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Nazywam się Jamil Wahidi, jestem z Kalisza, z Kościoła Bożego w Chrystusie, ze 

społeczności „Jest Więcej”. Poproszono mnie, żebym się podzielił moją formą 

ewangelizacji. Tą, którą najbardziej lubię, to jest „jeden na jeden” - w różnych 

okolicznościach, w których znajdujemy się na co dzień.  

 

Ewangelizacja po sąsiedzku 

Ostatnim razem opowiadałem o sąsiedzie, który miał dużego psa dalmatyńczyka i 

nasze psy się pogryzły. Pokłóciliśmy się i powiedziałem mu kilka niemiłych słów. 

Wtedy zacząłem się zastanawiać, że to niefajne było. Nie wiem jak zareagować? Mój 

tata mnie tego nie nauczył, żeby tak źle wypowiadać się do innego człowieka. 

Zacząłem się modlić: „Boże, muszę to naprawić, ale nie wiem jak. Boże, potrzebuję 

Twojej pomocy!”. Tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje w tym procesie, jakie 

rzeczy zachodzą. Postanowiłem, że jak będę spotykał tego sąsiada, będę patrzył mu 

w oczy, mówił mu dzień dobry i skłaniał mój wzrok na znak szacunku - bo był dużo 

starszy ode mnie. I pójdę. Miesiąc później, wychodząc znowu, jakoś tak się 

zakręciłem, że ten mój pies był spuszczony. To były duże psy. I ten sąsiad, gdzieś zza 

garażu krzyczy do mnie: „Sąsiad, chodź, trzymam psy!”. Wiedziałem, że to jest ten 

moment, że mogę pójść do niego i naprawić to, co wtedy zepsułem. Przyszedłem i nie 

zdążyłem powiedzieć przepraszam. A on mówi: „Ty, przepraszam cię sąsiad za to, co 

się wtedy wydarzyło”. I ja go przeprosiłem za to, że to miało miejsce. Wtedy zdałem 

sobie sprawę, jak wielką i ogromną pracę wykonała modlitwa. Ona mnie do tego 

przygotowała, do tej jednej sytuacji. Potem moi sąsiedzi w bloku mówili, że to jest 

niemiły gość: „Jak ty w ogóle poradziłeś sobie z nim?”. Ja wtedy miałem 

doświadczenie, że to był bardzo miły gość. Ja jedyny.  
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Bóg go zabrał do siebie 

Wydaje mi się, że gdy mamy otwartość — mówimy „dzień dobry” komuś w sklepie, 

poproszę chleb, bułkę albo gazetę — i obserwujemy ludzi, to często ich mimika 

twarzy, gesty, bardzo wyraźnie mówią, co się dzieje. Albo są chorzy, albo coś ich boli, 

albo są zatroskani. Czasem spotykam tego samego człowieka w sklepie, albo gdzieś w 

miejscu, w którym już mnie rozpoznają, albo ja ich rozpoznaję. Pomyślałem sobie, że 

zadam pytanie: „Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy coś się wydarzyło?”. Słyszę: „Nie, 

nie, nic się nie stało”. Kiedyś wjechałem do firmy, do cukiernika (zajmowałem się 

sprzedażą produktów cukierniczych), siadłem i zacząłem z nim rozmawiać, 

zainteresował się naszą rozmową. Mam pewien sposób. Głoszę Ewangelię wtedy, 

kiedy ktoś zaneguje to, co jest napisane w Bożym Słowie. Zaczynam wtedy mówić: 

„Ale słuchaj, w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie, w Biblii napisane jest to, to i to”. Ten 

człowiek był starszy ode mnie, zwrócił swoją uwagę i zaczął się przysłuchiwać. 

Pomyślałem sobie: „Co stoi na przeszkodzie, żeby głosić mu Ewangelię”. Słuchał mnie. 

Więc tak długo jak mnie słuchał, ja starałem się mówić. Trwało to dwie godziny. 

