Ludzie, dla których mecze piłkarskie i awantury na
stadionach były całym sensem istnienia, opowiadają o tym, co spowodowało całkowity zwrot w ich
życiu.
Razem z kolegami jeździł na mecze piłkarskie, aby się bić. W pewnym momencie zorientował
się, że czeka go dłuższy pobyt za kratkami…
KONRAD:

PIOTR: Za klub, któremu kibicował, był gotowy oddać

życie. Nagle uświadomił sobie, że on, pozornie mocny, jest zagubiony i bezradny jak małe dziecko…
Pociągali go skinheadzi i awantury na stadionach. Kiedy znalazł się drugi raz za kratkami,
miał sen, który nim wstrząsnął, bo pojawił się w nim
Jezus…
JEANNOT:

OLLI: Założył pierwszy ruch punkowy w byłej NRD.

AUT! Relacje spoza boiska

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

Stał się jednym z najgroźniejszych chuliganów
tamtego czasu. Pewnego dnia spotkał rockerów, którzy podarowali mu Biblię…
Jego życie kręciło się wokół piłki.
Marzył o byciu sławnym piłkarzem, aż
do momentu, kiedy doznał poważnej
kontuzji…
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Konrad:

CUDEM
USZEDŁEM
Z ŻYCIEM
dy przyszedłem na świat, w Polsce panował stan wojenny. Mój ojciec był żołnierzem, a mama pracowała na kolei. Miałem
starszą siostrę Kasię. Mieszkaliśmy razem w Ostrowie Wielkopolskim.
W moich wspomnieniach z dzieciństwa pozostało
doświadczenie wielkiej miłości, jaką obdarzali mnie
rodzice. Tato często brał mnie do wojska i czułem się
przy nim pewnie. Cieszyłem się, że miałem okazję
jeździć wraz z żołnierzami czołgiem na poligonie.
Pamiętam, że w niedzielne popołudnia rodzice
zabierali nas do kina na przygody Bolka i Lolka.
W domu niczego nie brakowało, mama i tata troszczyli się o nas. Byliśmy dobrze wychowywani
w normalnej, katolickiej rodzinie, chodziliśmy do

G

4

kościoła i wieczorami
modliliśmy się, tak jak
nauczyli nas rodzice.
W weekendy wyjeżdżaliśmy do dziadków. Zawsze lubiłem te
wyjazdy na wieś.
Wszystko układało
się dobrze do czasu, gdy
w moim domu pojawił
się alkohol. Odtąd stałem się świadkiem wielu
okropnych rzeczy…
Nałóg i zniewolenie zmieniły całkowicie mojego tatę. Szatan
wszedł z butami do
naszego domu, pod- Na zdjęciu z siostrą Kasią
stawiając z pozoru niewinny alkohol… i zaczęło się. Mój ojciec stał się
tyranem. Gdy byłem w szkole podstawowej, ojciec
znęcał się nad mamą, bił ją, przeklinał i niszczył
wszystko dookoła. To właśnie w pracy najczęściej
nadużywał wódki, a potem nietrzeźwy wracał do
domu. Strach zapanował na dobre w naszej rodzinie. Sytuacje, które widziałem w dzieciństwie zmieniły moje życie. Ojciec pił i pił…
5

Jednego dnia, gdy bawiłem się z kolegami na
podwórku, milicyjny samochód przywiózł mojego ojca w takim stanie upojenia alkoholowego, że
sąsiedzi musieli go razem z milicjantami wnosić do
domu. Wstydziłem się go, ale szybko zapominałem
o tych wydarzeniach aż do następnego zajścia.
Ojciec psychicznie znęcał się nad nami. Pewnego
razu, gdy był pijany, musiał interweniować brat
mamy, który go pobił. Moja siostra i ja patrzyliśmy
na to wszystko. Nasze rodzinne wyjazdy nie były
już takie same jak w dzieciństwie – teraz rządził
alkohol.
Przekleństwo pokoleniowe przyniosło żniwo.
W późniejszym czasie widziałem, jak dziadek także
niszczy swoją żonę i rodzinę, a jego dzieci stają się
alkoholikami. W naszym domu odbywały się libacje
do późnych godzin nocnych, unosił się swąd dymu
nikotynowego, doświadczaliśmy nieprzespanych
nocy i ciągłych awantur.
W szkole podstawowej nie byłem pilnym uczniem,
zawsze lubiłem imponować kolegom swoim zachowaniem. Już w wieku trzynastu lat miałem styczność z policją. Gdy jeden z kolegów zaproponował,
aby iść na przerwie szkolnej do Pewexu i ukraść tam
czekolady, nie widziałem w tym nic złego. Zrobiłem
„sztuczny tłum“, a on zajął się kradzieżą. Po jakimś
czasie sprawa wyszła na jaw i wylądowaliśmy na
6

dywaniku u pani pedagog. Gdy dorastałem, oglądałem na własne oczy, jak ojciec kradł. Myślałem,
że jeżeli on to robi, to nie jest to takie złe.
Był rok 1995, chodziłem do ósmej klasy podstawówki, gdy moja kochana mama zachorowała na
raka. Pamiętam to jak dziś… Zadawałem pytanie:
„Dlaczego, Panie Boże, moja mama?! Przecież to
była taka kochana osoba, tak bliska memu sercu!“.
Choroba szybko postępowała. Z tatą i siostrą odwiedzaliśmy ciężko chorą mamę w szpitalu. Pamiętam,
że po chemioterapii nie miała już włosów na głowie
i była nieświadoma, że byliśmy przy niej. Na święta
wróciła do domu, gdyż jej stan troszkę się polepszył.
Jednak po świętach, gdy położyła się do łóżka, już
nie wstała. Przewieźli ją do szpitala i było naprawdę
źle. Pewnego dnia zadzwonił telefon. Byłem sam
w domu, odebrałem i dowiedziałem się, że mama
nie żyje. Ojciec otrząsnął się na chwilę z alkoholu,
siostra załamała się całkowicie, a ja powiedziałem
sobie, że nigdy w życiu nie będę takim złym człowiekiem dla swojej żony, jak mój ojciec. Wtedy
pałałem do niego ogromną nienawiścią uważając,
że to właśnie z jego powodu mama umarła, bo się
nad nią znęcał.
Wcześniej nie ciągnęło mnie do alkoholu i papierosów. Spróbowałem dopiero, gdy poszedłem do
liceum i poznałem nowych kolegów. Fakt, że wie7

działem, do czego alkohol doprowadził w moim
domu, nie zniechęcił mnie. W tym czasie poznałem
dziewczynę, z którą byłem przez kilka lat. W każdą
niedzielę chodziliśmy razem do kościoła, ale tak
naprawdę robiłem to tylko dla niej. Już wtedy byłem
bardzo zagubionym chłopakiem, uzależnionym od
pornografii, z którą pierwszy raz zetknąłem się
w wieku kilkunastu lat. Byłem mocno zaangażowany, zacząłem brnąć w nią coraz głębiej. Nie umiałem
sobie z tym poradzić, a wszystko zaczęło się od
miękkiej pornografii (gazety znalezionej u mojego
wuja w garażu). Wiedziałem, że źle robię, ale coś
szeptało mi: „Poradzisz sobie i zerwiesz z tym,
kiedy tylko będziesz chciał“. Teraz wiem, że to szatan szeptał do moich uszu.
Podczas wakacji po raz pierwszy spróbowałem
marihuany. Koledzy zaproponowali, a ja bałem się
odmówić. Chciałem być taki sam jak oni i spró8

bowałem, myśląc: „Przecież nie mogę pokazać,
że jestem gorszy!“. I zaczęło się... Pierwszy raz
za darmo, potem „popłynąłem“ bardzo szybko.
Uzależniłem się od „trawy“ i innych mocniejszych
narkotyków. Byłem złym wzorem dla swojej dziewczyny. Ona była takim dobrym człowiekiem, a ja
namawiałem ją do wielu złych rzeczy.
Związałem się z ludźmi, z których większość
miała przeszłość kryminalną. Pierwsza akcja,
w jakiej uczestniczyłem, to włamanie. Złapano nas
na gorącym uczynku. Byłem kierowcą, miałem
tylko jechać po łup. Wyszło tak, że musiałem
uciekać przed policją, ale nie udało się. Zostaliśmy
zatrzymani pod blokiem mojej dziewczyny. Skuty
kajdankami w środku nocy leżałem na ulicy. Pierwsza sprawa w sądzie – od razu wyrok do odsiadki za
udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Złożyłem odwołanie i dostałem wyrok w zawieszeniu.
Dziewczyna mnie zostawiła. Bardzo to przeżyłem,
chciałem z nią być i nie mogłem sobie sam z sobą
poradzić. Miałem w sercu wielką nienawiść do
ludzi i zaczęły się kolejne problemy.
Następny przystanek – mecze piłkarskie, a bardziej chuligaństwo z nimi związane. Od małego
interesował mnie sport. Już jako trzynastoletni chłopak pojechałem na wyjazd z Ostrovią – drużyną
z mojego miasta. Rodzice nic o tym nie wiedzieli.
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W późniejszym czasie to nie było kibicowanie,
tylko awantury na stadionach i poza nimi. Bardzo
imponowali mi starsi koledzy, którzy byli przywódcami grup. Chciałem być taki jak oni. Jednym
z takich przywódców był Piotr, ksywa „Dziki“. Był
on bezwzględnym „kibolem“ i nikogo się nie bał.
Z czasem miałem wokół siebie kolegów, z którymi
jeździłem na mecze, aby się bić. Czułem się w tym
bardzo dobrze, a narkotyki i alkohol pozwalały mi
myśleć, że jestem kimś szczególnym. Nienawidziłem ludzi z innych miejscowości do tego stopnia, że
jeździliśmy nocą autami po mieście, wyłapywaliśmy kibiców z szalikami obcych drużyn i katowaliśmy ich do nieprzytomności. Pamiętam, że pewnego
dnia, wracając z meczu pociągiem z Poznania, na
jednej ze stacji weszła grupa kibiców. Przygotowali
na nas zasadzkę i byli uzbrojeni w ostre narzędzia.
Wtedy cudem uszedłem z życiem. Bóg ratował mnie
przed śmiercią wielokrotnie. Sam nie wiedziałem,
jak to jest, że udaje mi się wyjść z tak groźnych
sytuacji.
Nienawidziłem policji i sądu. Codziennie zażywałem narkotyki w dużych ilościach, a tym samym
potrzebowałem coraz więcej pieniędzy, aby ćpać.
Na początku okradałem swój własny dom. Wyniosłem z niego wszystko, co dało się sprzedać. Później
10

ofiarą padała rodzina i koledzy, z którymi wychowywałem się na podwórku. Dom traktowałem jak
hotel. Ojciec zorientował się, że jest ze mną źle,
ale było już za późno. Byłem tak uzależniony od
amfetaminy, że zabierałem mu wszystkie pieniądze,
które miał na swoje utrzymanie. Zawsze powtarzałem, że nie będę taki sam jak mój ojciec, lecz byłem
jeszcze gorszy od niego.
Czułem się coraz bardziej „rozkręcony“. Podczas weekendów imprezowałem z dziewczynami.
Nie było w tym żadnej miłości, tylko narkotyki,
szybki seks i dalsze imprezowanie. W środowisku
byłem nazywany narkomanem, złodziejem i bandytą. Ludzie nie dawali mi żadnych szans na przeżycie, byłem na samym dnie. Aby zażywać prochy
musiałem wyjść na ulicę i kraść. Wyrządziłem wiele
zła, okradając niewinnych ludzi. Nie umiałem tego
przerwać, narkotyki były jedyną rzeczą, która sprawiała mi radość.
Jeśli chodzi o kradzieże, wszystko udawało się do
czasu, gdy przyszedł drugi, trzeci, czwarty wyrok.
Dopiero wtedy dotarło do mnie, że czeka mnie
długi pobyt w więzieniu. To, co zrobiłem ze swoim
życiem w tak krótkim czasie, zniszczyło wszystko:
dom, rodzinę, naukę, zainteresowania, przyjaźń,
zdrowie i relację z Bogiem (której tak naprawdę
nie miałem). Nikt nie mówił mi o konsekwencjach,
11

gdy wchodziłem w narkotyki – że wielu kolegów
umrze z przedawkowania lub pod ich wpływem
dopuszczą się strasznych rzeczy. Nie przypuszczałem, że tak nisko upadnę i zmienię się ze zwykłego
chłopaka w bandytę. Mało tego, byłem jeszcze uzależniony od hazardu, przepuszczałem w ten sposób
mnóstwo pieniędzy. Nie widziałem żadnego sensu
w dalszym życiu. Czułem się opuszczony i samotny. Gdzie byli koledzy, z którymi zawsze tak dobrze
się imprezowało? Nie było nikogo.
Gdy zbliżał się wyrok do odsiadki, mój kolega,
z którym dużo przeżyłem, podjął się leczenia.
Zaproponował, abym też się zgłosił i przestał ćpać.
Coś mnie tam ciągnęło, ale jakoś nie potrafiłem się
zdecydować. Pewnego dnia spotkałem jednak ludzi,
którzy bardzo pomagali takim zagubionym jak ja.
To był Boży cud, gdyż ci ludzie przeprowadzili się
kilkaset kilometrów, by zamieszkać w naszym mieście i pomagać narkomanom. Zobaczyłem wielką
miłość, jaką obdarzali mnie i innych zgubionych.
W tamtym czasie poznałem także moją obecną
żonę. Wiedziałem, że to jest szansa, jaką otrzymałem
i że nie mogę jej zmarnować. Choć było ciężko i cały
czas jeszcze błądziłem, to krok po kroku moje życie
nabierało sensu. Karolina była dla mnie wsparciem.
Podjąłem naukę i kontynuowałem leczenie u ludzi,
którzy kochali Jezusa i mówili mi o Nim.
12

