleźć drogę 
do Boga. Wydaje się nam, że to my musimy tak poukładać 
ścieżki swojego życia, aby pokierowały nas do Niego. A Jan 
Chrzciciel mówi: „Przygotujcie drogę dla Pana, bo oto On 
przychodzi”. Moglibyśmy powiedzieć: „No przecież Pan 
chyba zna ścieżki? Jest wszechwiedzący i wszechmocny. 
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Wie, jak trafić do każdego człowieka. Czyż nie? Wie jak 
trafić do nas. Po co Mu przygotowywać drogę, skoro On 
i tak trafi?”. Najbliższy kuzyn Jezusa mówi jednak: „Pro-
stuj ścieżki. Wyrównaj wszystkie nierówności. Dziurę za-
syp, górę wyrównaj. Uczyń swą drogę równą i szeroką, aby 
Jezus miał wjazd do twojego serca. Aby mógł wejść prosto 
w nie. Prosto do twojego życia”.

To wskazuje na dwie bardzo ważne rzeczy, o których 
przeczytasz w książce Twórca historii. To nie my przy-
chodzimy do Boga, ale On przychodzi do nas. To nie my 
kierujemy naszymi drogami tak, by poprowadziły nas do 
Niego, ale do nas należy przygotowanie swego serca, aby 
On mógł do niego bez żadnych przeszkód dotrzeć. To On 
robi pierwszy krok, a nie my. Bóg przychodzi do naszego 
życia codziennie. To, co możemy zrobić, to wpuścić Go, 
aby nie był tylko religijną figurą, gościem na chwilę, ale 
jego Zbawicielem i Panem. To jest historia każdego z bo-
haterów książki, którzy w pewnym momencie swojej wę-
drówki zrozumieli, że pozostałą część historii swego życia 
chcą powierzyć w ręce Boga – Twórcy historii.

Bóg może przyjść do naszego życia po najbardziej skom-
plikowanych obwodach naszych feralnych decyzji, upadków 
i potknięć, i często tak robi, ale potrzebuje do tego naszej 
zgody, chęci, pragnienia. Człowiek ma bowiem możliwość 
zatrzasnąć drzwi przed Nim, ma możliwość poplątać swoje 
drogi i myśli tak, że nie znajdzie czasu dla Boga. Wówczas 
On uszanuje naszą wolność, nasze wybory i na siłę nie sta-
nie się dla nikogo twórcą historii zbawienia. On nie wyważy 
na siłę drzwi do naszego serca ani na siłę tam nie wejdzie.
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Życie z Bogiem to więc nie kwestia pytania o to, co mamy 
robić, ale sprawa przygotowania dla Niego miejsca, aby 
mógł w nas żyć i tworzyć najpiękniejszą historię. Największą 
przeszkodę w podjęciu takiej decyzji Wojciech Walaszczyk 
widzi w chęci „bycia własnym zbawicielem”, czyli „pró-
bie zbawienia siebie poprzez własną dobroć i sprawiedli-
wość”, która ostatecznie skończy się nie tylko fiaskiem, ale 
i wieczną katastrofą. Dlatego Bóg pyta, czy pozwolimy na 
to, aby On stał się naszym zbawicielem. Czy może uczynić 
w nas największy z cudów: nie tylko nas zbawić, nie tylko 
uczynić nas swoimi dziećmi, ale ostatecznie upodobnić do 
swojego doskonałego Syna, Jezusa. 

Żydowski teolog i pisarz, Abraham Jeshua Heschel, na-
pisał kiedyś: „Wszechświat jest skończony. Największym 
arcydziełem ciągle niedokończonym, ciągle tworzonym, 
jest historia. Albowiem Bóg, aby ukończyć swój wspaniały 
projekt, potrzebuje pomocy człowieka”. Ta „pomoc” wyraża 
się w tym, aby po prostu przyjąć Bożą pomoc; aby kropkę 
w historii naszego życia stawiały nie grzech i niezależność 
od Boga, ale Jego miłosierdzie i łaska.

Historie Noemi, Weroniki, Kariny, Artura, Dominiki, 
Nikoli, Oli, Ani, Grzegorza i Wojtka to historie osób, które 
zdecydowały, aby Bóg-Twórca historii, stał się twórcą ich 
historii. Bóg niezwiązany naszymi regułami czasu zaanga-
żował się w życie każdej z tych osób. Wojciech Walaszczyk, 
składając wszystkie te narracje w całość, nie napomina ani 
nie moralizuje, ale pozwala zobaczyć, jak życie człowieka 
może zostać połączone z Bożym życiem. Dodatkową war-
tością tej książki jest odniesienie się autora do każdego 
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świadectwa bohaterów w oparciu o Słowo Boże – Biblię.
Książka Twórca historii może stać się wskazówką, jak 

jeszcze bardziej zaufać Bogu, Twórcy historii czy też zachętą 
do tego, aby dopiero pozwolić Mu na tworzenie opowieści 
naszego życia.