Wydawało mi się, że ta rozmowa była nudna. Nie wiem dlaczego użyłem takich 

zwrotów i fragmentów, dlaczego akurat w taki sposób. Najciekawsze było to, że ten 

człowiek miał łzy w oczach i powiedział: „Wiesz co. Ciekawe jest to, że mój brat jest 

księdzem od wielu, wielu lat, ale nigdy nie wyłożył mi Ewangelii tak, jak ty wyłożyłeś 

mi w ciągu tych dwóch godzin”. Byłem zaszokowany. Pomyślałem wtedy, że 

naprawdę ludzie czasami potrzebują dwóch godzin, pół godziny, by usłyszeć coś, 

czego jeszcze nigdy w życiu nie usłyszeli. Może nie usłyszą. Po jakimś czasie wróciłem, 

znowu rozmawialiśmy i przepływ miłości, szacunku z jego strony był zadziwiający. A 

potem umarł. Byłem zadziwiony, bo nasza znajomość trwała dwa miesiące. Moja 

żona wtedy powiedziała: „Słuchaj, pojechałeś i przyjechałeś w odpowiednim 

momencie. Dałeś mu coś, czego nigdy nie miał. Bóg go zabrał do siebie”.  

 

Modlitwa z gazetą w ręku 

Chcę pokazać wam, że czasami są takie momenty banalne, śmieszne, o których 

myślimy – no, jakie to jest ewangelizowanie! Muszę wam powiedzieć, że ja nigdy nie 

byłem katolikiem. Mój ojciec był muzułmaninem, moja mama była katoliczką. Ale 

nigdy żadne z nich nie wprowadziło mnie do swojego świata. Jako dwunastolatek w 

Kościele Zielonoświątkowym oddałem swoje życie i to było największe, najważniejsze 
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przeżycie mojego życia. Coś, co po prostu całkowicie wypełniło mnie. Pomyślałem 

sobie, że od tamtej pory będę próbował na swój sposób głosić Ewangelię. Jednak 

moje życie różnie wyglądało. Wiedziałem, że muszę zadbać o to, żeby wyglądało 

naprawdę w miarę dobrze. Albo, żebym przynajmniej umiał przyznać się do błędów i 

przed sąsiadami albo znajomymi powiedzieć: „Wiesz, nawaliłem, ale cały czas walczę 

z tym, modlę się o to i zmieniam swoje życie”. Zacząłem zwracać uwagę na takie gesty 

sytuacyjne. Idę i kupuję gazetę, widzę dziewczynę, kobietę, która jest zasmucona. 

Zadaję pytanie, zaczynamy rozmawiać, poznawać się, ona mnie rozpoznaje—dwa 

miesiące przychodzę, żeby w tym samym miejscu kupić gazetę. Po którymś razie ona 

zaczyna opowiadać o swoich problemach: „Wiesz, moja córka jest anorektyczką, 

wiesz mam problem”. Pomyślałem: „Hmm, powiedzieć, nie powiedzieć? Co zrobić? Jak 

zrobić?”. Powiedziałem: „Powiem ci to, w co ja wierzę. Jeśli pozwolisz to chciałbym 

pomodlić się razem z tobą”. Wtedy wyjaśniłem jej, dlaczego ważne jest to, żeby się 

pomodlić. Powiedziałem kto za tym stoi, co za tym stoi, że to nie jest tylko choroba, 

ale najczęściej z biblijnego punktu widzenia stoi za tym duch. Nie będę opowiadał o 

tym, ale starałem się jakoś bardzo sensownie to wytłumaczyć. I mówię: „Czy 

pozwolisz mi się pomodlić o twoją siedemnastoletnią córkę?”. Pomodliłem się razem 

z nią i wyszedłem. Kiedy następnym razem przyszedłem po gazetę, widziałem, że ona 

już na mnie czeka. Czułem się trochę zakłopotany, bo widziałem, że sprzedawczyni 

jakoś tak uśmiecha się do mnie. Podchodzę: „Co się stało?” Ona mówi: „Pamiętasz 

naszą modlitwę? Moja córka po trzech latach niejedzenia przyszła do domu i 

powiedziała: „Mamo, bez sensu! Od dzisiaj zaczynam jeść”. To było nasze przeżycie. 

Jej przeżycie, że modlitwa działa. Te osoby od razu zaczęły mówić: „A, to ty! Ty masz tą 

moc”. Ja mówię: „Tak, w jakiś sposób staję się dla ciebie tym super bohaterem. W tej 

przestrzeni jestem dla ciebie kimś ważnym. Ale chcę ci powiedzieć, że to On, to Jezus. 