Stare życie i mecze, na które jeździłem

Przyszedł jednak dzień, w którym zostałem
zamknięty do więzienia z powodu nieodwołania
się w terminie. Pamiętam ten czas, gdy byłem sam
w celi przejściowej, dookoła ściany, w oknach szyby
i kraty, spoza których nie było nic widać. Bałem
się i zadawałem pytanie: „Boże, czemu tak jest, że
gdy zacząłem się zmienić, Ty sprowadzasz mnie do
tak okropnego miejsca?“. Wiedziałem, że to będzie
trudny czas. Tysiące myśli pojawiało się w mojej
głowie. Za popełnione przestępstwa groziło mi
nawet sześć lat odsiadki. W więzieniu zobaczyłem,
jak ludzie zakładają maski na twarze i jak prowadzą
podwójne życie. Niby wszystko w porządku, ale
każdy z nich był złamany i przygnębiony faktem
odsiadywania wyroku. Dokoła panowało samo zło.
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Czułem się bezsilny, myśląc, że prawdopodobnie
spędzę tu dużą część życia. Zastanawiałem się, co
teraz będzie – co z moją dziewczyną, z moją szkołą
i abstynencją.
Przebywając za kratkami, miałem dużo czasu na
przemyślenie mojego postępowania. Wciąż bałem
się, że odwieszą mi wszystkie wyroki. Mój przyjaciel terapeuta i kurator sądowy napisali prośbę do
prezydenta RP o ułaskawienie mnie. Przez trzy miesiące „zwiedziłem“ trzy zakłady karne: w Ostrowie,
Wrocławiu i Oleśnicy. W tym ostatnim pewnego
dnia, gdy jeden z więźniów opuszczał mury zakładu karnego, zostawił mi Nowy Testament. Bardzo
się ucieszyłem, że go dostałem i zacząłem czytać.
Mój tato w tym czasie zachorował i przestał pić,
był przy mnie z siostrą i Karoliną. Wspierali mnie
i odwiedzali. Zbliżał się czwarty miesiąc odsiadki.
Pewnego dnia, leżąc na łóżku i czytając Słowo Boże,
otworzyły się drzwi i funkcjonariusz więzienny
ogłosił, że wychodzę na wolność! Ogromnie się
ucieszyłem, że będę już w domu i wrócę do normalności.
Po wyjściu myślałem, że wszystko jest dobrze
i nic mi nie grozi. Pomału zacząłem imprezować
i pić alkohol, a raczej upijać się. Robiłem złe rzeczy,
które mogły mnie sprowadzić znowu do więzienia.
Pod wpływem alkoholu byłem agresywny, wywoły14

wałem bójki, balansowałem na krawędzi. Zacząłem
oszukiwać swoją dziewczynę. Moje serce było złamane. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że kiedy
życie mi się układa, to sam je sobie niszczę?!
Po jednej z imprez z kolegami i dziewczynami,
budząc się rano przypomniały mi się słowa pewnego człowieka, który mi kiedyś powiedział, że Jezus
mnie kocha. Wtedy właśnie zapragnąłem tej miłości,
zerwania z grzechem i relacji z Bogiem. Od razu
zadzwoniłem do przyjaciela i powiedziałem mu, że
mam już dosyć udawania i chcę zaprosić Jezusa do
mojego serca. Była niedziela, więc zabrał mnie na
nabożeństwo. Gdy wszedłem do kaplicy, wszyscy
śpiewali. Poczułem obecność Bożą, której nie da
się opisać słowami. W kościele spotkałem kolegę ze
starego życia. Byłem strasznie zaskoczony! To był
Piotrek, który prześladował mnie za to, że miałem
kontakt z ludźmi z miasta znienawidzonego przez
naszą grupę chuligańską. Zadawałem sobie pytanie: „Co on tu robi?!“. Pamiętam, że nie mogłem
uwierzyć w to, iż człowiek tak zepsuty jak Piotr,
był w tym miejscu. Podszedł do mnie i przeprosił
mnie za wszystko, co mi zrobił! Było to dla mnie
niesamowite świadectwo, jak Bóg może zmienić
drugiego człowieka. Wtedy wiedziałem, że jestem
we właściwym miejscu, że Bóg czekał, aż przyjdę do
Niego, abym oddał Mu całe swoje życie.
15

Dziewiętnastego lutego 2006 roku w szczerej
modlitwie poprosiłem Jezusa Chrystusa, żeby
zamieszkał w moim sercu i oczyścił mnie z wszelkich grzechów, w których żyłem. Pamiętam niezliczoną ilość łez, które spływały po moich policzkach. Bóg tego dnia uwolnił mnie od nałogów:
narkotyków, alkoholu i nikotyny. Do dzisiaj nie
mam żadnych nawrotów choroby. Bóg wyzwolił
mnie również z pornografii, w której tkwiłem po
uszy oraz zabrał przekleństwa, które wypływały
z moich ust. Dał wielką miłość do ludzi, których
wcześniej nienawidziłem. Porządkowałem swoje
życie, zerwałem z przeszłością, z chuligaństwem.

Mój chrzest
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Wiedziałem, że muszę skończyć z tym raz na
zawsze.
Czytając moje świadectwo, ktoś mógłby powiedzieć, że to niemożliwe, a ja mówię, że możliwe! Bo
taki właśnie jest mój Bóg. To On, nie ja, z niczego
zrobił coś tak wielkiego. Szukałem szczęścia we
wszystkim: w przyjemnościach, używkach, dziewczynach, pieniądzach, hazardzie i nic nie dało mi
poczucia satysfakcji i bycia prawdziwie szczęśliwym.
Kiedy czytałem Biblię, Bóg pokazywał mi, kim
jestem dla Niego: dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przyjacielem Chrystusa. W Piśmie Świętym odnalazłem historię mojego życia, utożsamiając
się ze ślepcem, który nie widział na oczy, a po spotkaniu z Panem Jezusem przejrzał! Słowo Boże to
najlepsza instrukcja, jak postępować i żyć.
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało
się nowe“ (2 Kor 5,17).
Nie mogłem się doczekać, kiedy oznajmię Karolinie, komu powierzyłem swoją przyszłość. Niestety,
spotkałem się z ostrą krytyką. Uświadomiłem sobie,
że słowami jej nie przekonam. Wiedziałem, że tylko
moim zachowaniem mogę jej pokazać realność
Boga. Niedługo potem Karolinka zaprosiła Jezu17

W służbie dla Pana

sa do swojego serca, widząc diametralne zmiany,
jakie nastąpiły w moim życiu. Jeszcze we wrześniu
zawarliśmy przymierze z Panem Bogiem przez
chrzest wodny. Dwa lata później pobraliśmy się.
Bóg posłał mnie do miejsca, w którym już wcześniej byłem, czyli do więzienia. Razem z dwoma
przyjaciółmi z kościoła pragnęliśmy, aby drzwi do
zakładu karnego w naszym mieście zostały otwarte.
Od wielu lat nikt z naszego kościoła nie mógł dostać
zgody na wejście tam. Pamiętam dzień, w którym
mieliśmy umówione spotkanie z dyrektorem aresztu śledczego w Ostrowie. Myślałem wtedy: „Co
mamy mu do zaoferowania? Co mamy mówić, gdy
będziemy z nim oko w oko?“. Ale w sercu Duch
18

Święty podpowiadał, że idziemy tam w autorytecie
Jezusa i że nie ma co się denerwować. I tak właśnie było. Byli przestępcy: Piotr Stępniak – 24 lata
odsiadki i ja, odsiadujący wyrok w tym areszcie
w 2005 roku, spotkaliśmy się z dyrektorem, który po
kilku dniach zadzwonił do nas z odpowiedzią, że
możemy przychodzić i prowadzić spotkania. Alleluja!!! Tylko dzięki Bogu zostały otwarte te drzwi!
I tak zaczęła się w 2007 roku nasza służba w Ostrowie. Rok później zawitaliśmy do zakładu karnego
w Kaliszu, gdzie również została podjęta decyzja
o tym, że dwa razy w tygodniu możemy opowiadać
więźniom Dobrą Nowinę o Jezusie. Później był jeszcze Rawicz i zakład karny dla kobiet w Lesznie. Tak
rozwinęła się służba dla chwały Pana Boga!
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Pamiętam pierwsze spotkania. Choć wcześniej
miałem kontakt z tym miejscem, to na początku
było różnie. Na spotkania przychodzili ludzie z subkultury grypsujących, którzy często przeszkadzali
i wyśmiewali się. To wszystko mnie nie zniechęcało,
ale jeszcze bardziej motywowało, by odwiedzać
skazanych.

Wraz z moją żoną Karoliną
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Spotykam wielu kolegów ze starych czasów.
Są bardzo zaskoczeni, gdy dowiadują się o mojej
przemianie życia. Niektórzy w to nie wierzą, bo
twierdzą, że sam sobie pomogłem. Wiem jednak,
że tylko Bóg może człowieka zmienić i uwolnić od
grzechów, w których żył.
Służba za kratkami jest trudna i specyficzna.
Ludzie mają dużo czasu na przemyślenie swojego
życia. My przychodzimy tam i siejemy Słowo Boże.
Niektórzy przyjmują je z wiarą, inni nie. Wielokrotnie jest tak, że ludzie przemienieni przez Jezusa
w więzieniu po wyjściu z niego szybko „odpadają“
z powodu alkoholu i używek. Ta służba wymaga
prawdziwego poświęcenia, modlitwy i wsparcia
bliskich.
Warto dawać ludziom nadzieję, bo kim byłbym
dziś, gdyby nie Chrystus? Jak mam nie dzielić
się tym, co otrzymałem od Jezusa? Służę Bogu
także jako Gedeonita poprzez dystrybucję Nowych
Testamentów, docierając do różnych placówek:
szkół, szpitali, policji, straży pożarnej i hoteli.
Gdy byłem w więzieniu, otrzymałem ten dar od
jednego skazanego i choć nie rozumiałem wtedy
sensu tego, co czytałem, to wierzę, że Pan Bóg już
we mnie działał. Chodząc do szpitali, rozmawiając
z ludźmi chorymi, którzy nieraz mają ostatnie dni
życia, dzielę się tym, co Bóg zrobił dla mnie i pod21

kreślam, że warto pojednać się z Nim, bo nigdy nie
jest za późno.
Bóg dał mi najwspanialszą kobietę, jaka jest na
świecie. Karolinka zawsze dobrze doradzi, wspiera,
jest kochaną żoną i mamą. Jest moim wspaniałym
uzupełnieniem, drugą połową. W 2010 roku na świat
przyszła nasza córeczka Oliwia – kolejny Boży dar.
Gdy urodziła się, poczułem wielką miłość, jaką Bóg
obdarzył mnie i moją rodzinę. Dzisiaj nie muszę martwić się, co będę jutro jadł i skąd wezmę pieniądze na
nasze utrzymanie, bo zawierzyłem każdą dziedzinę
swojego życia Panu Bogu. On zaopatruje nas we
wszystko, czego potrzebujemy. To On pomógł mi
znaleźć pracę i za to jestem Mu wdzięczny.
Bóg pomógł mi również przebaczyć mojemu ojcu.
Dziś mam z nim dobre relacje. Mam wspaniałą
rodzinę, która gdy mam problem, wspiera mnie
i modli się. To niesamowite! Kiedy zachorowała
nasza córeczka, ludzie w Polsce modlili się; robili to
nawet więźniowie, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Taką właśnie rodzinę dał mi Bóg! Prawdziwych
wspaniałych przyjaciół! Brak mi słów, by wyrazić
Mu za to wszystko wdzięczność. Wierzę, że to, co
Pan Jezus uczynił w moim życiu, możliwe jest dla
każdego człowieka. Jestem dowodem na to, że dla
Boga nie ma beznadziejnych przypadków. On nas
naprawdę kocha.
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Michael:

