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 Serdecznie pozdrawiam Was kochani Chorzy i wszystkich czytających ten list. 

Czytając Pismo św. dowiadujemy się, że Bóg posłał swoje Słowo, aby nas uleczyć. 

Moc Słowa Bożego jest ogromna. Ono leczy, uwalnia, łamie wszelkie przekleństwa, 

czy złorzeczenia. Dlatego warto słuchać Boga. Człowiek, który słucha staje się 

zdrowszy, duchowo mocniejszy, wolny i szczęśliwszy.  

Kiedy Pan Bóg dawał Izraelitom przykazania zaczął od słów:  

 „Słuchaj Izraelu”. Jeśli będziesz słuchał - wszystko uda ci się wypełnić,  

   a jeśli nie posłuchasz – ściągniesz na siebie zło, przekleństwo.  Por. Pwt 1,4 – 11,32 

W tej wypowiedzi Bóg objawia nam, jak ważne jest dla nas słuchanie Boga. 

Słowo Boże ma w sobie coś niezwykłego. Człowiek zanurzając się w nim może odkryć 

siebie. W historii Narodu Wybranego możemy znaleźć duże podobieństwo do historii 

własnego życia. Podobnie jak Naród Wybrany, również i my mieliśmy swoje wzloty 

i upadki, okresy gorliwości i odstępstwa od Panna Boga. Słowo Boże jest jak lustro, 

które pomaga nam dostrzec siebie takimi, jakimi jesteśmy.  

Życie człowieka może stać się koszmarem nie z powodu Boga, ale przez to, w co człowiek 

wierzy, czemu ufa, za czym idzie. Szukanie dobra dla siebie poza Bogiem powoduje 

„zablokowanie” opieki Bożej i bezbronność wobec zła. 

Np. ktoś był u wróżki, czy u bioterapeuty, albo nosi jakiś talizman, znak, który jakoby 

ma chronić jego życie. Taki odwraca się od Boga a nadzieję pokłada w siłach magicznych 

pochodzących od demonów. W późniejszym czasie, może dziwi się, że doświadcza zła, 

udręk duchowych, choroby i cierpienia. Niestety każdy grzechy wywołuje sobie właściwą 

chorobę. Choroby bowiem pojawiły się w wyniku grzechu pierwszych ludzi, grzechu 

Adama i Ewy. Wróżki, bioterapeuci robią zamęt w głowach ludzi sugerując im, że każdego 

potrafią mocą magii uzdrowić i uszczęśliwić.  

Tylko Bóg czyni człowieka szczęśliwym. Tylko Bóg uwalnia i uzdrawia. Ktokolwiek 

twierdzi, że to potrafi stawia siebie na miejscu Boga. Pierwszym, który siebie postawił 

na miejscu Boga jest Szatan. Tym samym pozbawił siebie wszelkiego dobra, a zyskał 

wieczne nieszczęście, wieczne zło. Taki los potka każdego, kto nie posłucha Boga, czyli 

nie będzie żył zgodnie z Jego przykazaniami, i to niezależnie od pochodzenia, 

sprawowanej funkcji w państwie, zaszczytów, czy godności Kto nie słucha Boga stawia 

siebie w Jego miejscu. Próbuje sam decydować o swojej drodze życia. Bóg taką postawę 

człowieka nazywa przekleństwem, śmiercią.  

Niestety, ten stan ducha ma wpływ na innych, jak mówi Pisma Święte, aż do „czwartego 

pokolenia”. Ludzie, którzy mają luźny kontakt z Bogiem, a pociąga ich świat i samowola, 

są szczególnie podatni na działanie tego zła. Omamieni pychą, pseudo wolnością idą 

własną drogą, stają się niewolnikami złego ducha. Ich życie zwolna staje się przekleństwem, 

bo nie są wstanie zaspokoić swoich rządz. Nie muszą obawiać się złego wpływu ci, 

którzy są zjednoczeni przez Komunię z Bogiem. 

„…kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.  

Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga…   

- przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli…  

pójdziecie za bogami obcymi...” Por. Pwt 11,26-27 
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Natomiast Błogosławieństwo Boże jest o wiele mocniejsze od wpływu zła i sięga  

aż do „tysięcznego pokolenia”. Wj 20,06 Błogosławieństwo może uczynić człowieka bardzo 

szczęśliwym, jeśli je wybierze i będzie słuchał nakazów Boga.  

Droga błogosławieństw, to trudna droga słuchania Boga, ale to jedyna droga życia.  

Na niej Boga stawiamy wyżej od nas samych, stawiamy Go na miejscu najwyższym, 

ponad wszystkim. Zgodnie z Jego wolą:  

 „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.”  

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Boże błogosławieństwo może zmienić całe 

nasze życie, może uczynić je sensownym i szczęśliwym.  

Dobrym czasem do pozyskiwania Bożego błogosławieństwa jest modlitwa różańcowa. 

Przez modlitwę różańcową, w której rozważamy historię naszego zbawienia, w oparciu 

o życie Jezusa i Jego Matki, wchodzimy na drogę Bożych błogosławieństw.  

Wówczas stajemy się zdolni przyjąć łaskę Bożą, która nas uświęca i uszczęśliwia. 

Dlatego Matka Boża w wszystkich objawieniach do znudzenie powtarzała zachętę, 

aby odmawiać modlitwę różańcową.  

Droga błogosławieństw jest drogą świętości. Wszyscy jesteśmy powołani, aby dążyć 

do świętości i w niej żyć, by żyć świętością - już, - od teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

„O wyborach” 

Małgosia przychodzi do mamy: 

- Mamo, jak będę duża i znajdę sobie mężczyznę,  

to jak wyjdę za mąż,  

to będę tak jak Ty z Tatą? 

- Tak, córeczko. 

- A jakbym nie wyszła za mąż,  

to będę taką starą panną jak ciocia Zosia? 

- Tak, córeczko. 

- No to mam fajne perspektywy...  

  


