Rozdzia∏ 1

Zaprzepaszczone b∏ogos∏awieƒstwo
E

ryk wpad∏ do mojego biura jak burza i ci´˝ko usiad∏ na krzeÊle.
„Jestem wÊciek∏y na Boga”.
Eryk wyrós∏ w dobrej, pobo˝nej rodzinie, a we w∏aÊciwym czasie pozna∏ i poÊlubi∏ m∏odà chrzeÊcijank´. Teraz jednak jego ˝ycie przedstawia∏o obraz n´dzy i rozpaczy.
„No to mów – dlaczego jesteÊ wÊciek∏y na Boga?”
„Poniewa˝ – odpar∏ Eryk – w zesz∏ym tygodniu pope∏ni∏em cudzo∏óstwo”.
D∏uga chwila ciszy. Wreszcie si´ odezwa∏em: „Rozumiem, gdyby z tego powodu Bóg by∏ wÊciek∏y na ciebie. Ale dlaczego ty jesteÊ wÊciek∏y na
Boga?”
Eryk wyt∏umaczy∏ mi, ˝e od kilku miesi´cy ˝ywi∏ silne i odwzajemnione uczucia w stosunku do pewnej kobiety, z którà pracowa∏. Goràco modli∏ si´ do Pana, aby nie uleg∏ pokusie.
„Czy poprosi∏eÊ swojà ˝on´, aby si´ za ciebie modli∏a?” – zapyta∏em.
„Czy unika∏eÊ kontaktu z tà kobietà?”
„No... nie. Prawie codziennie wychodziliÊmy razem na lunch”.
Zaczà∏em powoli popychaç grubà ksià˝k´ w poprzek biurka. Erik patrzy∏, jak ksià˝ka zbli˝a si´ poma∏u do kraw´dzi, nie rozumiejàc jeszcze,
co chc´ mu przekazaç. Pomodli∏em si´ na g∏os: „Panie, prosz´, nie pozwól, aby ta ksià˝ka spad∏a!”
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Powtarza∏em ca∏y czas modlitw´, ale jednoczeÊnie nie przestawa∏em
popychaç ksià˝ki. Bóg nie zmieni∏ ze wzgl´du na mnie prawa grawitacji. Ksià˝ka spad∏a z g∏oÊnym trzaskiem na ziemi´.
„ Jestem wÊciek∏y na Boga” – wyzna∏em. „Prosi∏em Go, ˝eby moja
ksià˝ka nie spad∏a, ale On mnie nie wys∏ucha∏!”

Wybory, które nas rujnujà
Wcià˝ dêwi´czy mi w uszach huk, którà wyda∏a ta ksià˝ka, upadajàc na ziemi´. By∏ to obraz tego, co si´ sta∏o w ˝yciu Eryka. By∏ m∏ody,
zdolny, mia∏ wspania∏à ˝on´ i Êlicznà córeczk´. Mia∏ przed sobà doskona∏e perspektywy.
Tamtego dnia nie osiàgnà∏ jeszcze samego dna. Póêniej dopuÊci∏ si´
powa˝nych przest´pstw seksualnych, molestujàc swojà w∏asnà córk´. Od
lat przebywa w wi´zieniu. Choç skruszony, musi ponieÊç konsekwencje
popychania swojego ˝ycia a˝ do kraw´dzi, do momentu kiedy prawo grawitacji wzi´∏o nad nim gór´.
Ilu z nas, chrzeÊcijan, ˝yje nadziejà, ˝e Pan uchroni nas od nieszcz´Êcia i rozpaczy, podczas gdy ka˝dego dnia podejmujemy ma∏e, pozornie
nieznaczàce decyzje, które popychajà nas w stron´ powa˝nych wykroczeƒ moralnych. (Organizacja Promise Keepers przeprowadzi∏a ankiet´
wÊród pó∏tora tysiàca zgromadzonych na jednej z konferencji dla chrzeÊcijaƒskich m´˝czyzn. Wyniki pokaza∏y, ˝e po∏owa z nich oglàda∏a w ciàgu poprzedniego tygodnia materia∏y o charakterze pornograficznym).
Tiffany i Kyle tak˝e wychowali si´ w chrzeÊcijaƒskich rodzinach. Chocia˝ pastor ostrzega∏ ich przed seksem przedma∏˝eƒskim, pójÊcie za jego radà nie by∏o ∏atwe. Wszystko wokó∏ nich – telewizja, filmy, muzyka
– przepe∏nione by∏y seksem. Pewnego wieczoru po spotkaniu m∏odzie˝owym, Tiffany uleg∏a Kyle’owi. By∏o to doÊwiadczenie bolesne i budzàce niesmak... W niczym nie przypomina∏o tego, co widzia∏a w filmach.