„NIECH CIĘ
DIABLI…!“
yłem niechcianym dzieckiem, które przyszło na świat w listopadzie 1965 roku
w Rendsburgu. Mama miała wtedy 47
lat. Świat, na którym się pojawiłem, daleki był od
ideału. W mojej rodzinie nie zaznałem miłości,
ciepła ani poczucia bezpieczeństwa. Mój ojciec był
porywczym człowiekiem, uzależnionym od wielu
lat od tabletek i alkoholu. Jego nałóg powodował
kłótnie między rodzicami, dochodziło też do rękoczynów. Kiedy miałem 12 lat, rodzice się rozwiedli,
a następnie pobrali, aby znów się rozwieść. Mam
jeszcze czworo rodzeństwa i każde z nas ma innego ojca.
Szkoła mnie przerastała i działała mi na nerwy.
Na lekcjach odwracałem uwagę kolegów, chcąc ich
sprowokować, do tego stopnia, że moja nauczycielka stwierdziła pewnego razu: „W Michaela chyba
wstąpił diabeł!“.

B
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Sfrustrowany i zniechęcony nie ukończyłem szkoły. Byłem przekonany, że życie nie może polegać tylko na nauce, pracy, zarabianiu pieniędzy,
wydawaniu ich na wakacje, przejściu na emeryturę
i śmierci. Dlatego już bardzo wcześnie próbowałem
znaleźć szczęście. Szukałem uznania i miłości, ale
wewnątrz pozostawałem pusty.
Ostatecznie uciekłem w świat kina i filmów video.
Szczególnie pociągały mnie filmy akcji oraz horrory. Wiele z tych filmów było tylko dla dorosłych, co
bardzo zdegenerowało moją psychikę. Miewałem
lęki, koszmary, a mimo to oglądanie było jak nałóg:
potrzebowałem coraz więcej drastycznych scen.
Zombie, kanibale i obcy kształtowali moją fantazję.
Frustracja, agresja i wewnętrzny niepokój zaczęły
rządzić moim życiem.
Kiedy w wieku 16 lat zamieszkałem na rok
w internacie, razem z kumplem znęcaliśmy się
nad kolegą z pokoju. Wszystko się wydało, kiedy
przy szczepieniu zauważono na jego ciele blizny po
poparzeniach. Ledwo udało nam się wtedy uniknąć
kary za spowodowanie obrażeń cielesnych.
W tamtym czasie wzrastało moje zainteresowanie
sportem, zacząłem więc chodzić na mecze klubu
sportowego w Hamburgu. Piłka nożna stała się
całym moim życiem. Atmosfera na stadionie, wspaniałe uczucie jedności – na parę godzin my, kibice,
24

stawaliśmy się jedną wielką rodziną. Razem świętowaliśmy zwycięstwa i przeżywaliśmy porażki.
Pewnego dnia na stadionie rzuciła mi się w oczy
grupa, która natychmiast mnie zafascynowała – chuligani. Szukali szaleństwa i dreszczyku emocji. Większość burd wywoływali na dworcu. Celem akcji
było udowodnienie wyższości nad policją, szukanie
innych band chuliganów i bójki z nimi. W czasie
walk w akcji pojawiała się broń wszelkiego rodzaju.
Dołączyłem do tej właśnie grupy. Chciałem być
taki jak oni: pewny siebie, twardy, bezkompromisowy. Szukałem wśród nich bezpieczeństwa i uznania, za którymi tęskniłem. Razem z nimi jeździłem
na wszystkie mecze KS Hamburg w kraju i za
granicą. Moje życie miało jeden cel: weekend, piłka
nożna, awantury, bijatyki. Mimo że poszukiwałem wewnętrznego pokoju, moje życie zmierzało
dokładnie w przeciwnym kierunku.
Bezpieczeństwa szukałem również w relacjach
z dziewczynami. Sądziłem, że właściwa kobieta
doprowadzi mnie do porządnego i zdrowego życia.
Moje związki były jednak krótkotrwałe. Nawet
kiedy jedna z dziewczyn zaszła ze mną w ciążę,
porzuciłem ją dla innej. W taki sposób moje życie
toczyło się dalej w dół.
W niedługim czasie mogłem się szczycić poznawaniem od środka więzień miast, w których toczy25

ły się rozgrywki Bundesligi. Po jednym z meczów
w Hamburgu doszło do zamieszek. Przy próbie
„eliminacji“ chuligana przeciwnej drużyny pistoletem gazowym, zostałem zatrzymany i zabrany
na komisariat. Kiedy w poniedziałek zobaczyłem
w gazecie moje zdjęcie z zatrzymania, byłem z siebie dumny.
W 1984 roku zmieniłem „obóz“ – opuściłem
grupę z Hamburga, a dołączyłem do innej grupy
chuliganów, znacznie twardszych. Wdawaliśmy się
w regularne walki uliczne. Napadaliśmy na tramwaje, w których mogli znajdować się przeciwnicy,
witając ich gradem kamieni. Również policjanci stanowili nasz ulubiony cel. Rozbijaliśmy okna wystawowe, plądrowaliśmy sklepy. Policjanci próbowali
opanować sytuację za pomocą psów, armatek wodnych i gazu łzawiącego. Po takich dniach czuliśmy
się wieczorem jak żołnierze po wygranej wojnie.
Znowu się opłaciło – zaspokojony i odreagowany
mogłem iść spać. Poczucie winy było mi obce.
Po jednym z meczów i następujących po nim
zamieszkach znalazłem się w wilgotnej więziennej
celi w Paryżu. Ale nawet to nie powstrzymywało
mnie przed jeszcze większą brutalnością. Po bijatykach w Monachium uniknąłem kary więzienia
tylko dlatego, że moja mama wpłaciła odpowiednią
kaucję.
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Również w ciągu tygodnia moje życie stawało
się coraz bardziej agresywne i dzikie. Zacząłem
pełne ekscesów nocne życie z dużą ilością alkoholu.
Pewnego razu, kiedy chwiejnym krokiem wracałem z jednego z nocnych lokali, włamałem się do
przyczepy kempingowej. Jako że nie było w niej
nic do wzięcia, ze złości ją podpaliłem. Kradzieże i włamania rządziły moim dniem. Z powodu
własnej frustracji potrafiłem razem z przyjacielem
obrzucić kamieniami przejeżdżający pociąg. Nie
miałem żadnych granic – pogrążałem się w przemocy, nienawiści, gniewie, ale i w coraz większej
wewnętrznej pustce.
Moja mama, którą w pewien sposób kochałem,
próbowała mi pomóc, dając mi pieniądze. Jednak
pewnego dnia, kiedy styranizowałem ją w domu,
splunęła mi w twarz, mówiąc: „Niech cię diabli
wezmą!“. Innym razem próbowała doprowadzić
mnie do opamiętania, symulując próby samobójcze.
Moje przyrodnie rodzeństwo coraz bardziej odsuwało się ode mnie.
Potem poznałem mojego nowego sąsiada i od
tego momentu rozpoczął się kolejny etap mojego
życia. Z Tedem od razu się zrozumieliśmy. Nowy
przyjaciel wprowadził mnie w środowisko narkotykowe. Zacząłem palić haszysz i trawkę, przestałem
natomiast być aktywny jako chuligan. Znajdując
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się ciągle pod wpływem narkotyków, brakowało
mi siły, aby w weekendy odwiedzać stadiony. Moje
życie stało się spokojniejsze, ale nie lepsze. Teraz
wszystko kręciło się wokół następnego jointa – gdzie
go zdobyć i jak za niego zapłacić. Prawie codziennie
wykradałem mojej mamie pieniądze, żeby finansować nałóg. Tygodniami, czasem miesiącami znajdowałem się bez przerwy pod wpływem alkoholu
i narkotyków. W tym czasie też odmawiałem moje
pierwsze modlitwy, mimo że nie wierzyłem w Boga.
Kiedy po zażyciu narkotyków wiłem się w toalecie
z powodu bólu żołądka i jelit, krzyczałem czasem
do Boga: „Jeśli zabierzesz moje skurcze i bóle, zacznę
porządnie żyć!“. Naturalnie były to obietnice bez
pokrycia, które znikały, gdy bóle słabły.
Jakiś rok później wydarzyło się coś, co miało mieć
poważne skutki dla mojego życia. Pewnego popołudnia wstałem z łóżka, żeby jak zwykle pójść do Teda
i rozpocząć dzień fajeczką haszyszu. Kiedy otworzył mi drzwi, a ja przedstawiłem mu swoją propozycję, jak grom z jasnego nieba spadło na mnie jego
stwierdzenie, że nawrócił się do Jezusa! Myślałem
w pierwszej chwili, że to jakiś narkotykowy odlot.
Ale dni i tygodnie mijały, a mój przyjaciel był wierny temu, o czym mi opowiadał. Nie zażywał już
narkotyków, nie palił ani nie pił, stał się po prostu
innym człowiekiem. Ted opowiadał mi o rzeczach,
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o których nigdy dotychczas nie słyszałem: że Jezus
Chrystus jest Bożym Synem, że umarł również za
moje grzechy na krzyżu i ma moc całkiem zmienić
moje życie. Ted zdradził mi również, że regularnie
się o mnie modli, żebym otrzymał nowe, wieczne
życie.
Zmiany u Teda głęboko mnie poruszyły i czułem,
że to, co mówi, nie jest pustą gadaniną. Jego pozytywny blask sprawiał, że zainteresowałem się tym
i zacząłem nad tym rozmyślać. Po około czterech
tygodniach Ted zachęcił mnie, żebym sam się zaczął
modlić i wyznał przed Bogiem moją winę. Nawet
jeśli miałem mieszane uczucia, to wiedziałem, że
wewnętrznie jestem gotowy. Było to dla mnie bardzo upokarzające, by ugiąć kolana przed kimś
innym, ale po raz pierwszy w życiu uświadomiłem
sobie, że przed moim Stwórcą ponoszę odpowiedzialność za moje życie, które dotychczas było
dosłownie bezbożne. Prosiłem Jezusa Chrystusa
o przebaczenie grzechów całego mojego życia, które
prowadziłem bez Boga i w buncie przeciwko Jego
przykazaniom. „Jezu, wejdź proszę do mojego życia
i uczyń coś z niego“ – tak mniej więcej zakończyłem
moją modlitwę.
Być może brzmi to jak bajka, ale natychmiast po
tej modlitwie poczułem głęboki pokój i bezgraniczną radość. Od tego momentu byłem pewien: „Jezus
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Chrystus żyje! On wysłuchał mojej modlitwy“. Ciężar moich grzechów i win spadł ze mnie. Poznałem
innych chrześcijan i dołączyłem do chrześcijańskiej
społeczności. Nastąpił całkowity koniec zażywania
narkotyków, papierosy wylądowały w koszu na
śmieci. Alkoholu również nie potrzebowałem –
zostałem uwolniony bez jakichkolwiek syndromów
odstawienia. Moja nieopisana nienawiść i wewnętrzna pustka ustąpiły miejsca radosnej wierze w Jezusa
Chrystusa, który stał się Panem mojego życia. Od
innych chrześcijan doświadczyłem nie tylko wiele
miłości, ale również otrzymałem praktyczną pomoc
przy pozbywaniu się starych nawyków.
Zdarzały się również chwile porażek i rozczarowań. Przypominam sobie, że w tym czasie na krótko
sięgnąłem po haszysz. Te upadki były krótkotrwałe.
Przybity tym, że zawiodłem, wyznałem Bogu moją
winę i prosiłem o pomoc. W kolejnych latach moje
życie stawało się coraz bardziej wytrzymałe, uczyłem się, jak odpierać pokuszenia.
Jestem chrześcijaninem już parę lat i kiedy patrzę
wstecz, ze zdumieniem i wdzięcznością dostrzegam, jak mój Pan, Jezus Chrystus, zmienił wszystko w moim życiu. Od 1992 roku jestem żonaty.
Moja żona pochodzi z prawdziwie chrześcijańskiej
rodziny. Mamy córkę i dla nas, jako rodziny, Biblia
stanowi centralny punkt naszego życia. Na ile to
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tylko było możliwe, poprosiłem o przebaczenie tych
ludzi, których okradłem, oszukałem albo skrzywdziłem. Z Bożą pomocą doprowadziłem te sprawy
do porządku. Jestem bardzo wdzięczny, że nikt
z tych ludzi nie złożył na mnie doniesienia ani nie
żądał zadośćuczynienia. Przede wszystkim jestem
jednak wdzięczny, że Bóg przebaczył moje winy
i dał mi pewność, że spędzę z Nim wieczność, bo
Jezus Chrystus na krzyżu, na Golgocie odkupił
moje winy i zapłacił za nie swoją śmiercią. Tak
mówi Biblia i na tym polegam. Nie oznacza to, że
nie mam żadnych problemów. Z powodu mojego
wcześniejszego stylu życia zostały pewne zdrowotne skutki uboczne. Moja odporność psychiczna
jest dość ograniczona, co jest szczególnie trudne
w pracy zawodowej. Ale i w tej kwestii mogę razem
z rodziną polegać na Bogu.
W pierwszych latach po moim nawróceniu przez
długi czas nie odwiedzałem żadnych stadionów.
Było to ważne i konieczne, żebym zostawił za sobą
moją przeszłość. Moje zainteresowanie sportem
zawodowym pozostało. Jeszcze większe niż fascynacja wynikami sportowymi jest moje życzenie,
żeby kibice piłki nożnej mogli stać się chrześcijanami i zacząć starać się o to, co ma wieczną wartość.
W międzyczasie otworzyła się dla mnie możliwość świadczenia w różnych reportażach telewi31