Jezus wykonał tą pracę i ty sama możesz to samo zrobić”. Przez ten proces 

odwiedzania cały czas kupuję tą gazetę. Więc dalej rozmawiamy. Okazało się, że parę 

miesięcy później, ona popadła w coś bardzo podobnego.  I teraz ciekawe jest to, że 

przychodzę, rozmawiam i ona po prostu jak nieprzytomna. Patrzyłem na nią i mówię: 

„Ania, widzę, że nie jesteś gotowa dzisiaj na modlitwę. Nawet nie mam zamiaru się z 

tobą modlić. Chcesz się męczyć, to się męcz, ale pamiętaj, jak przyjdę za tydzień po 

gazetę, możesz mnie poprosić o modlitwę”. I wyszedłem. Trwało to dwa tygodnie. Po 

dwóch tygodniach mówi: „Słuchaj, poproszę cię, ja już nie daję rady”. Trwało to chyba 
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z dwa miesiące. Powiem wam, że pomodliliśmy się prostą modlitwą – natychmiast. 

Następnego dnia przychodzę, buzia uśmiechnięta, mówi: „To działa!”. Za każdym 

razem oczywiście, gdy proponuję taką modlitwę, to cały dzień idę i pamiętam o tej 

osobie, i modlę się. Mówię: „Boże, ratuj! Ratuj! Ratuj! Ratuj ją i mnie!”. Ale takie 

proste, codzienne rzeczy powodują, że staję się dla nich ważny i taki przeźroczysty. 

Nie ukrywam swojego życia. Gdy spotykają mnie na ulicy, to oni wiedzą kim ja jestem. 

Nazywam to w taki sposób, że jestem przeźroczysty.  

 

Egzamin z prawa jazdy 

Chcę wam powiedzieć jeszcze o jednym przypadku. Parkuję samochód na mojej ulicy, 

a po drugiej stronie parkuje taki kawał chłopa. Pomyślałem: „Zakumpluję się z nim”. 

Jakby ktoś kiedyś, to krzyknę: „Ej, Janusz!”. No i tak się stało. Któregoś razu ten Janusz 

przyszedł do mnie i ja go pytam: „Co ty dzisiaj taki smutny jesteś?”. A on mówi: 

„Wiesz, słuchaj…”. Ale naprawdę, taki wielki, wyższe ode mnie. Mówi: „Wiesz, bo ja już 

tak długo nie mogę zdać prawa jazdy.” Ja mówię: „Ale ty przecież jeździsz 

samochodem?”. On na to: „Wiem, już mnie kilka razy ukarali. No ale…”. Ja mówię: 

„Wiesz co? To ja się pomodlę o ciebie! To ja, w tej chwili, pomodlę się o ciebie, żebyś 

zdał ten egzamin”. Chyba z dwadzieścia razy podchodził do egzaminu i nie mógł go 

zdać. Pomodliłem się i on taki był zadziwiony. Tak po prostu, tak naturalnie to 

zrobiłem. Tydzień później - zdał. Przyszedł i był poruszony. To jest taki moment, który 

dalej trwa. On krzyczy do mnie: „Yyy, sąsiad!”. A ja: „Yyy, Janusz!”. Nie zakończyliśmy 

tej sprawy, ale wiem, że przyjdzie taki moment, w którym stanę znowu z nim twarzą 

w twarz i będę mógł powiedzieć. Coś już jest, coś zostało zbudowane, czegoś nie 

zepsułem.  

  

Słowo Boże we właściwym czasie 

Zaczęliśmy rozmawiać w kościele. Te momenty, takie sytuacje, pokazały nam, że jest 

potrzeba zrobienia spotkania ewangelizacyjnego. Zaprosiłem ludzi na warsztaty 

ewangelizacyjne. Okazuje się, że czasami w naszych kościołach ludzie mają bardzo 

podstawowe pytania: Jak rozmawiać? Jak zacząć rozmowę? Zawsze odpowiadam: 

„Nie bądź namolny, bądź naturalny. Rozmawiaj takim językiem, jaki ten ktoś zna. Nie 

bądź sztuczny.” Ja wiem, że nie dotrę do przyjaciół wielu z was.  Tak, bo czasami wy 

jesteście dziwni, ja jestem dziwny. Ktoś mnie po prostu nie posłucha. Ale znajomi, 

przyjaciele — gdy przyjdzie moment, żeby się pomodlić, dlaczego się nie pomodlić? 
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Tak, bo czasami wy jesteście dziwni, ja jestem dziwny. Ktoś mnie po prostu nie posłu-

cha. Ale znajomi, przyjaciele — gdy przyjdzie moment, żeby się pomodlić, dlaczego 

się nie pomodlić? To przecież nie nasza moc. My tu nic nie zrobimy, ale możemy coś 

aktywować, coś uruchomić, coś, co się nagle wydarzy. Wiele razy staję przed takim 

wyborem: zrobić czy nie zrobić? Gdy  decyduję się, żeby to zrobić, w taki bardzo wła-

śnie prosty sposób, ważne jest, żeby znać Boże Słowo. W odpowiednim momencie, 

Bóg nagle przypomina właściwy werset. Nie mówię wtedy kazania, ale mówię coś, co 

po prostu płynie z serca. I ten ktoś identyfikuje się ze mną i łapie to. I tak za każdym 

razem. Później  to trwa czasami pół godziny, czasami godzinę, czasami dziesięć mi-

nut. Wydaje mi się, że rozważanie, czy możemy, czy nie możemy... To jest nasza po-

winność. Coś zostało włożone w nas. Każdy z nas ma coś do oddania, do zapropono-

wania komuś innemu: sąsiadowi, koledze, przyjacielowi.  

 

Modlitwa, która zmienia rzeczywistość 

Powiem wam ostatnią rzecz, taki przykład, których każdy z nas ma dużo. Spotkałem 

kiedyś w pracy mojego kolegę, który był smutny. Mówię: „Czemu jesteś smutny?”. A 

on mówi: „Wiesz, bo jutro robię grilla i pada deszcz. Jutro też będzie padało”. Ja mó-

wię: „Słuchaj, to ja się pomodlę. Jutro nie będzie padało.” On mówi: „Przestań, nie żar-

tuj sobie, dla mnie to jest poważna sprawa”. Ja mówię: „Nie żartuję! Naprawdę pomo-

dlę się o to, żeby jutro nie padało. Powiedz mi, w jakich godzinach chcesz, żeby nie 

padało?”. On mówi: „Od dwunastej do szesnastej. Ale ty żartujesz!”. Ja mówię: „Nie, 

nie żartuję. I razem z nim stanąłem, popatrzyłem w niebo i mówię: słońce, ja przema-

wiam do ciebie, żebyś jutro świeciło. Ty na pewno będziesz świecić, ale chmury, ja do 

was przemawiam, żebyście się jutro rozstąpiły i deszczu, żebyś jutro nie padał.” Taka 

prosta modlitwa. „Amen!” On mówi: „To już?”. Ja mówię: „Tak”. Poszedłem, wsiadłem 

do samochodu: „Boże! Ratuj! Ratuj”. Ale modliłem się. Zapomniałem o tym. Spotykam 

go dwa tygodnie później i on zaczął mówić świadectwo. Mówi: „Gdybyście mieli kło-

pot z pogodą, zwróćcie się do Jamila”. I wyobraźcie sobie, że słońce zaświeciło o dwu-

nastej, znaczy wyszło zza chmury, deszcz przestał padać i o szesnastej zaczęło z po-

wrotem padać. Ja nie wiem dlaczego tak. Ale dla niego to było mega świadectwo. Coś 

takiego, co spowodowało, że nasza rozmowa później była dużo łatwiejsza. Lepiej nam 

się rozmawiało i był bardziej otwarty na to, żeby więcej rzeczy zrobić. Nie wiem, dla-

czego ludzie często nie chcą przychodzić do naszych kościołów. Chciałbym zwrócić 
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później była dużo łatwiejsza. Lepiej nam się rozmawiało i był bardziej otwarty na to, 

żeby więcej rzeczy zrobić. Nie wiem, dlaczego ludzie często nie chcą przychodzić do 

naszych kościołów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że oni może nigdy nie przyjdą. 

Bo oni pójdą do swojego kościoła, tego dużego i będą zmieniać ten kościół w tamtym 

miejscu. Wtedy pomyślałem sobie: to ja nie chcę mieć takiego strachu, że wykonałem 

jakąś pracę i ona poszła na marne. Wierzę, że oni wracają do swoich miejsc i zmienia-

ją. Tak jak ja rozmawiam z nimi i oni zmieniają ten język. Tą kulturę, którą ja wprowa-

dzam - kulturę Bożego Królestwa, zmieniają wśród swojego otoczenia. Wyobraźcie 

sobie, że słyszę później sygnały – gdyby był Jamil, to on by ci pomógł rozwiązać tą 

sprawę. Tak? Oni nie nazywają, bo nie mieliśmy tyle czasu żeby usłyszał, że to Jezus 

rozwiązuje te sprawy. Ale pamięta już coś. Coś się wydarzyło. Ma jakieś doświadcze-

nie. I gdy rozmawiamy następnym razem, on mówi; ale pamiętaj, że to Jezus. Tak, tak, 

pamiętam, wiem, pamiętam.  

To mówiłem ja, Jamil Wahidi. 

  

 

 

 

 

 