Czu∏a si´ póêniej okropnie. Kyle by∏ na nià wÊciek∏y, bo uwa˝a∏, ˝e mog∏a do tego nie dopuÊciç.
Tiffany zacz´∏a spaç z wieloma ch∏opakami, próbujàc znaleêç kogoÊ,
kto by jà pokocha∏. Bez skutku – wszyscy wykorzystywali jà tylko i zosta-
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wiali samà sobie. Przesta∏a ucz´szczaç do koÊcio∏a. Pewnego dnia odkry∏a, ˝e jest w cià˝y. Znajoma pojecha∏a z nià do kliniki, w której przeprowadzano aborcje. Po dziÊ dzieƒ przeÊladujà jà koszmary na temat dziecka, które zabi∏a.
Tiffany mog∏a przyjÊç do Chrystusa. On by jej przebaczy∏. Teraz jednak jej serce jest tak zranione i pe∏ne goryczy, ˝e przesta∏a w to wierzyç.
Ma za sobà próby samobójcze. Jest uzale˝nionà od narkotyków prostytutkà. By∏a wielokrotnie gwa∏cona. Niedawno usun´∏a kolejnà cià˝´. Jej nadzieja ju˝ dawno umar∏a, a wraz z nià ostatnia iskierka ˝ycia w jej oczach.
A Kyle? Straci∏ zainteresowanie sprawami ducha. Jest w tej chwili studentem, ateistà. Spa∏ z paroma dziewczynami. Czuje w Êrodku pustk´,
ale ch´tnie próbuje ka˝dej nowej rzeczy, która wed∏ug niego mog∏aby zapewniç mu szcz´Êcie.
Lucinda, chrzeÊcijanka, stwierdzi∏a, ˝e jej mà˝ jest za ma∏o romantyczny. Jest porzàdnym, pracowitym, pobo˝nym facetem, nie dorasta jednak do jej ukszta∏towanych przez Hollywood wyobra˝eƒ o królewiczu
z bajki. Zacz´∏a spotykaç si´ z innym m´˝czyznà, wreszcie wysz∏a za niego. Wiele lat póêniej, po tym jak przysporzy∏a swojej rodzinie i sobie
samej wiele bólu i cierpienia, zdecydowa∏a si´ wróciç do Chrystusa. „Tak
bardzo chcia∏abym odzyskaç mojego pierwszego m´˝a” – wyznaje. „Teraz
jest ju˝ jednak za póêno”. Bóg przebaczy∏ Lucindzie, i nadal ma dla niej
dobre plany. Nie zmienia to faktu, ˝e musia∏a za swoje wybory zap∏aciç
wysokà cen´.
Prorok Jonasz, znajdujàc si´ w przewodzie pokarmowym wielkiej ryby, gdzieÊ w g∏´binach Morza Âródziemnego, poczyni∏ ciekawà obserwacj´: „Ci, którzy trzymajà si´ marnych bo˝yszczy, opuszczajà swojego
Mi∏oÊciwego” (Jon 2,9).
Bo˝yszcza to nie tylko groteskowe figurki z przesadnie grubymi wargami i rubinem w miejscu p´pka. To tak˝e ka˝da rzecz, która zast´puje
nam Boga. To coÊ – cokolwiek – co cenimy bardziej ni˝ Jego. Aby móc
zachowaç swoje bo˝ki, jesteÊmy gotowi na przeró˝ne kompromisy.
Nasze zachowania w dziedzinie seksualnej pokazujà, kto tak naprawd´ rzàdzi naszym ˝yciem (patrz Rz 1,18-29). Grzech seksualny jest ba∏-
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wochwalstwem, poniewa˝ stawia nasze po˝àdanie w miejscu nale˝nym
Bogu.
Ludzie, którzy odwracajà si´ od Boga i zast´pujà Go innymi rzeczami, sami siebie skazujà na ogromnà strat´. Dlaczego? Poniewa˝ zostali
stworzeni w ten sposób, ˝e tylko w Bogu mogà doÊwiadczaç prawdziwej radoÊci, a nie w tym, czym próbujà Go zastàpiç. Zamieniajà Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo, które mia∏o byç ich udzia∏em dzisiaj i w przysz∏oÊci, na
coÊ, czego mogà natychmiast dotknàç i posmakowaç, czym mogà od razu nasyciç oczy. Te rzeczy jednak nigdy nie zaspokajajà ich pragnienia.
Ja te˝ to robi∏em. Podobnie jak ty. W wi´kszym albo mniejszym stopniu ka˝dy grzesznik wyrzeka si´ czegoÊ, co mia∏ – albo móg∏ mieç – aby
zyskaç k∏amstwo. W niektórych przypadkach k∏amstwa stajà si´ naprawd´ du˝e, a stawka robi si´ bardzo wysoka. Stopniowo, milimetr po milimetrze, popychamy nasze ˝ycie w kierunku zguby. Wszystko po to, by
uciszyç burz´ hormonów i spe∏niç jakàÊ ukrytà fantazj´. Dla takich rzeczy gotowi jesteÊmy poÊwi´ciç kszta∏t naszej przysz∏oÊci.
Wychodzimy na tym interesie fatalnie. Dobijamy targu z diab∏em, a jemu nigdy nie zdarza si´ dotrzymaç umowy.
Ka˝dego dnia chrzeÊcijanie, zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety, zaprzepaszczajà przysz∏e szcz´Êcie, ulegajàc przelotnym bodêcom seksualnym.
Jak narkomani, ˝yjemy od dawki do dawki, oddajàc zaspokojenie p∏ynàce z prawego ˝ycia, na rzecz szybkich zastrzyków fizycznej rozkoszy, po
których czujemy si´ puÊci i jeszcze bardziej g∏odni.
Tak w∏aÊnie by∏o z Erykiem.
Porzucona ˝ona, która kiedyÊ go kocha∏a. Córka, dla której móg∏ byç
najwa˝niejszà osobà na Êwiecie. Szacunek rodziny, przyjació∏, wspó∏pracowników, koÊcio∏a. Ca∏e ˝ycie z Jezusem.
Wreszcie, straci∏ nawet wolnoÊç.
Ka˝de spojrzenie, które karmi nasze po˝àdliwoÊci, popycha nas bli˝ej kraw´dzi, tam gdzie prawo grawitacji przejmie kontrol´ nad naszym
˝yciem i z hukiem upadniemy na dno.
A co my stracimy? Co zaprzepaÊcimy z tego, co mog∏o byç i by∏oby
naszym udzia∏em?
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Gdzie by∏aby dzisiaj Tiffany, gdyby zachowa∏a czystoÊç? Zamiast byç
prostytutkà, udr´czonà kolejnymi gwa∏tami i aborcjami, mog∏aby Êwieciç Bo˝ym blaskiem, dajàc Êwiadectwo o Jezusie na swojej uczelni, pe∏na radoÊci i nadziei na przysz∏oÊç. Tak samo mog∏oby byç z Kylem – gdyby tylko sta∏o si´ inaczej.
A co z Lucindà? Ona tak˝e zaprzepaÊci∏a to, co mia∏a – i co jeszcze
mog∏a mieç. Kto wie, jakie by∏y Bo˝e zamys∏y dla niej. Czyste sumienie
i bezcenny pokój w sercu? Pe∏ne ciep∏a i zaspokojenia lata we dwoje? Szacunek i mi∏oÊç dzieci i wnuków? Trwa∏y wp∏yw na m∏ode kobiety, inspirowane
przyk∏adem jej ˝ycia? Pos∏uga, która mog∏a zmieniaç ˝ycie wielu ludzi? Przekraczajàce wszelkie wyobra˝enia nagrody w ˝yciu wiecznym?
Tak, Bóg jej przebaczy∏. Ca∏kowicie. Pozostajà jednak konsekwencje
wyborów.
Niektórzy spoÊród tych, którzy czytajà t´ ksià˝k´, sà owymi konsekwencjami przyt∏oczeni, pozbawieni nadziei, majàcy poczucie, ˝e przegrali ju˝ swoje ˝ycie. Wielu nie próbuje ju˝ nawet walczyç o czystoÊç. Inni nigdy tego nie robili. Wszyscy potrzebujemy przewidywaç, dokàd zaprowadzà nas jutro nasze dzisiejsze decyzje.
Niektóre szanse traci si´ raz na zawsze. Nie mo˝emy ciàgle ˝yç tym,
co mog∏oby byç. Musimy zaakceptowaç rzeczywistoÊç, której nie da si´
zmieniç. Nast´pnie, z Bo˝à pomocà, musimy ruszyç dalej.
W ksià˝ce C. S. Lewisa „Ksià˝e Kaspian” Lucy pyta Aslana po tym,
jak nie pos∏ucha∏a jego poleceƒ, co mog∏oby si´ wydarzyç, gdyby by∏a mu
od razu pos∏uszna, zamiast zwlekaç i szukaç wymówek. Wielki Lew odpowiedzia∏: „Chcesz wiedzieç, co mog∏oby si´ wydarzyç? Nie. Tego nigdy
si´ nie ujawnia”.
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