zyjnych i gazetach sportowych o tym, że nie jako
kibic, tylko jako chrześcijanin jest się po stronie
zwycięzców i da się osiągnąć jedyny warty zdobycia cel. Jezus Chrystus może całkowicie zmienić
ludzi – tego nie potrafi żaden terapeuta.
Paulo Sergio, brazylijski piłkarz i mistrz świata
z roku 1994 powiedział kiedyś:
„Za 20 lat nikt nie będzie już pamiętał tamtych
piłkarzy. Z czasem wszystkie tytuły, honory i zwycięstwa popadają w zapomnienie. W Biblii jest
mowa o tryumfie, który nigdy nie przeminie: jest
to zwycięstwo nad śmiercią i złem... Bogu dzięki,
że na krzyżu dokonało się największe zwycięstwo
wszechczasów. Jezus zmarł za nas. W ten sposób
zapłacił cenę za nasze winy... Nawet jeśli wszystko,
co na tym świecie ma wartość i znaczenie przeminie, JEZUS CHRYSTUS POZOSTANIE NA WIEKI!“.
„Świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto
pełni wolę Bożą, trwa na wieki.“
(Biblia: 1 list Jana 2,17)
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Piotr:

MECZE
BYŁY MOIM
BOGIEM
rodziłem się w 1974 roku w Ostrowie Wielkopolskim i mieszkam tu po dziś dzień.
Wychowywałem się w przeciętnej polskiej
rodzinie katolickiej. Wszyscy, czyli tata, mama,
babcia i siostra, wierzyli w Boga – przynajmniej
tak mówili. Biblii nie czytali, dlatego myślę, że tak
naprawdę nie mogli znać Boga.
Wychowywała mnie głównie babcia. Polegało to
przede wszystkim na straszeniu mnie ojcem, gdy
byłem niegrzeczny. Donosiła mu, kiedy zrobiłem
coś złego. Tak samo jednak przede mną oskarżała
rodziców; była po prostu fałszywa. Jako dziecko
nie miałem żadnego dobrego wzorca. Babcia była
religijna, jednak miała wiele złych cech charakteru.
Ojciec dużo pił i nieraz bił mamę, babcię i mnie.

U
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Znienawidziłem go za to. Tylko jedno mi w nim
imponowało. Była to znajomość piłki nożnej i miłość
do niej. Przejąłem to po nim.
Już w dzieciństwie, a potem w okresie dorastania rosły we mnie agresja, bunt i złość z powodu
wszystkiego, co przeżyłem w domu. Rodzice faworyzowali moją siostrę, a mnie mieli za nieudacznika
i nicponia. Dawali jej nawet lepsze jedzenie i lepiej
ją ubierali. Bardzo mnie to bolało, że mają mnie za
kogoś gorszego.
W szkole podstawowej byłem ofiarą. Starsi koledzy często mnie bili. Tak samo było w szkole zawodowej, którą ukończyłem jako tapicer – czeladnik.
Praktyki miałem u mojego wuja, który także znęcał
się nade mną. Jego mistrz też mnie okładał – z tą
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różnicą, że gumowym
pasem.
Okoliczności, w jakich
dorastałem, spowodowały
że w wieku 15 lat zaczęła
się moja przygoda z chuliganką stadionową. Na
mecze chodziłem dużo
wcześniej. Futbol i stadiony stały się moim bogiem.
Za klub, któremu kibicowałem, oddałbym życie.
W pewnym sensie byłem
uzależniony od meczów
piłkarskich, bo nie potrafiłem opuścić żadnego z nich.
Jak wcześniej wspomniałem, cały czas czułem się
ofiarą. Postanowiłem to zmienić. Myślałem, że żeby
zaistnieć w mieście, muszę mieć pieniądze, muskuły
i dobrze się bić. Zacząłem ćwiczyć karate, chodzić
na siłownię i zarabiać pieniądze, ciężko pracując.
Szybko urosły mi mięśnie i nauczyłem się bić – trenowałem głównie na wiejskich dyskotekach.
W 1991 roku zostałem powołany na piętnaście
miesięcy do wojska. Byłem tak trudnym żołnierzem,
że oficer stwierdził, że jestem najgorszym, najbardziej niezdyscyplinowanym i nieznośnym w jego
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trzydziestoletniej służbie w armii. Ciągle byłem
karany i miałem zakazy opuszczania jednostki,
więc rzadko bywałem w domu.
Agresja i nienawiść wciąż we mnie wzrastały. Pewnego dnia poszedłem do mojego ojca i powiedziałem
mu, że gdy uderzy jeszcze raz mamę albo mnie, to go
zbiję. Zadziałało i ojciec stał się grzeczny.
Wszedłem w środowisko ludzi o zapatrywaniach
nacjonalistyczno-faszystowskich. Co za tym idzie,
zdarzało mi się prześladować ludzi z mniejszości
narodowych, plując im w twarz, dotkliwie ich bijąc
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i znieważając. Mieszkańcy Ostrowa zaczęli się mnie
bać. Poznała mnie też ostrowska policja. Wielokrotnie zamykali mnie na krótko w aresztach za wykroczenia stadionowe.
Jako pierwszy w Ostrowie założyłem w latach
osiemdziesiątych piłkarski fanklub, który z roku na
rok stawał się coraz bardziej agresywny. Najpierw,
gdy jeździliśmy na mecze, musieliśmy uciekać, ale
po kilku latach było już odwrotnie. Pamiętam, że
naszym ulubionym zajęciem było napadanie na
kibiców z Kalisza, demolowanie autobusów, trybun
piłkarskich, pociągów i aut. Nasze akcje wyglądały
tak, że zajeżdżaliśmy samochodami od tyłu stadionu i otaczaliśmy go, żeby kibice nie mogli uciec.
Kiedy wychodzili, napadaliśmy na nich, bijąc ich
bezlitośnie. Potem szybko odjeżdżaliśmy, mijając
po drodze samochody policyjne, często jadące na
interwencję za późno.
Stawałem się odważny i zuchwały. Nie bałem się
nawet całych grup kibiców z pałkami czy łańcuchami. Zdarzyło się kiedyś, że na meczu w wiosce
było nas dwóch, a po drugiej stronie około 30 uzbrojonych i zamaskowanych ludzi w kominiarkach,
którzy przyjechali nas zaatakować. W tym czasie
miałem na swoim koncie już kilka pobić do nieprzytomności. Kolega, który był ze mną, powiedział,
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żebyśmy uciekali, bo nas zabiją. Ale ja zaproponowałem, żeby z nimi walczyć, wyrywając deski
z ławek i rozwalając najodważniejszym głowy
butelkami. Na szczęście tamci kibice odjechali i nic
się nie wydarzyło.
Do tego wszystkiego doszedł handel narkotykami,
pijaństwo i kobiety lekkich obyczajów. Wydawało
mi się, że jest super. Tak było jednak tylko wtedy,
gdy się bawiłem i jeździłem drogimi samochodami.
W sercu zawsze czegoś mi brakowało, a do tego
ten ciągły niepokój i strach. W pewnym momencie
pomyślałem sobie, że kiedyś kupię granaty lub broń
maszynową, pojadę na mecz do Kalisza i zabiję tylu
ludzi, ile tylko będę mógł.
Pracowałem jako barman w ekskluzywnym pubie
dla kibiców. Byłem uzależniony od alkoholu, narkotyków i nocnego życia pełnego seksu. Któregoś wieczoru, pijąc wódkę z klientem, poczułem w sobie
nieludzki strach zmieszany z agresją. Zacząłem się
trząść, nie wiedząc, co się ze mną dzieje. Bardzo się
przestraszyłem, zwolniłem się z pracy i szukałem
pomocy. Miałem depresję i myśli samobójcze. Niszczyłem też związek z kobietą, z którą miałem wziąć
ślub. Zrozumiałem, że mój sposób życia doprowadzi mnie do rynsztoku. Uświadomiłem sobie fakt,
że ja, pozornie mocny, jestem zagubiony i bezradny
jak małe dziecko.
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Od lekarzy dostałem silne tabletki antydepresyjne. Choroba odeszła, ale ja chciałem być szczęśliwy
bez leków. Jak to zrobić w tym zagonionym świecie?
Myślałem, że muszę znaleźć Boga, bo jedynie On
może mi pomóc. Nie wiedziałem jednak, gdzie Go
szukać. Miałem znajomego z siłowni, który pożyczał mi książki pisane przez hindusów, buddystów
i różnych tak zwanych oświeconych mistyków, którzy podobno znali Boga. Więc i ja próbowałem Go
tam znaleźć. Zacząłem ćwiczyć Jogę i medytować.
Ale im dłużej szukałem, tym mniej znajdowałem.
Nadal miałem pustkę w sercu oraz mnóstwo problemów, które się nawarstwiały. Byłem psychicznie
wymęczony. Pragnąłem z całej siły być szczęśliwym
i mieć pokój w sercu.
Gdy tego nie znalazłem, pomyślałem, że znajdę
pokój w okultyzmie i czarach. Wtedy mój kolega
z siłowni dał mi książkę o darach Ducha Świętego.
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Zapragnąłem mieć taki dar, jakim jest np. mówienie
innymi językami. Ten sam znajomy wskazał mi
kościół zielonoświątkowy, który znajdował się 20
metrów od mojego mieszkania. Nigdy wcześniej
go nie zauważyłem. Nie wiedziałem, że spotkam
tam ludzi, którzy mają miłość i Jezusa Chrystusa
w swoim sercu. Więc poszedłem tam – zagubiony,
chory, zrezygnowany – aby szukać i poznać Boga.
Na nabożeństwach czułem się dziwnie, ale zacząłem regularnie na nie uczęszczać. Dowiedziałem
się, że Pan Jezus umarł za wszystkie moje grzechy
na krzyżu. Było to dla mnie czymś całkiem nowym,
gdyż nigdy wcześniej o tym nie słyszałem.
W domu także szukałem społeczności z Bogiem
poprzez modlitwę i czytanie Biblii. Dopiero, gdy
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prosiłem Boga, by nauczył mnie modlitwy i rozumienia Pisma Świętego, przyszedł moment, kiedy
powierzyłem się Jezusowi Chrystusowi. W prostej
modlitwie zaprosiłem Go do swojego serca. Pragnąłem, żeby stał się Panem mojego życia. Zaufałem Mu
jak dziecko, które polega na swoich rodzicach. Wtedy
Bóg zaczął mnie leczyć z zachowań i nawyków nabytych w moim dotychczasowym życiu. On działał
we mnie, dał mi pracę, zdrowie, pokój duszy, żonę,
o jakiej nawet nie marzyłem i wspaniałego syna.
To wszystko wydarzyło się bardzo szybko,
w ciągu jednego roku. Moją żonę Monikę poznałem
w Pubie Ostrowskim, pijąc herbatę i ciesząc się ze
zbawienia. Monika po jakimś czasie czytania Biblii
stwierdziła, że była okłamywana przez tradycję,
w której została wychowana. Krótko po tym powierzyła swoje życie Panu Jezusowi. Pobraliśmy się
w 2006 roku. Nie umiem opisać szczęścia i wdzięczności, jaką mam do Boga za to, że mnie uratował!
Zrozumiałem, kim On jest, co dla nas uczynił i czym
jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bóg wybrał
człowieka takiego jak ja, bym żył dla Niego i ogłaszał Jego zbawcze dzieło.
Zacząłem mówić moim kolegom o tym, w jaki
sposób Pan Bóg mnie uwolnił i że oni tak samo
potrzebują Jego przebaczenia. Wyśmiewali mnie
i nie chcieli już mieć ze mną nic do czynienia. Nie41

