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Specjalista od kryzysów 

Ze względu na swoje doświadczenia w życiu, często nazywam się specjalistą od 

kryzysów. Ale żeby brzmiało to pozytywniej, to nazywam się specjalistą od 

przechodzenia przez kryzysy. W życiu doświadczyłem dwóch dużych kryzysów. Jeden, 

kiedy odeszła ode mnie żona, a później, kiedy znalazłem się na progu bankructwa. W 

pierwszym kryzysie nauczyłem się, jak zgasić pytanie – dlaczego? