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Mój wybór wyznania
Urodziłem się,  jak pewnie większość Polaków w rodzinie katolickiej.  W pewnym
momencie zacząłem się zastanawiać dlaczego jestem wyznawcą takiego Kościoła, a
nie innego? Dlaczego wierzę w to, w co wierzę i czy tylko dlatego mam wierzyć, że
moi rodzice, dziadowie tak wierzyli. Czy może powinno być coś głębszego w tym? W
ten  sposób  zacząłem  się  interesować  też  różnymi  innymi  religiami.  Kościół
Zielonoświątkowy należy do nurtu Kościołów ewangelicznych, w tym ruchu jest coś
takiego, co zmienia życie człowieka, zmienia całą perspektywę. Ruch ewangeliczny
ma  odpowiedź  na  takie  odwieczne  pytanie  człowieka,  czy  odwieczny  problem
człowieka,  a mianowicie chodzi  o poczucie własnej  winy,  poczucie grzeszności,
poczuciem tego, że coś w naszym życiu jest nie tak. Ponieważ każdy człowiek, ma
świadomość, że nie jest doskonały i gdzieś Bóg włożył każdemu człowiekowi, włożył
to w serce, takie przekonanie, że coś jest z nami nie tak. I kiedy czytamy Biblię, to
okazuje się, że Biblia mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli i  brak im chwały Bożej.
Mówi też, że zapłatą za grzech jest śmierć i można powiedzieć, że to jest takie, gdyby
na tym się skończyło, to byłoby to smutne, dlatego, że wtedy nie mamy po co żyć, nie
ma żadnego celu naszej tutaj egzystencji. Natomiast Biblia na tym nie kończy, tylko
mówi, że jest dar łaski, dar nowego życia, że właśnie to, o czym mówiłem, że zapłatą
za grzech jest śmierć, to okazuje się, że Jezus Chrystus za nas umarł i dzięki temu
my nie musimy umierać. I ta prawda, czy przeżycie tej prawdy, czy zrozumienie tej
prawdy, uświadomienie sobie tej  prawdy zmieniło całe moje życie i  ono od tego
momentu zaczęło iść w zupełnie innym kierunku i nabrało nowej siły, nowej energii,
można powiedzieć nowego blasku.
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