którzy nawet chcieli mnie bić. W pewnym momencie zginął jeden z moich kolegów, uciekając przed
kibicami w pościgu samochodowym. Miesiąc przed
śmiercią odrzucił Pana Jezusa, pokutę i ewangelię,
którą mu głosiłem. Uświadomiłem sobie, że gdybym się nie upamiętał, mógłbym również już nie
żyć, tak jak wielu chuliganów, którzy giną podczas
takich właśnie akcji. Teraz wiem, że gdybym kiedyś umarł (miałem ciężki wypadek samochodowy
i chciałem się zabić), to poszedłbym do piekła na
wieczne potępienie. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem – szczęśliwym i bogatym duchowo. Moje
życie zmieniło się tak bardzo, że tylko Bóg mógł
tego dokonać.
Krótko po moim nawróceniu nadal uczęszczałem
na siłownię i trenowałem wyciskanie sztangi leżąc.
Chciałem wystąpić w mistrzostwach Ostrowa. Jednego dnia, gdy wypychałem sztangę z ciężarem
150 kg, otworzyła mi się zaciśnięta dłoń, sztanga
spadła mi na klatkę piersiową i uszkodziła żebro.
Byłem zdziwiony, że nie spadła mi na szyję i nie
zabiła mnie na miejscu. Wtedy usłyszałem Boży
głos w sercu: „Ty sobie tu trenujesz i niczego ci
nie brak. Jesteś zbawiony i szczęśliwy, a ludzie
w więzieniu umierają duchowo, bo nie znają Mnie.
Idź tam i powiedz im, że Jezus chce im pomóc“. To
był początek mojego zaangażowania za kratkami.
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Chodzę dwa razy w tygodniu do aresztu śledczego w Ostrowie. Kocham tych ludzi, którzy są
pokaleczeni przez swoje doświadczenia, żyjących
w kłamstwie i beznadziei. Lubię z nimi rozmawiać
i modlić się o nich, by odwrócili się od starego życia,
zaufali Jezusowi tak jak ja, byli szczęśliwi i więcej
tam nie wracali. Opowiadam im o wszechmogącym
Bogu i żywym Chrystusie, który stał się dla mnie
najcenniejszym skarbem na świecie. Władze aresztu
są bardzo otwarte i chętne na współpracę.
Poza głoszeniem w areszcie, prawie wszędzie,
gdzie jestem, mówię o tym, co Bóg uczynił w moim
życiu. Dołączyłem do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Gedeonitów i rozdaję Nowe Testamenty –
żywe Boże Słowo. Zwracam się do mojego Zbawcy
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ze wszystkim, co mam na sercu. On mnie i moją
rodzinę leczy, strzeże i daje nam wszystko, co jest
potrzebne do życia. Odeszły ode mnie choroby,
depresja, bóle głowy i kręgosłupa. Nie mam problemu z agresją, przekleństwami, zawiścią i wszystkim
tym, co mnie przygniatało. Kiedyś nienawidziłem
ludzi z Kalisza, dzisiaj modlę się z nimi w areszcie.
Z roku na rok widzę coraz większe Boże działanie
w moim życiu. Usługuję nieraz kazaniem w naszym
kościele, modlę się o ludzi i Bóg ich uzdrawia,
a nawet uwalnia od demonów. Wiem, że Pan Jezus
działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują i że nie
ma rzeczy niemożliwych dla wierzącego.
Teraz wiem, że człowiek, który nie żyje dla Pana
Jezusa i według Jego zasad, wegetuje i męczy się
tak, jak ja kiedyś. Natomiast osoba żyjąca dla Boga
wie, kim jest, dla kogo żyje i gdzie się znajdzie po
śmierci.
Chcę przestrzec wszystkich kibiców, że za kibicowaniem kryje się diabeł. Teraz to widzę, gdy spotykam kolegów kibiców, którzy są w psychiatryku,
szpitalach i więzieniach, którzy żyją w patologicznych związkach, są uzależnieni od narkotyków czy
alkoholu. Wiem, dokąd prowadzi fanatyzm, który
zaczyna się niewinnie od oglądania meczów. Kibicuj Jezusowi, a będziesz żył na wieki. On jest Drogą,
Prawdą i Życiem.
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Jeannot:

OSTATNIA
ISKIERKA
NADZIEI
elem mojego życia było niszczenie tego, co
stworzyli inni. To, co innych cieszyło, było
mi solą w oku. W wielu dziedzinach mojego życia zawiodłem, zarówno w szkole, jak i w pracy. Z każdego miejsca wylatywałem, nigdzie nie miałem żadnych
osiągnięć. Poza tym cierpiałem
z powodu swojej podwójnej
narodowości (niemieckiej i greckiej). Nie wiedziałem, kim jestem
i do kogo należę. Nie byłem ani
Niemcem, ani Grekiem i czułem
się bardzo samotny na tej plane-

C

1981 jako nastolatek
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cie. Zawsze myślałem, że nikt nie ma takiego pecha
jak ja, i że wszyscy mają się lepiej ode mnie.
Początkiem lat osiemdziesiątych punki i skinheadzi pojawili się w Monachium. Bardzo mnie
pociągali. Postanowiłem zostać skinheadem. U nich
nie miało znaczenia to, kim jesteś, ale najważniejsze
było wszczynanie awantur. Naszym ulubionym
miejscem były stadiony piłkarskie. Nie interesowałem się grą, lecz tym, co działo się wokół niej –
atmosferą, akcją, ekscesami itp. Wszystko w moim
życiu zaczęło się kręcić wokół piłki nożnej i stałem
się chuliganem.
Na początku uważałem, że to jest wspaniałe – życie bez przestrzegania prawa, bez pracy,
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bez zobowiązań i robienie tylko tego, co się chce.
Po jakimś czasie jednak
nie było to już dla mnie
niczym nowym. Wiedziałem również, że tak dłużej
być nie może. Życie nie
mogło polegać tylko na
stadionowych bójkach. Nie
miałem żadnych perspektyw na przyszłość. Czułem, że musi być coś więcej
niż to, co do tej pory prze- 1994 na marszu
żyłem. Nie miałem ochoty
na to, o czym śpiewała Janis Joplin: „Żyj krótko,
intensywnie i umrzyj młodo!“. Chciałem dożyć
późnego wieku, razem z rodziną, ale nie umiałem
sobie wyobrazić, jak mogłoby to u mnie wyglądać.
Nie miałem nic. Ani wykształcenia zawodowego,
ani świadectwa ukończenia szkoły, ani prawa
jazdy, nawet mieszkania nie miałem. Mieszkałem
raz tu, raz tam. Czasami popadałem w depresję,
czasem byłem agresywny – w zależności od tego,
czy akurat zażyłem haszysz, czy piłem alkohol.
Moje życie toczyło się bez celu i bez sensu. Krótko przed moimi 18. urodzinami złapano mnie na
rozboju na ulicy i znalazłem się na 20 miesięcy
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1985

1984

za kratkami. Teraz miałem czas na rozmyślanie.
Po wyjściu z zakładu karnego planowałem zacząć
nowe życie.
Z wielką motywacją i wieloma pomysłami opuściłem
więzienie, ale ledwie zrobiłem pierwsze kroki na wolności, moja przeszłość dogoniła mnie i byłem znowu
taki jak wcześniej. Nie, nie taki, lecz stałem się jeszcze
gorszy! Opowiadania moich kumpli o wszystkim, co
wydarzyło się w czasie mojej nieobecności sprawiły, że odczułem potrzebę „nadrobienia“ straconego
czasu. Właśnie to doprowadziło mnie po pięciu
miesiącach z powrotem za kratki – tym razem na 16
miesięcy.
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Teraz straciłem już ostatnią iskierkę nadziei, że kiedyś będę prowadził normalne życie. Postanowiłem
wyrzucić za burtę wszelkie wyobrażenia o moralności i za wszelką cenę zarobić (po zwolnieniu) jak
najwięcej pieniędzy. Miałem wszystkiego powyżej
uszu i nie chciałem już jak idiota tułać się po mieście
z pustymi kieszeniami i pustym sercem, a w końcu
jeszcze lądować w kiciu. Staczałem się coraz bardziej, gdy nagle pojawił się w moim życiu Bóg.
Często, kiedy leżałem sam na łóżku w celi i zastanawiałem się nad przyszłością, w myślach widziałem
siebie spadającego z wysokiej góry i zawsze tuż przed
uderzeniem, zrywałem się ze snu. Ciągle miałem tę
samą scenę przed oczami, ale nagle w tym „śnie“ –
nie wiem, jak to inaczej nazwać – nastąpiła zmiana:
Za każdym razem, kiedy spadałem z tej góry, nie
kończyło się to moją śmiercią, tylko naraz pojawiała
się gałąź, która wyrastała z masywu górskiego. Była
wystarczająco cienka, żebym mógł ją chwycić i równocześnie wystarczająco gruba, by mnie utrzymać.
Łapałem się tej gałęzi i z powodu prędkości, której
nabrałem spadając, huśtałem się w górę i w dół.
I zawsze, kiedy byłem „na dole“, mogłem zaglądać do
jaskini i widziałem tam żłobek z Jezusem oraz z tym
wszystkim, co do historii Jego narodzenia należało.
Nic z tego nie rozumiałem, ale kilka miesięcy później
okazało się, że Jezus miał stać się moim ratunkiem.
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W tym czasie zacząłem się nad Nim zastanawiać.
Przypomniały mi się rzeczy, które o Jezusie wiedziałem i sporadycznie modliłem się. Myśl i pragnienie poznania Boga wzrastały coraz bardziej,
nie wiedziałem jednak, co miałbym zrobić. Pan Bóg
wydawał mi się zbyt daleko, a Biblia była dla mnie
prawdziwą zagadką. Poza tym nie wiedziałem, czy
Bóg w ogóle chciał mieć ze mną cokolwiek wspólnego. W końcu przez całe życie obywałem się bez
Niego i robiłem to, co chciałem.
Po przeniesieniu do innego więzienia, jeden
z funkcjonariuszy zapytał mnie, czy chciałbym
uczestniczyć w spotkaniach biblijnych. Zgodziłem
się. Tam usłyszałem o Bogu i Jego synu Jezusie
Chrystusie. Dowiedziałem się, że my, ludzie, jeste-

śmy grzesznikami i zasługujemy tylko na piekło.
Już wcześniej zdawałem sobie sprawę z tego, że na
pewno trafiłbym do piekła, gdyby Bóg istniał.
Dowiedziałem się też jeszcze czegoś wspaniałego, a mianowicie, że Jezus, syn Boży, przyszedł
po to, aby wziąć na siebie karę za naszą winę! Całkowicie i za darmo! Powiedziano mi, że gdybym
tylko chciał, to Jezus może uczynić ze mnie całkiem
nowego człowieka. Chciałem się o tym przekonać
i przyjąłem wiarą Jego prezent przebaczenia. Poprosiłem Go w modlitwie, aby przyszedł do mojego
życia i wziął je, by zrobić z niego coś nowego. Po tej
modlitwie nic szczególnego czy ponadnaturalnego
się nie wydarzyło, ale wiedziałem, że we mnie coś
się zmieniło.

1985

Święta Bożego Narodzenia
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Od tego samego funkcjonariusza dostałem później
adres kościoła w Monachium, gdzie mogłem
udać się po wyjściu na
wolność. Na początku nie
chciałem tam iść, bo nigdy
nie chodziłem do kościoła i to miejsce było dla
mnie obce. Miałem równocześnie świadomość, że
nie mogę wrócić do swoich dawnych kumpli, bo
czułem niebezpieczeństwo, że znowu stoczę się po
równi pochyłej. Będąc przez jakiś czas w domu, nie
byłem jednak szczęśliwy. Brakowało mi czegoś, dlatego spotkałem się z moimi kolegami – z zamiarem
bycia grzecznym. Tydzień później byłem uwikłany
w bójkę, która mnie o mało co nie zaprowadziła z powrotem do więzienia. W tym momencie,
bojąc się ponownego pobytu za kratkami, obiecałem
Bogu, że pójdę do kościoła, jeżeli On mnie uchroni
przed kolejnym aresztowaniem. Bóg mi pomógł, a ja
dotrzymałem słowa i poszedłem na nabożeństwo.
Do dzisiejszego dnia jestem w tym kościele.
Po jakimś czasie poszedłem na mecz, ale czułem
się tam bardzo źle. Cała atmosfera budziła we mnie
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2011 wraz z rodziną

wstręt. Nie chcę do tego wracać. Raz na rok spotykam się z moimi dawnymi kolegami, ale tylko po
to, by sprawdzić, czy któryś z nich nie jest czasem
otwarty na Ewangelię.
Dziękuję Panu Jezusowi Chrystusowi z całego serca za moje nowe życie. Jemu zawdzięczam
wszystko: wspaniałą żonę, trójkę dzieci, pracę,
normalne życie. Czytam z radością Biblię i widzę,
jak aktualne jest Słowo Boże! W pracy mam nieraz
możliwość mówić o zmianie, jaka nastąpiła w moim
życiu – tylko dzięki Panu Jezusowi! Są to rzeczy,
które wydawały mi się kiedyś niemożliwe, ale On
to wszystko darował!
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Olli:

BYŁY
CHULIGAN,
PUNK,
SKINHEAD I
NEONAZISTA
rodziłem się w Berlinie Wschodnim, jako
pierwsze z dwojga dzieci. Mama od wczesnego dzieciństwa posyłała nas na szkółkę niedzielną, co w takim kraju jak ówczesna
NRD, nie było mile widziane. Jedyną rzeczą, jaka
przyciągała mnie do wierzących dzieci na szkółce
niedzielnej były jajka-niespodzianki z Zachodu,
które zawsze dostawaliśmy. Kochającego Boga tam
nie poznałem.

U
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Moja mama była nauczycielką angielskiego i rosyjskiego w szkole wieczorowej dla dorosłych. O moim
ojcu wiem tylko tyle, że był handlowcem i rzadko
bywał w domu. Lubił sobie wypić, więc nie trwało
długo i moi rodzice się rozwiedli. Miałem wtedy
dziesięć lat, a mój brat siedem. Od tego momentu
moja mama musiała sama się o nas troszczyć. Miała
dla nas mało czasu, ponieważ codziennie do wieczora prowadziła zajęcia w szkole. I tak mój brat i ja
byliśmy zdani na siebie samych. Co za tym idzie,
robiliśmy wiele głupstw.

Klaun klasowy,
punk, kibic
futbolu i zabijaka
W szkole zwracałem na siebie uwagę bardziej jako
klasowy klaun, niż jako dobry uczeń. Wszyscy
nauczyciele byli przeze mnie parodiowani. Już
wtedy chciałem się wyróżniać i wprowadzać zamęt.
Z trudem ukończyłem dziesiątą klasę. Szkoła nie
tyle była dla mnie nieciekawa, ile naprawdę jej nienawidziłem. W wolnym czasie, kiedy inni uczniowie chodzili na kółka zainteresowań lub odrabiali zadania domowe, mnie ciągnęło na zewnątrz.
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z postawionymi kolorowymi włosami w podartych ubraniach. Postrzegaliśmy siebie nie tylko
jako postrach drobnomieszczaństwa, lecz także
jako prawdziwych wrogów państwa. W tym czasie
poznałem także kibiców klubu piłkarskiego, niezbyt
lubianego w Berlinie Wschodnim i w ogóle w NRD.
To od razu mi się spodobało. Bardzo szybko skumplowałem się z ludźmi z tego klubu zajmującymi
się wszczynaniem rozrób. Jako punk i wróg państwa czułem się tam wyśmienicie. I tak zetknąłem
się z przemocą. Byliśmy wrogami każdego innego
klubu piłkarskiego. Podczas weekendów dochodziło do starć pomiędzy kibicami. Najczęściej to my
wygrywaliśmy, ale zdarzało się też, że wracałem
do domu ze złamanym nosem czy podbitym okiem.
Bójki, alkohol i nienawiść wypełniły moją młodość.

Codziennie jeździłem na Alexanderplatz, aby przeżyć jakąś przygodę. Poznałem kilku punków. I tak
w roku 1978, w wieku 15 lat byłem jednym z założycieli pierwszego ruchu punkowego. Moją dewizą
stało się to, aby wyróżniać się z tłumu. Porządnym
obywatelom NRD i członkom partyjnej organizacji młodzieżowej FDJ włos jeżył się na głowie na
nasz widok – zbuntowanych przeciwko państwu,
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Siedemnastolatek
za kratkami
Nie ukończyłem jeszcze 17 lat, kiedy podczas przeszukania naszego mieszkania przez agentów bezpieki znaleziono zredagowane przeze mnie antypaństwowe teksty, nagrania i karykatury Honeckera.
Trafiłem za to na rok do więzienia – tak zwanego
„zakładu dla młodzieży“. Był to dla mnie szok.
57

Musiałem przerwać naukę zawodu i w kwiecie mojej
młodości siedziałem za kratkami jako więzień polityczny. To był najgorszy okres w moim życiu. Było
mi naprawdę ciężko. Nagle nie miałem wokół siebie
żadnych kumpli z klubu piłkarskiego lub grupy
punkowej. Byłem sam. Sam pośród morderców,
gwałcicieli i różnych zboczeńców. Więzienie miało
charakter militarny. Sam z czasem stałem się podobny do typów, którzy tam siedzieli. Zacząłem nienawidzić ludzi. Jest takie powiedzenie: „Czas leczy
wszystkie rany“. Myślę, że niektóre głębokie rany
otwierają się ciągle na nowo i zaczynają ropieć.

Jeden z
najgroźniejszych
chuliganów w NRD
Czas mojego uwięzienia przeminął. Po zwolnieniu
przyłączyłem się znowu do starych kumpli. W międzyczasie jako kibice klubu piłkarskiego staliśmy
się najgroźniejszymi chuliganami w kraju. Byłem
z tego bardzo dumny. Nie widziałem dla siebie
przyszłości w NRD – nawet wtedy, gdy udało mi
się ukończyć naukę zawodu w szkole wieczorowej.
Byłem całkowicie wypełniony nienawiścią. Niena58

wiścią do państwa, do innych kibiców, do policji,
a nawet do siebie samego. W dalszym ciągu jeszcze
w każdy weekend jeździłem na mecze, zawsze
w nadziei na rozróbę i bójki.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, na skutek
upadku Muru Berlińskiego, w Berlinie Wschodnim,
w policji i innych urzędach dochodziło do anarchii.
Policja nie miała prawdziwego przywódcy. Wszystko pogrążyło się w chaosie. Wykorzystałem tę możliwość, aby zaistnieć jako chuligan. Teraz mogłem
się wyżyć. Moi wrogowie, policja i komuniści nagle
zaczęli się bać własnego społeczeństwa.
Mecze futbolowe w nowych landach niemieckich
stały się miejscem spotkań dla poszukujących zadymy kiboli. Głównie walczyliśmy przeciw policji.
Chuligani ze wszystkich części Niemiec spotykali
się na meczach, aby wszczynać rozróby. Ja też tam
byłem, i to w pierwszych rzędach. W latach 1990 do
1996 bardzo często stawałem przed sądem. W tym
czasie przyłączyłem się do prawicowego ruchu skinów. Podobała mi się gra w kotka i myszkę z policją.

Neonazista
Poprzez spędzanie czasu z prawicowymi skinheadami mój światopogląd rzeczywiście stawał się
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neonazistowski. Początkowo nie opuszczałem koncertów prawicowych zespołów. Uczestniczyłem
nawet w ich marszach w Danii i Szwecji.
W tym samym czasie brałem też udział w bijatykach kiboli i nadużywałem alkoholu. Aż końcem
lat dziewięćdziesiątych nadarzyła się okazja, aby
wraz ze starymi kumplami otworzyć własną knajpę. Byłem zachwycony. Stałem za barem i poiłem
alkoholem stada kibiców. Imprezy stawały się coraz
częstsze i trwały coraz dłużej. Ja również piłem
coraz więcej. Do znacznych ilości alkoholu dołączyły narkotyki. Najpierw wcale tego nie zauważałem,
jednak po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że
jestem uzależniony. Mój stan szybko się pogarszał.
Pogrążałem się w bagnie przestępczości. Zdarzały
się noce, w czasie których pytałem siebie o sens
życia. Za każdym razem, kiedy czułem się tak podle
i byłem na samym dnie, miałem świadomość, że
gdzieś daleko jest coś, co może mnie uratować. Czy
naprawdę istnieje Bóg?

„Biker-Bibel“
Często w moim życiu Bóg wyciągał do mnie rękę,
ale zawsze Go odtrącałem. On jednak nie dawał
za wygraną. Zaczęły się dziać przedziwne rzeczy.
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Podczas pewnego pięknego weekendu zostałem
zaproszony na zlot motocyklistów. Wyglądało to
podobnie jak w środowisku kiboli czy skinów: dużo
alkoholu, głośna muzyka itp. Kiedy już podpity
siedziałem przy stoliku, nagle nie mogłem uwierzyć
własnym oczom. Pomiędzy wyniszczonymi postaciami przechodziła obok mnie grupka rockerów
z ogromnymi żółtymi krzyżami na kamizelkach.
Zaczepiłem jednego z nich i zapytałem, o co chodzi
z tym krzyżem. Opowiedzieli mi, że są chrześcijanami i zaprosili mnie do swojego namiotu. Wtedy jeszcze nie byłem świadomy, że to spotkanie z „TRIBE
OF JUDAH“ było decydującym i kierowanym Bożą
ręką spotkaniem. Chłopcy z „TRIBE“ opowiedzieli
mi o swoich osobistych doświadczeniach z Bogiem.
Byłem wewnętrznie rozdarty. I chociaż byłem lekko
pijany, był to dla mnie niezapomniany, serdeczny
wieczór, zakończony wspólną modlitwą. Na koniec
jeden z nich podarował mi Biblię – „Biker-Bibel“.
W domu postawiłem ją obok innych moich książek.
Kto mógłby się spodziewać, że ta książka stanie się
decydującym fundamentem dla mojego życia?
Mijały kolejne miesiące, w których pracowałem
w knajpie jako barman. Bóg dotykał mnie coraz
częściej. Ja jednak próbowałem utopić Go w alkoholu i narkotykach. W niektóre niedziele, jeszcze
na kacu, skakałem po programach telewizyjnych.
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Za każdym razem zatrzymywałem się na NBC,
gdzie w niedzielę o 12.30 nadawano kazanie Pastora
Wolfganga Wegerta. Jakoś podświadomie ta audycja stała się dla mnie programem obowiązkowym.
Nawet wtedy, kiedy dopiero nad ranem wracałem
do domu z pracy w knajpie, nastawiałem sobie
budzik, aby nie przespać kazania.

Talent aktorski
Knajpa nie prosperowała szczególnie dobrze, dlatego postanowiłem rozejrzeć się za innym źródłem
dochodu. Wtedy natrafiłem na sprytnego kumpla,
który doradził mi, aby pójść na chorobowe na koszt
państwa i otrzymywać rentę. Jednak było konieczne, aby przynajmniej przez rok być na chorobowym.
Dowiedzieliśmy się, że taka możliwość istnieje tylko
w przypadku choroby psychosomatycznej. Poszukałem informacji o objawach klasycznej depresji
i wymyśliłem sobie pasującą do tego historię. I tak
udawałem przed lekarzem depresję, której nie miałem. Na początku wszystko szło gładko. Przez
dziesięć miesięcy odwiedzałem różnych terapeutów, przed którymi przy użyciu mojego talentu
aktorskiego z powodzeniem udawałem depresję.
Jednak kasa chorych nagle przekreśliła moje plany,
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odmawiając dalszego płacenia. Ja jednak potrzebowałem być cały rok na zwolnieniu. Brakowało
jeszcze dwóch miesięcy. Psychiatra, który mnie
leczył, a o którym po dzień dzisiejszy nie wiem, czy
przejrzał wtedy moją grę, polecił mi złożyć wniosek
o skierowanie do sanatorium psychiatrycznego.
Proces przyznawania miał trwać przynajmniej sześć
miesięcy. To oczywiście bardzo mi odpowiadało.
Przeżyłem szok, kiedy już po tygodniu znalazłem
w skrzynce powiadomienie o przyznaniu sanatorium. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z rozmiarów mojej mistyfikacji: musiałem pojechać do tego
sanatorium! To oznaczało, że przynajmniej przez
sześć tygodni nie będę mógł pracować w knajpie. Mój wspólnik był temu całkowicie przeciwny,
ponieważ to właśnie ja byłem magnesem przyciągającym klientów do tej chuligańskiej knajpy i mój
wyjazd na pewno oznaczałby straty finansowe.
Jednak dopiąłem swego i wyjechałem.
Pomiędzy licznymi kompaktami z muzyką, książkami i czasopismami, które zabrałem ze sobą, znalazła się także Biblia. W pociągu po raz pierwszy
zacząłem ją czytać. Ogarnęło mnie przeczucie, że
wydarzenia podczas pobytu w sanatorium mogą
wymknąć się spod mojej kontroli. Jeden z opiekunów miał odebrać mnie z dworca. Kiedy wysiadłem
z pociągu, uświadomiłem sobie, że przez kolejne
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tygodnie mojego życia będę musiał odgrywać rolę
człowieka z zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi. Dwadzieścia cztery godziny na dobę miałem udawać chorego przed lekarzami, terapeutami
i wszystkimi innymi pacjentami. Było dla mnie
jasne, że będzie to wymagało czegoś więcej, niż
tylko talentu aktorskiego. W Biblii pisało, że Jezus
ratuje. Nie namyślając się długo, pomodliłem się do
Boga, aby poprowadził mnie w najbliższym czasie.

Jak rzuciłem
wyzwanie Bogu
Udawałem najlepiej jak umiałem i czułem się jak na
scenie teatru. Wszyscy wierzyli w moją depresję. Na
początku nawet cieszyło mnie to, że umiałem oszukać lekarzy i terapeutów. Po dwóch tygodniach jednak zacząłem czuć się coraz gorzej we własnej skórze.
Dla zabicia czasu zacząłem odwiedzać w niedziele
kościół ewangeliczny w tym mieście. Powitano mnie
tam bardzo serdecznie, jednak nabożeństwo było
niemrawe, a ludzie zrobili na mnie wrażenie smutnych. W następnych tygodniach uprawiałem dużo
sportu i często chodziłem na spacery. Zdarzało się,
że wieczorami przeglądałem Biblię. Coraz bardziej
zdawałem sobie sprawę z tego, jak beznadziejne było
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moje życie. Nagle miałem dość czasu i dystansu, aby zrozumieć,
jak głęboko tkwię
w bagnie. Uświadomiłem sobie, że fundament mojego życia
składa się z egoizmu
i kłamstw. Biblia coraz
intensywniej mnie zajmowała i na tych długich spacerach zacząłem poważnie myśleć
nad brakiem perspektyw dla mojego życia.
W czwartek 21.11.
2002 opuściłem klinikę około południa,
z zamiarem odbycia długiego spaceru. W tym dniu
obrałem inną drogę, prowadzącą przez las. Tam
rzuciłem Bogu wyzwanie: „Jezu, jeżeli naprawdę
istniejesz, to teraz masz możliwość, żeby mi się
przedstawić. Tu i teraz, w tym pustym lesie, bez
przypadkowych widzów“. Postanowiłem tak długo
chodzić po lesie, aż Jezus mi się ukaże. Kiedy
wspinałem się na pagórek, po raz drugi rzuciłem
wyzwanie: „No już Jezu, pokaż mi się!“, zawoła65

łem w kierunku nieba. Wspinałem się coraz wyżej.
„Gdzie jesteś? A może miliony ludzi wierzą tylko
w swoje przywidzenia?“. W taki sposób prowokowałem Boga. Kiedy dotarłem na szczyt górki, zobaczyłem ogromną posiadłość, wyglądającą jak zamek
lub folwark ziemski. Wszystko we mnie wrzało.
Czułem, że zaraz coś się wydarzy. Nagle stanąłem
przed ogromną tablicą, na której było napisane
„Centrum wiary“. Znajdowałem się na terenie należącym do szkoły biblijnej. Drżałem i pytałem siebie:
„Czy to jest odpowiedź?“. Jak w transie zabrałem
traktat z drewnianej skrzynki przytwierdzonej przy
bramie szkoły biblijnej. Była to książeczka autorstwa
Reinharda Bonnke: „Z minusa na plus“. Zacząłem
ją czytać.

„Czy jesteś Jezusem?“
Niczego nie słyszałem, żadnych kroków, żadnych
odgłosów, czytałem traktat, prawie go pochłaniałem. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Nagle ktoś
poklepał mnie po ramieniu. Odwróciłem się. Za
mną stał facet i zapytał mnie: „Szukasz kogoś?“.
Liczyłem się ze wszystkim, ale to pytanie sprawiło,
że grunt usunął mi się spod nóg. Nie miałem odwagi odpowiedzieć, że szukam Jezusa. To zabrzmiało66

by śmiesznie! A on całkiem swobodnie spojrzał mi
prosto w oczy i powiedział: „Myślę, że poszukujesz
Boga“. Zaległa cisza. To był strzał w dziesiątkę. Całkowicie zdezorientowany odpowiedziałem: „Czy ty
jesteś Jezus?“. Uśmiechnął się i odpowiedział: „Nie,
jestem Jörg. Ale mam z Jezusem dobry kontakt“.
Kiedy się sobie przedstawiliśmy, Jörg zaprosił mnie
na nabożeństwo w następnym tygodniu.

U celu
Jörg odszedł, a ja jeszcze długo siedziałem na ławce
i czytałem traktat Reinharda Bonnke do końca. Na
ostatniej stronie znajdowała się modlitwa powierzenia się Jezusowi. Było dla mnie zupełnie oczywiste, że stałem przed życiową decyzją. Świadomie
i z przekonaniem tego właśnie dnia, 21 listopada
2002 roku, pomodliłem się tą modlitwą. Podczas
tych kilku minut całe moje dotychczasowe życie
przewinęło się jak film przed moimi oczyma. Zobaczyłem wszystkich ludzi, których skrzywdziłem.
Zobaczyłem skopanego przeze mnie kibica piłkarskiego, całego we krwi. Stanęły mi przed oczyma
wszystkie podłe rzeczy i zbrodnie, jakie popełniłem.
Dopadły mnie wyrzuty sumienia i obrzydzenie. Tak
wielu ludzi musiało przeze mnie cierpieć. Czy Bóg
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mógł mi wybaczyć? Czy to wszystko mogłem złożyć pod krzyżem Golgoty, na którym umarł Jezus
za wszystkie nasze winy? Tak, mogłem. Tak, było
mi wolno. I zrobiłem to. Szlochałem z całego serca.
W końcu dotarłem do domu. Niebo się otworzyło.
Dzięki Ci, Panie Jezu!
Każdy chrześcijanin ma swoje własne spotkania
z Bogiem, każdy swoją mniej lub bardziej dramatyczną historię. U jednego proces przemiany trwa
dłużej, podczas gdy drugi potrzebuje mniej czasu.
W moim przypadku mój obraz świata zmienił się
z minuty na minutę. Radykalny przewrót. Byłem
nowo narodzonym człowiekiem. Wszystko, co było
przed 21 listopada, to był już stary Olli. Nagle
zacząłem dostrzegać przyrodę: góry, drzewa, łąki.
Wszystko to tak fantastycznie zostało stworzone
przez Boga. Oprócz tego poczułem potrzebę zagłębienia się w Biblię. Musiałem poznać tego Jezusa,
któremu dopiero co powierzyłem siebie.

Fascynujące życie

takich jak: papierosy, kokaina, alkohol. Rozpoczęło się dla mnie nowe, ekscytujące życie. Od tego
czasu miałem okazję opowiadać w wielu miejscach,
w kraju i za granicą o tym, co Jezus uczynił dla mnie.
Po tym, jak od półtora roku byłem chrześcijaninem,
rozpocząłem naukę w szkole biblijnej „Młodzież
z misją“. W tym czasie podróżowaliśmy do Anglii
i Ameryki, gdzie mieliśmy możliwość opowiadania
o Bożej miłości nawet wśród Indian!
Dzisiaj jestem członkiem stowarzyszenia „Przyszłość dla CIEBIE“. Praca ta daje mi wiele radości,
ponieważ jesteśmy nie tylko członkami jednej organizacji, ale również przyjaciółmi.
Jako że sam pochodzę z jednej z grup będących
na marginesie społeczeństwa, moje serce jest szczególnie otwarte dla ludzi właśnie z tych środowisk
– punków, chuliganów, skinów.
Jestem przekonany o tym, że Jezus może uratować
każdego człowieka, bez względu na to, jak nisko
upadł. Rozpoznałem to jako moje powołanie, aby
pomagać właśnie takim osobom w porzuceniu życia
bez nadziei, w porzuceniu nałogów i zachęcać ich,
aby odważyli się na nowy początek z Jezusem.

Od 21.11.2002 moje życie zmieniło się całkowicie
z sekundy na sekundę. Wszystko pozostawiłem za
sobą i zacząłem iść za Bogiem. Przez wiarę i dzięki
miłości Jezusa zostałem uwolniony od nałogów,
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Tomek

MÓJ BÓG
BYŁ
OKRĄGŁY
rzybywa mi lat, dzisiaj moje dzieci są
w wieku szkolnym i widzę, że one jakby
chciały zatrzymać czas. Nie spieszą się
z dorastaniem, bo ich dzieciństwo jest ciekawe.
Myślę, że to jest naturalne.
W moim życiu było jednak zupełnie inaczej.
Chciałem jak najszybciej dorosnąć, zapomnieć
o swoim dzieciństwie i wyjechać z domu jak najdalej. Może to brzmi dziwnie, ale gdy mając 15 lat
wyprowadziłem się z rodzinnego domu, nigdy za
nim nie tęskniłem.
Gdy miałem 4 lata, zmarła mama, a ojciec wydawał się być zupełnie obojętny wobec mnie. Nie
obchodziło go to, czy czegoś mogę potrzebować
w szkole. Praktycznie nigdy ze mną nie rozmawiał
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o moich sprawach – czułem, że traktował mnie jak
powietrze. Nie był złym człowiekiem, nie był pijakiem, po prostu nie interesował się mną.
W domu czułem się samotny i obcy, tak jakbym
nie należał do tej rodziny. Straszna to rzecz być
bezdomnym we własnym domu. Samotność, która
mi towarzyszyła, była zwykle
nie do zniesienia. Często przesiadywałem u sąsiadów do późnych godzin wieczornych i gdy
wszyscy zaczynali się kłaść spać,
wtedy myślałem: „Hm, chyba
muszę już iść do domu”. To było
smutne dzieciństwo, nie tylko ze
względu na moją rodzinę, ale
także z powodu moich własnych
myśli i czynów. Byłem pełen złości, niejednokrotnie wyrażałem
to agresją w ciągłych bijatykach.
Z moim kuzynem zjednoczyliśmy się na pewien czas w „duet
przemocy” w szkole, nawet starsi chłopcy musieli
iść czasami z płaczem do domu.
Życie młodego chłopaka w małej miejscowości
w latach siedemdziesiątych było monotonne i szare,
ale mam jedno dobre wspomnienie – kopanie piłki
z kolegami na łące przy domu. Zaczęło się chyba od
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tego, że dostałem od mojego brata, świetnego piłkarza, prezent – biało-czarną piłkę nożną. Tak bardzo
cieszyłem się z tej piłki, że prawie z nią spałem.
Było to w latach świetności polskiej piłki nożnej na
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arenie międzynarodowej. Polska wygrywała wtedy
w dobrym stylu nawet z Brazylią.
Gdy miałem 15 lat, przeniosłem się na południe
Polski. Zacząłem trenować w pierwszoligowym klubie „Zagłębie” Sosnowiec. Tak bardzo przejąłem się
pogonią za karierą sportową, że zacząłem poświęcać cały mój wolny czas na grę w piłkę. Byłem tak
gorliwy, że gdy moja grupa nie miała treningu, ja
szedłem potrenować z inną. Byłem jak maniak,
który nie potrafi o niczym innym myśleć. Nie miałem problemów z alkoholem, za to upajałem się inną
substancją – rozmyślaniem i marzeniem o byciu
sławnym piłkarzem. Przed meczem planowałem,
jak powinienem grać, a po meczu złościłem się,
jak to się stało, że nie grałem tak, jak było mnie na
to stać. Myślę, że zbyt częste myślenie o tym przeszkadzało mi, aby grać na miarę mojego potencjału.
Stałem się uzależniony od gry w piłkę nożną.
Zwykle myślimy, że nałogowiec to alkoholik lub
narkoman, ale nie sportowiec. Jednak nałóg to jest
coś, o czym myślisz cały czas i jesteś gotowy podporządkować temu wszystko, aby tylko realizować
swój cel. Jesteś zupełnie zdominowany tą rzeczą, to
jest twój bóg, bożek.
I chociaż wierzyłem w Boga i chodziłem do
kościoła, to tak naprawdę mój bóg był okrągły.
Doszedłem nawet do wniosku, że jestem o wiele
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bardziej religijny od moich kolegów, bo nie piję, nie
palę i nie demoralizuję się, więc jestem OK. Przychodziły jednak często chwile zwątpienia w moją
własną prawość, gdy zadawałem sobie pytania:
„A co tak naprawdę sądzi o mnie Bóg? Gdy stanę
przed Nim, czy to, jak żyłem, wystarczy?”. Wtedy
przerażało mnie myślenie o tym, co się stanie, gdy
Jego standardów jednak nie spełniłem! Gdzie wtedy
spędzę wieczność? Życie na ziemi było dla mnie
męczące, tak więc nie chciałem rozminąć się z niebem. Być może fakt śmierci mamy w tak wczesnym
okresie mojego życia sprawił, że dużo rozmyślałem
nad tym, co mnie spotka po śmierci. Dlatego, że
moje życie ziemskie było nieciekawe, nie chciałem
ryzykować wiecznością. Nie zadowalało mnie to, co
się zwykle mówi: „Jakoś tam będzie”.
W tym okresie doznałem poważnej kontuzji i nie
mogłem się wyleczyć. Byłem tym faktem bardzo
zdruzgotany. Mój bożek zaczął mnie zawodzić, ale
wtedy właśnie zacząłem być otwarty na prawdziwego Boga, który nie jest okrągły ani nie skacze po
murawie. Za namową mojego brata, który również
był fanatykiem piłki nożnej, a który zmienił się
nie do poznania przez nawiązanie osobistej relacji
z Chrystusem, zacząłem czytać Ewangelię o Jezusie
Chrystusie. Czytając ją, czułem jakbym był w tłumie, do którego przemawia żywy Chrystus. To było
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niesamowite przeżycie. Jego słowa chłonąłem, jak
spragniony człowiek pije wodę.
Później pokazano mi w Biblii, że chociaż nie
jestem wystarczająco dobry sam z siebie, to Chrystus umarł za mnie, aby zapłacić cenę za moje
pojednanie ze Świętym Bogiem. Nie mogłem wyjść
z podziwu, że Chrystus nie tylko umarł za cały
świat, ale umarł także za mnie. To znaczy, że jestem
dla Niego bardzo ważny i że mój grzech musiał być
okropny, skoro Syn Boży musiał zapłacić za niego
tak straszną śmiercią!
Nie mogłem się nadziwić, że życie wiecznie
w Piśmie Świętym jest obiecane jako niezasłużony
dar, jako łaska dla grzeszników takich jak ja. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie
z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się nikt nie
chlubił” (Efezjan 2,8-9).
Gdy to wszystko zrozumiałem, zaprosiłem
w modlitwie Chrystusa do mojego życia. Pamiętam, jak powiedziałem do Niego: „Jezu, oddaję się
Tobie bez reszty, Ty bądź moim Panem i Zbawicielem, prowadź mnie teraz Ty”. Ten akt zawierzenia
wszystko u mnie zmienił. Czułem się kochany i po
raz pierwszy w życiu wiedziałem, że przynajmniej
dla jednej Osoby w tym wszechświecie wiele znaczę. Tego nie da się opisać słowami. Po tej modlitwie
od razu poczułem, że nie muszę już szukać niczego
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innego. Moje głębokie poczucie samotności przestało mnie prześladować. Wiedziałem, że nie jestem już
sam, bo żywy Bóg jest ze mną.
Był to czas stanu wojennego i rzeczywistość
wokół mnie była bardzo szara. Dla mnie jednak był
to cudowny czas radości, jaką dawał mi Jezus. Było
to tak, jakby ktoś założył na moje oczy inne okulary.
Od tamtej chwili minęło wiele lat, a ja dzisiaj nadal
mam tę samą radość, że należę do żywego Boga. On
mnie prowadzi, zachęca i obiecuje, że spędzę z Nim
całą wieczność, dlatego że stałem się naśladowcą
Jego Syna, Jezusa.
Z Pisma Świętego dowiadywałem się, co sądzi
o mnie Bóg i jak piękne plany ma dla mnie. Miałem wtedy niespełna 18 lat i chodziłem jeszcze do
szkoły. Poprzez czytanie Biblii dopiero nauczyłem
się w ogóle dobrze czytać. Zacząłem się także lepiej
uczyć, nie oszukiwać i żyć uczciwie.
Nigdy nie zapomnę, jak Lucio, kapitan brazylijskiej drużyny, strzelając dla Bayernu decydującą
bramkę o wejście do finału Ligi Mistrzów, podniósł
koszulkę, a na niej było napisane: „100% dla Jezusa“. Łzy płynęły mi po twarzy, gdy go oglądałem.
Cieszę się, że ja także chcę grać i żyć „100% dla
Jezusa“. Na moim okrągłym bogu ciągle się zawodziłem. Nigdy jednak nie zawiódł mnie Jezus. On
jest prawdziwym Bogiem!
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POSŁOWIE
o przeczytaniu tej książki, można dojść do
wniosku, że wszystkie opisane tu historie
łączy jeden wspólny mianownik. Ci ludzie
stworzyli sobie własną filozofię życia – swojego
bożka, który miał wypełnić pustkę w ich sercu.
W konsekwencji doprowadziło ich to do rozczarowania i niewoli.
Co jest Twoim bożkiem? Może to być cokolwiek,
czemu poświęcasz mnóstwo czasu, energii i środków. Cokolwiek, co zawładnęło Twoim sercem
i gdybyś miał to stracić, czułbyś, że Twoje życie nie
jest już wiele warte. Mogą to być: pieniądze, kariera,
władza, seks, sport, duma z urody czy intelektu,
narkotyki, alkohol, jakiś człowiek – idol itp. Cokolwiek, w czym szukasz tego, co może Ci dać tylko
prawdziwy Bóg.
Pan Bóg mówi: „Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie”. Tylko poprzez zwrócenie się do prawdziwego Boga możemy pozbyć się fałszywego boga!
Tylko On jest w stanie zaoferować nam spełnione
życie. Alternatywą jest ciągłe poszukiwanie, pustka
i w końcu rozczarowanie swoim bożkiem. Ja też
miałem bożka, którym było pragnienie bycia sław-
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nym piłkarzem (ostatnia historia tej książki – to właśnie moja). Ciągle jednak zawodziłem się na moim
bożku. Nigdy natomiast nie zawiódł mnie Jezus, bo
jedynie On jest prawdziwym Bogiem!
Gdybyś wiedział, jak bardzo On Cię kocha – tak,
właśnie Ciebie – to biegłbyś od razu do Niego. Nie
ważne, co zrobiłeś i kim się stałeś, możesz przyjść
do Pana Boga. On jak kochający Ojciec z otwartymi ramionami czeka na Ciebie. On zna Twój ból,
smutek i zawód, jaki Cię spotkał w życiu. On wie,
co przeżywasz i jak bardzo ciągle czegoś Ci brak.
Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś i nie czekaj,
aż sam się zmienisz. Jezus nie przyszedł do tych,
którzy się dobrze mają, ale do grzeszników. Odrzuć
swoją filozofię życia i własne próby zbawienia
samego siebie. Uwierz, że Bóg Ojciec posłał Swojego Syna, Jezusa, który umarł na krzyżu zamiast
Ciebie, byś Ty mógł stać się dzieckiem Bożym
i spędzić z Nim wieczność. W modlitwie poproś
Jezusa, aby przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy
i poprowadził Cię w dalszym życiu. Twoja modlitwa może być zupełnie prosta: „Panie Jezu, chcę Ci
zaufać i proszę Cię, abyś wszedł do mojego życia
i zrobił w nim porządek. Przebacz mi, proszę, moje
winy (tutaj możesz nazwać konkretne sytuacje, które
sobie przypominasz). Dziękuję Ci za to, że umarłeś za
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moje grzechy! Od dzisiaj, Ty prowadź moje życie”.
Bóg usłyszy Twoją szczerą modlitwę i tak jak zmienił życie ludzi, o których przeczytałeś w tej książce,
zmieni i Twoje.
Wierzyć to znaczy: ufać Bogu, że będzie dokładnie tak, jak On mówi w Piśmie Świętym. Jezus
powiedział: „Zapewniam was: Każdy, kto Mnie
słucha i ufa Temu, który Mnie posłał, ma życie
wieczne. Nie zostanie potępiony, bo już przeszedł
ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24).
Czy to nie jest wspaniała nowina, że możesz mieć
pewność, dokąd pójdziesz, kiedy to życie się skończy? Jeśli podjąłeś decyzję uczynienia Jezusa swoim
Panem i Zbawicielem, to teraz Duch Święty będzie
Twoją siłą w nowym życiu. Czytaj Pismo Święte
i staraj się szukać Bożej, a nie ludzkiej aprobaty.
Uczęszczaj do kościoła, gdzie Biblia jest jedynym
autorytetem i gdzie działa żywy Bóg. Przez to
będziesz się rozwijał duchowo i poznasz, jak Pan
Bóg prowadzi i troszczy się o Ciebie.
„Wiemy, że Syn Boży przyszedł, aby umożliwić
nam poznanie prawdziwego Boga. Teraz więc należymy do Niego, bo należymy do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest tym jedynym prawdziwym
Bogiem i życiem wiecznym. Najdrożsi, unikajcie jak
ognia fałszywych bogów” (1 Jana 5,20-21).
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Napisz, jeśli możemy Ci pomóc w kwestiach wiary.
Jeżeli szukasz sensu życia z Chrystusem, możemy
Ci bezpłatnie wysłać książkę „Jezus naszym przeznaczeniem” oraz Nowy Testament na CD mp3.

„Jezus naszym przeznaczeniem“ 128 s.
Myślę, że każdy z nas zadawał kiedyś sobie pytania
typu: Co przyniesie mi przyszłość? Co jest mi
przeznaczone? Po co żyję? Były chwile, gdy pytania
te wzbudzały w nas poczucie lęku i niepewności,
gdy zastanawialiśmy się nad sensem życia. Wilhelm
Busch w swej książce wspaniale odpowiada na
wiele pytań, jakie sobie zadajemy, opierając się
nie na swojej filozofii życia, ale na przesłaniu Słowa
samego Boga.
Nowy Testament na płycie CD mp3

Czym jest to życie? ➜ www.zycietowiecej.com
Niech Bóg Cię błogosławi!
Tomasz Stańczak
Skr 71, 50-966 Wrocław 9
zycietowiecej@gmail.com
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