„Jeżeli człowiek nie jest stworzony dla Boga, czemu jest 
szczęśliwy tylko w Bogu?” – pytał niegdyś Blaise Pascal. 
Wojciech Walaszczyk przedstawia życie dziesięciu szczęśli-
wych ludzi, którzy znaleźli szczęście w Bogu, rozpoznając, 
że On jest twórcą najlepszej historii.

Legnica, 15.03.2022 r. 
Radosław Siewniak

Zobacz, jak Bóg porusza się w życiu zwykłych, wydawa-
łoby się nic nie znaczących w ogromnym wszechświecie, 
ludzi. Historie, które pokazują, że małe, często niewyraźne 
Boże wskazówki i słowa rodzą Jego potężne dzieła. Historie, 
które odkrywają, że chwała należy się tylko Temu, który 
włożył w serca ludzi Swoje Nowe Życie. Polecam gorąco, 
niech ta treść rozpali Twojego ducha i rozbudzi tęsknotę za 
Twórcą, który – niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dziś 
się znajdujesz – potrafi zrobić coś, co nie pojawiło się nawet 
w twoich najbardziej odważnych marzeniach. Zobacz Boży 
majstersztyk! Nikt tego nie potrafi tak jak On, bo nikt nie 
wie tak wiele i nie widzi tak daleko, jak On.

Grzegorz Przeliorz
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Podziękowania

Książka, którą właśnie trzymasz w ręku, nigdy nie zostałaby 
napisana, gdyby nie ci, którzy zechcieli opowiedzieć swoje 
historie. Stanowią one kanwę, na której powstała niniejsza 
pozycja. Dlatego też chciałbym podziękować wszystkim 
tym, którzy się odważyli i którzy uwierzyli, że ich historia 
może być pomostem, po którym Pan Bóg będzie mógł wejść 
do historii życia innych ludzi.

Moje wielkie podziękowania dla: Noemi, Weroniki i Zyg-
munta, Grzegorza, Artura, Kariny, Dominiki, Nikoli, Oli, 
Ani. Przede wszystkim dziękuję Jezusowi Chrystusowi, któ-
rego historia połączyła historie wszystkich ludzi z Bogiem – 
Twórcą całej historii, który atramentem swojej łaski potrafi 
napisać każdą historię na nowo…

Wojciech Walaszczyk
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Wstęp

Niniejsza książka składa się z historii różnych ludzi, któ-
rzy dzięki zaproszeniu Boga do swojej historii życia byli 
w stanie przejść przez „ciemne doliny”, nie pozwalając, aby 
te doświadczenia pozostawiły ich w miejscu zgorzknienia 
i cynizmu. Pozwolili, aby łaska Boża uzdolniła ich do zwy-
cięskiego przejścia przez te doświadczenia. Niektóre z tych 
historii są już zamknięte, podczas gdy inne wciąż się piszą 
i czekają na swoje zakończenie.

Każdy rozdział niniejszej książki składa się z historii na-
pisanej przez jej bohatera, wywiadu z nim oraz z refleksji, 
spostrzeżeń i komentarzy autora książki, którego historia 
również znajduje się w niniejszym opracowaniu. 
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Dlaczego historia?

No właśnie, dlaczego historia? W głównej mierze dlatego, że 
każdy z nas w większym lub też mniejszym stopniu potrafi 
się utożsamić z tą czy też inną historią. Słuchając różnych 
historii, czy to w kawiarni, w poczekalni, podczas podróży, 
w kościele, w pracy, w sklepie, na imprezach rodzinnych 
i gdzie by tylko jeszcze nie wspomnieć, z reguły próbu-
jemy w nich odnaleźć siebie samych. Co więcej, próbu-
jemy w nich znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania 
i niejednokrotnie rzeczywiście je tam znajdujemy. Oczywi-
ście niektóre historie są lekkie i zabawne i można się przy 
nich nieźle pośmiać, a inne z kolei – tak zwane wyciskacze 
łez – są trudne, wstydliwe, czasami i traumatyczne, i nie do 
końca zrozumiałe dla słuchaczy, którzy podobnych rzeczy 
nie przeżyli. Niektóre historie są prawdziwe, inne z kolei 
są wytworem ludzkiej wyobraźni. Jedni z nas bardziej lubią 
takich historii słuchać, a inni wolą je opowiadać. Niektórzy 
zawsze mają jakąś nową historię, podczas gdy inni od lat 
powtarzają ciągle te same, które wszyscy słyszeli już dzie-
siątki razy. (Znasz takich? A może sam jesteś taką osobą? 
W takim razie współczuję Twoim znajomym). 

Oczywiście trzeba wspomnieć, że każdy z nas posiada 
swoje ulubione „motywy literackie”, na przykład dzieci, 
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choroby, wakacje, praca, sukcesy, nowe gadżety, Bóg, szkoła 
i tak dalej. Są między nami tacy, którzy opowiadają tylko 
o swoich życiowych osiągnięciach i sukcesach, podczas 
gdy inni przodują w opowiadaniu o swoich życiowych po-
rażkach, a przy tym szukają kogoś, kto mógłby się razem 
z nimi użalać, gdyż każda ich opowieść to historia z serii 

„wszyscy inni mają się lepiej ode mnie” lub „życie nie jest 
fair”. Zapewne i Ty, i ja posiadamy takie osoby w gronie 
swoich znajomych, więc zakładam, że wiesz, o czym piszę.

Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego kanwą ni-
niejszej książki są prawdziwe historie, a mianowicie historia 
pozwala nam złapać kontekst prawd biblijnych, do których 
się odnosimy. Tym samym prawdy teologiczne ożywają 
i widzimy ich praktyczne zastosowanie w codziennym ży-
ciu. Bez tego kontekstu historii byłoby nam trudno wziąć 
jakąś „suchą” prawdę i zobaczyć jej zastosowanie w swoim 
życiu. Dlatego też sam Jezus, chcąc przekazać nam prawdy 
na temat Boga, Królestwa Bożego i jego funkcjonowania, 
nieustannie opowiadał różne historie, z którymi jego słu-
chacze mogli się w jakiś sposób utożsamić.

Tak, tak… historie… Tyle już ich było, tyle się ich właśnie 
pisze i tyle jeszcze będzie napisanych. Ale najlepsze jest to, 
że Bóg potrafi i chce wykorzystać każdą historię Twojego 
i mojego życia do tego, aby pomóc innym lepiej zrozumieć 
to, przez co obecnie przechodzą, rzucić nową perspektywę 
na sytuację, w której się znajdują, czy też wlać nadzieję do 
ich życia i objawić to, jaki On jest naprawdę.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że historie zawarte 
w niniejszej książce nie są czymś wyjątkowym, gdyż miliony 
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ludzi na świecie mają podobne albo o wiele gorsze historie. 
Ale chciałbym powiedzieć, że moim celem nie jest poka-
zanie najbardziej traumatycznych historii, o jakich świat 
mógłby usłyszeć. Moim celem jest pokazanie, co się może 
wydarzyć, kiedy do naszej historii życia zaprosimy Tego, 
który jest twórcą całej historii ludzkości.

Ponadto każda z tych historii w pewien sposób objawia 
Boże serce i Jego sposoby działania, które bardzo często 
są dla nas totalnie niezrozumiałe. I choć Bóg rzeczywiście 
w swoim Słowie mówi: „Bo moje myśli to nie myśli wasze, 
a wasze drogi to nie drogi moje” (Iz 55,8), to jednak nie 
zmienia to faktu, iż Bóg jest Bogiem, który pragnie obja-
wiać nam swoje drogi i swoje sposoby działania. Jak pisze 
psalmista „Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izra-
ela – swoje dzieła” (Ps 103,7). W tym jednym fragmencie 
mamy wzmiankę o „Bożych drogach” i „Bożych dziełach”, 
co wskazuje na to, że mówimy tutaj o dwóch różnych 
obszarach Bożego objawienia. „Boże drogi” odnoszą się 
bardziej do Bożego serca, do Jego pragnień i zamiarów, 
podczas gdy „Boże dzieła” wskazują raczej na znaki i cuda 
oraz na ponadnaturalne działanie Boga w naszym życiu. 
Jestem przekonany, że i jedno, i drugie będziesz mógł 
zobaczyć w historiach, które tutaj przeczytasz. Wierzę 
też, że będą one świadectwem tego, że wiara w Boga ma 
bardzo praktyczny wymiar i w rzeczy samej jest jedynym 
sposobem na zwycięskie przejście przez różne trudne do-
świadczenia, które nas w życiu spotykają. Bo jeśli nasza 
wiara w Boga nie ma praktycznego zastosowania, oznacza 
to, że uprawiamy jedynie niedzielną religię, której motto 
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brzmi: „Biblia Biblią, a życie życiem”. To z kolei ozna-
cza, że fajnie poczytać sobie do poduszki historie biblijne 
o wielkiej rybie, która połknęła Jonasza, a po trzech dniach 
go wypluła, o przejściu wielomilionowego narodu suchą 
nogą przez morze, o mówiącym ośle, o chlebie, który spa-
dał z nieba, czy też o chodzeniu po wodzie i zmartwych-
wstaniu człowieka, który trzy dni wcześniej umarł, no 
ale, wiecie… Życie to już przecież coś całkowicie innego 
i w codziennym życiu Biblia i wiara w Boga nie za bardzo 
się przydają. No właśnie, rzecz w tym, że wielu z nas właś-
nie takie ma podejście do historii, które zapisane są w Pi-
śmie Świętym. Ale wiedz, że Bóg nie zamieścił tam tych 
wszystkich historii po to, abyśmy mieli coś do poczytania 
przed snem, czytamy przecież „Cokolwiek zaś wcześniej 
napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki 
wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali 
przy nadziei” (Rz 15,4). 

No właśnie, wszystkie historie zawarte w Piśmie Świętym, 
jak i historie, które będziesz czytał na stronach niniejszej 
książki, oprócz objawienia Bożego serca i Jego działania, 
mają na celu również przynieść nadzieję tym wszystkim, 
którzy ją stracili. I kto wie, może i Ty rozbudzisz w sobie 
na nowo nadzieję tam, gdzie już dawno ją straciłeś? Może 
właśnie ta książka pomoże Ci pozbyć się obecnego w Twoim 
sercu cynizmu, który jest wynikiem rozczarowania ludźmi, 
Kościołem, a może i samym Bogiem, który nie zadziałał tak, 
jak oczekiwałeś. Może dasz się raz jeszcze namówić i choć 
nieśmiało, to jednak dasz Bogu jeszcze jedną szansę, aby 
napisał Twoją historię na nowo?
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Oczywiście nie wiem, jaka jest Twoja historia, ale wiem, 
że z pewnością jakąś posiadasz, gdyż co człowiek, to inna 
historia.
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Historia Noemi –  
przyjęłam łaskę

Jestem samotną mamą. Wychowuję teraz pięcioletniego 
Jonathana, który kompletnie zmienił moją relację z Bo-
giem. Wyrwał mnie z potępienia i nauczył naprawdę ko-
chać i przebaczać.

Od czasów dzieciństwa, mimo że raczej niewiele pamię-
tam, czułam się gorsza od innych i samotna. Gdy chodzi-
łam do gimnazjum i liceum, zmagałam się z kompleksami, 
które skrzętnie ukrywałam. Zawsze byłam, wbrew sobie, 
duszą towarzystwa, zabawną, sarkastyczną, ironiczną 
dziewczyną. Aczkolwiek nie umiałam budować z ludźmi 
prawdziwych i szczerych relacji. Mój brak zaufania i strach 
przed zranieniem bardzo dominowały w mojej postawie, 
ale nie miałam jakiejkolwiek chęci wygadania się komuś 
ani zmiany. Myślę, że tak samo wyglądała moja relacja z 
Bogiem. Pochodzę z chrześcijańskiej rodziny, więc z te-
matem Boga byłam oswojona. Wychowałam się w konser-
watywnym Kościele, mocno akcentującym system nagród 
i kar, głównie w relacji z Bogiem. Z tego powodu bałam 
się ufać Bogu, otworzyć przed Nim, bo czułam, że źle ro-
bię, nienawidząc siebie. Bałam się, że kiedy opowiem Mu 
wszystko, to On mnie ukarze, bo nie doceniam tego, co 
dla mnie zrobił. Wiec zdecydowałam się robić, co trzeba, 
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aby być chrześcijanką, a resztę zepchnąć tak daleko, żeby 
nie wracało.

Po studiach wyjechałam do Holandii. Dostałam pracę 
w Amsterdamie i z zamiarem dorobienia sobie zostałam 
tam na pół roku. To był czas wolności. Daleko od domu, 
daleko od Kościoła. Czy daleko od Boga? Poniekąd tak. 
Rano i wieczorem nadal odmawiałam szybką modlitwę, 
ale był to nawyk i obowiązek. Pracowałam i imprezowałam, 
ile się dało. Myślę, że moje zakorzenienie w Bogu mimo 
wszystko nie pozwoliło mi się całkowicie zatracić. Z roku 
na rok przeciągałam swój pobyt tam. Oj, wtedy nie musia-
łam myśleć o niczym. Mogłam być wolna, nie przejmować 
się, że wszyscy już wyszli za mąż. A gdzie mój mąż? Nie 
odpowiadać na pytania o to, co dalej, w stylu: „Jaki masz 
cel?”. Nie miałam celu. Mój scenariusz życia był prosty: 
skończyć szkołę, wyjść za mąż, wychowywać dzieci. Poza 
tym nie miałam żadnego innego pomysłu.

Po dwóch latach poznałam tatę Jonathana. Muszę przy-
znać, że od zawsze miałam słabość do ciemnoskórych męż-
czyzn, aczkolwiek pobyt za granicą otworzył mi nieco oczy 
na tak zwane różnice kulturowe. I nie chcę uogólniać, ale 
zauważałam, że ciemnoskórzy mężczyźni bardziej prefero-
wali otaczać się kobietami (liczba mnoga) niż poprzestawać 
na towarzystwie kobiety. Tata Jonathana miał również swoją 
przeszłość. W pracy krążyły o nim różne historie i nie chcia-
łam wchodzić z nim w żadną relację. Jednak on dwa lata 
przypominał się, pytał moich znajomych o mnie, kiedy już 
razem nie pracowaliśmy, i po tym czasie zdecydowałam się 
z nim umówić i poprosić, żeby dał mi spokój. Miałam wtedy 
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dwadzieścia pięć lat i nigdy nie byłam w żadnym związku 
ani w ogóle z mężczyzną. Z jednej strony miałam tego dość. 
Z drugiej strony przecież byłam tak beznadziejna, że w su-
mie mnie to nie dziwiło. Nawet modliłam się wtedy o tę 
sytuację i tę randkę. Tata Jonathana bardzo podobał mi się 
fizycznie, no i te dwa lata starań… Pamiętam, że modliłam 
się: „Boże, a może to mężczyzna od ciebie? Może te plotki 
to plotki, a może tak zmiękczysz jego serce, że się zmieni?”.

Po naszym spotkaniu wcale nie byłam przekonana, mimo 
że usłyszałam od niego wszystko, co chciałam usłyszeć – że 
chce mieć rodzinę, że chce się ustatkować, że wierzy w Boga, 
że chodzi do kościoła i tak dalej.

Zaczęliśmy się spotykać na próbę, ale szybko wpadłam 
jak śliwka w kompot. Zamieszkaliśmy razem. Ponieważ sy-
tuacja mieszkaniowa w Amsterdamie jest niezwykle skom-
plikowana i kosztowna, to w końcu okazało się, że muszę 
z nim zamieszkać, bo nie potrafiłam nic znaleźć w tamtym 
czasie. Ten związek był bardzo trudny. Pełen napięć, kłótni, 
poniżania, zdrad i coraz ciężej było mi to znosić, a po każ-
dej kłótni i kolejnych przeprosinach traciłam do siebie cały 
szacunek. Oczywiście, że próbowałam się wyrwać, ale po 
każdym zerwaniu wydarzało się coś, co „zmuszało mnie” 
do powrotu do niego. Pewnego razu po wyprowadzce wła-
ściciel nowego mieszkania (mieszkałam tam chyba dwa 
tygodnie) przyszedł i powiedział, że budynek został prze-
znaczony do wyburzenia i mam dwa miesiące na wypro-
wadzkę. Więc znów wróciliśmy do siebie. Cały czas myślę, 
że miałam nadzieję, że jak już wybaczę siedemdziesiąt sie-
dem razy, to wszystko się zmieni. 
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Równolegle cały czas zmagałam się z dużymi proble-
mami zdrowotnymi. Miałam operacje ginekologiczne oraz 
poroniłam pierwszą ciążę. W końcu lekarz zdecydował się 
zrobić testy na płodność. Wyniki były pozytywne, co ozna-
czało, że nie mogę mieć dzieci. Ale w tym samym czasie 
trafiłam do szpitala z krwawieniami i pozytywnym testem 
ciążowym. Lekarz przeanalizował sytuację i powiedział, 
żebym się zbytnio nie nastawiała.

To było niezwykle trudne. Dziecko od zawsze było moim 
największym marzeniem. Co więcej, zawsze marzyłam 
o mulatku. Tak bardzo podobały mi się takie dzieci i chyba 
zawsze miałam nadzieję, że przez to dziecko będę mogła 
pokazać, jaka jestem naprawdę.

Dlatego ta diagnoza, brak wsparcia lekarzy i cała sytuacja 
z tatą Jonathana, który nie odpuszczał możliwości kłótni ani 
na chwilę, spowodowała, że wróciłam do Boga na poważnie. 
Pamiętam, jak płakałam i modliłam się, że nie może mi za-
brać tego dziecka. Że się ogarnę, że już nie będę. 

Wszystko zaczęło się układać. Będąc w ciąży, dostałam 
swoje mieszkanie w Holandii, wyremontowałam je i już 
wtedy wiedziałam, że nie będę miała prawdziwej rodziny. 
Zainteresowanie mojego partnera mną gasło z miesiąca na 
miesiąc. Do mieszkania wprowadziłam się sama i sama za 
wszystko płaciłam. Chyba już wtedy Bóg przygotowywał 
mnie na to, co miało nadejść.

Narodziny Jonathana to był istny cud. Dziecko, które 
nie miało się urodzić, a jednak jest – zdrowe, silne, piękne. 

Czy cieszyłam się? Tak. 
Czy byłam dumną mamą? Nie.
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Czy chciałam chwalić się dzieckiem? Nie.
Wstydziłam się tego, że jestem sama. Że jestem chrześci-

janką, a podjęłam takie decyzje. Jonathan był spełnieniem 
moich marzeń, ale również moim dzieckiem potępienia 
i wstydu. 

Bałam się przyjechać do Polski, pokazać w domu, w ko-
ściele. Niesamowicie się wstydziłam. Czułam się brudna, 
gorsza, samotna, niegodna. I namacalnym dowodem tego 
wszystkiego był Jonathan. Tak jak wcześniej, te odczucia 
też mi towarzyszyły, ale były zakryte i schowane. Teraz 
każdy widział, każdy mógł zobaczyć i zapytać: „Gdzie 
jest ojciec?”. 

Na szczęście zaczęłam przychodzić do Boga. Z początku 
bardzo nieśmiało, ale przychodzić. Głównie wstawiając się 
za synkiem. Miałam ogromne wsparcie w mojej rodzinie, 
która akceptowała nas i pomagała. Było to było dla mnie 
bardzo cenne i pomocne. Moja babcia, gorliwa chrześci-
janka, przyszła do mnie i powiedziała: „No, już. Stało się. 
Tak zrobiłaś, ale módl się, będzie dobrze”. Bardzo mnie to 
pokrzepiło. Obawiałam się oskarżeń z jej strony, osądu, ale 
Jonathan zdobył serca wszystkich. 

Pewnego dnia miałam również rozmowę z moim przyja-
cielem, któremu przyznałam się, jak bardzo boję się wrócić 
do Polski i tego, „co ludzie powiedzą”. I wtedy on powiedział 
mi, że to jest moje dziecko i jeśli zdecyduję się wychować je 
w poczuciu wstydu, to ono w nim zostanie. Ale jest jeszcze 
czas to zmienić.

Bardzo się tego uchwyciłam.
Po roku pobytu w Holandii z Jonathanem i licznych 
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zachętach rodziny zdecydowałam się na powrót do kraju, 
bo widziałam, że nie poradzę sobie sama. 

Bóg rozpoczynał moją przemianę od tej małej rzeczy – 
przyznania się, że nie dam rady sama.

Bardzo pobłogosławił nasz powrót do kraju. I zamiesz-
kaliśmy u moich rodziców.

Po pół roku przyszłam do kościoła, do którego wcześniej 
nie uczęszczałam, i po raz pierwszy od czasu narodzin Jo-
nathana zmierzyłam się z chrześcijanami. Czekałam na 
pytanie o to, gdzie jest ojciec/mąż, i się doczekałam, ale co 
ciekawe, kiedy dowiedzieli się, że jestem sama, to od razu 
zaproponowali mi pomoc, wsparcie i zapoznali mnie z od-
powiednimi ludźmi. Byłam zaskoczona. Żadnego osądu? 
Żadnych rad? 

Był to mały, ale wielki akt akceptacji i miłości, który po-
woli kruszył moje wewnętrzne mury.

Coraz więcej czasu spędzałam z Bogiem oraz Bóg co-
raz więcej mi objawiał przez moją relację z Jonathanem. 
Kiedy moje dziecko mnie nie słuchało i dostawało karę, 
to pomimo tego, że byłam zła czy rozczarowana jego nie-
posłuszeństwem, to ZAWSZE miało możliwość przyjścia 
i przytulenia. Nawet przez zęby mówiłam, że je kocham. 

Czy tak było z Bogiem? Czy ja również mogłam przyjść 
i się przytulić pomimo tego, że podjęłam takie decyzje 
w swoim życiu? Bóg pokazywał mi takie prawdy, że cza-
sem całe tygodnie spędzałam na płaczu i modlitwie. 

Odwiedzanie starych miejsc, odsłanianie starych ran, 
wyznawanie tego, nazywanie po imieniu, przepraszanie. 
To był niezwykle trudny czas, ale tak bardzo uwalniający. 
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Dlaczego? Bo przeprosiłam? Też. Ale powiedziałam rów-
nież Bogu, że nie mogę żałować tych decyzji, nie mogę mieć 
nadziei, żeby to się nigdy nie zdarzyło, bo oznaczałoby to, 
że wtedy nie miałabym Jonathana! To oznaczałoby, że mia-
łabym innego Jonathana. Nie chciałam innego. Kocham 
mojego syna takiego, jaki jest, i nie żałuję jego narodzin.

To było dziwne, bo odkryłam, że ja po prostu zbłądziłam. 
Nie umniejszam ani nie bagatelizuję tego, bo wierzcie mi, że 
konsekwencje ponoszę sama i nie życzę nikomu, by prze-
chodził przez to, co ja, ale to, co zrobiłam, i decyzje, które 
podjęłam, dla Boga były bez znaczenia. Boga nie obcho-
dziła SKALA moich „wykroczeń”, ale to, żebym do Niego 
wróciła. Żebym JEMU zaufała, żebym JEMU oddała moje 
serce. Żebym ZARYZYKOWAŁA zaufaniem Jemu, w szcze-
rości i bez żadnych tajemnic czy barier.

KLUCZEM do takiej relacji było przebaczenie samej 
sobie. 

Wow… Nie potrafiłam tego zrobić. Nie zasługiwałam na 
to. Nie mogłam myśleć o sobie jako o córce Króla. Że ja 
będę siedzieć z Nim przy stole? 

A jednak. Cały czas, na przykładzie mojego syna, Bóg 
pokazywał mi, że NIE MA takiej rzeczy, która zmieni Jego 
myślenie o mnie.

Bardzo długo nad tym pracowałam i w końcu zaczęłam 
dopuszczać do siebie łaskę. Wyznawałam Bożą obecność 
we mnie. Rozmawiałam z Bogiem, oddawałam mu moją 
małą rodzinę, Jonathana, nasze zdrowie, FINANSE. Mo-
dliłam się: „Boże, Jonathan należy do Ciebie. Ty bądź mu 
ojcem. A ja będę mamą. Ufam Ci”.
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Byłam sama i co prawda mieszkałam z rodzicami, ale całą 
resztę (jedzenie, auto, zajęcia) opłacałam sama. Moim pra-
gnieniem było być z Jonathanem trzy lata w domu, żeby dać 
mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Nie mia-
łam na to nadziei, bo oszczędności z Holandii się kończyły 
i musiałam rozglądać się za pracą. I nagle dostałam zasiłek 
z Holandii. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale dziękowałam 
Bogu, bo dzięki tym pieniądzom mogłam być w domu z sy-
nem, tak samo jakbym miała męża i „prawdziwą” rodzinę.

To był cudowny czas. I nie zrozum mnie źle, samotne 
macierzyństwo to gehenna. Jonathan do czwartego roku 
życia budził się 3–5 razy w nocy, w dzień mało sypiał. Do 
tego dochodziły obowiązki domowe, zajęcia dodatkowe, za-
kupy, gotowanie i… wszędzie dziecko. Wszystko musiałam 
robić sama i to były i są cały czas konsekwencje moich de-
cyzji, w których Bóg mnie ZAWSZE wspierał, ale nigdy nie 
wyręczał. Pamiętam, jak modliłam się wieczorami: „pro-
szę, tylko ta noc. Daj mi przespać jedną noc”, i wstawałam 
wtedy jeszcze częściej.

Ale w tym samym czasie niczego nam nie brakowało. 
Po trzech latach Jonathan poszedł do przedszkola, a ja do-
stałam list z Holandii, że przyznanie tego zasiłku to był błąd 
i muszę zwrócić dziewięć tysięcy euro. 

Jednak na każdą trudną sytuację Bóg mnie przygotowy-
wał. Wypracowałam z Nim już tak partnerską relację opartą 
na zaufaniu, że wiedziałam, że będzie dobrze.

Po licznych negocjacjach i reklamacjach rząd holender-
ski sam spłacił tę zapomogę i myślę, że tylko Bóg wie, jak 
to się stało. I dokładnie tak było cały czas. Mam mnóstwo 
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świadectw, kiedy w czasie kryzysu zamiast załamać się, 
szłam do mojego Partnera w niebie i pytałam: „Co robimy 
teraz?”, i Bóg znajdował rozwiązanie. 

Byłam akceptowana, kochana, piękna, mądra, ale myślę, 
że Bóg wiedział, że aby moja przemiana była DOSKONAŁA, 
musiałam to naprawdę wyznać. 

Kiedyś przyjechałam do kościoła i usłyszałam w sercu: 
„Wyjdź dziś na środek i podziel się tym, jak sobie radzisz 
jako samotna mama”. Byłam zszokowana. Nie chciałam 
wychodzić, bałam się. Bez przygotowania, bez konsultacji 
z pastorem. Nie.

Zaczęło się uwielbienie i czułam ponaglenie, aby podejść 
do pastora i zgłosić, że chciałabym się czymś podzielić.

Pamiętam, że usiadłam wtedy i pomodliłam się spo-
kojnie, jasno i wyraźnie: „Boże, nie. Nie zrobię tego. Nie 
potrafię i boję się. Mojżesz Ci odmawiał i ja dziś również. 
Od razu przepraszam, ale nie zrobię tego”. I wtedy zapadła 
taka okropna cisza w mojej głowie i sercu. Odetchnęłam 
i wróciłam do śpiewania. I nagle uwielbienie przerwał pe-
wien człowiek, który ogłosił, że ma PRZECZUCIE, że ktoś 
się chce czymś podzielić i że chce się modlić o uwolnienie 
DUCHA ODWAGI. Wiedziałam, że to o mnie chodzi. Po-
deszłam do pastora i po chwili stałam na środku, dzieląc się 
tym, jak sobie radzę, składając świadectwo za świadectwem, 
jak Bóg mi błogosławi, i zachęcając samotnych rodziców 
do zaufania Bogu. A na koniec przed całym Kościołem 
przyznałam, że jestem dzieckiem Bożym i czy im się to po-
doba czy nie, ja będę siedzieć w niebie przy jednym stole 
z nimi i Jezusem. 
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To był mój moment przełomowy. Przyznałam, że przyj-
muję łaskę. Przebaczyłam sobie. Odrzuciłam strach, potę-
pienie i wstyd. Przyjęłam Bożą miłość i zaakceptowałam 
siebie.

Do tej pory Bóg błogosławi mi pracą, dzięki której mogę 
się utrzymać, a jednocześnie mam czas na wychowanie 
dziecka. Wyremontowaliśmy piętro w domu, gdzie mamy 
swoje mieszkanie. I co więcej, Bóg kładzie mi na sercu edu-
kację domową i wierzę, że pobłogosławi mi tak, że będę 
miała możliwość uczyć Jonathana w domu i utrzymywać nas.

Przez cały ten czas Bóg mnie zmienia. Pokazuje mi co-
raz to nowe rzeczy, uczy mnie, jak nad nimi pracować. 
A wszystko to potrafię dostrzec dzięki Jonathanowi i na-
szej relacji. Moje dziecko, które było moim marzeniem, 
ale i dowodem potępienia i grzechu, stało się objawieniem 
Bożego głosu, mądrości i relacji. Gdyby nie Jonathan, ni-
gdy nie poznałabym Boga Ojca – Boga, który zaopatruje. 
Boga łaskawego. Nie wpuściłabym go tak głęboko do swo-
jego serca i życia.

Ostatnio Bóg pokazał mi, że potrafimy się z Jonathanem 
komunikować bez słów – gestami lub nawet spojrzeniem. 
On w moich oczach widzi, że jestem zagniewana lub żar-
tuję. Nie muszę nic wyjaśniać. To tak jakbyśmy byli jedno. 
Jedno ciało, jeden umysł. 

Bóg chce takiej relacji ze mną i z tobą na pewno też. Chce, 
aby moje myśli pokrywały się z Jego myślami. Żebym nie 
miała wątpliwości, skąd taka myśl lub przeczucie. Chce być 
ze mną jednością. Nie chce, abym przychodziła do Niego na 
audiencje czy też na wizyty, ale żeby On zamieszkał u mnie 
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na stałe. Zawsze. On chce w codziennym życiu, w małych 
rzeczach, objawiać mi swoją mądrość. Chce na bieżąco ko-
rygować moje pomyłki. Uczę się wsłuchiwać w Jego głos 
i rozmawiać z Nim o wszystkim.

Czuję, kiedy Bóg uśmiecha się na mój widok, czy na 
coś, co robię. Czuję, kiedy „wywraca oczami”, bo znów je-
stem uparta. Czuję Jego miłość, Jego obecność, Jego łaskę 
i wsparcie. TAK, JESTEM SAMOTNĄ MAMĄ, ALE NIE 
JESTEM JUŻ SAMA. 
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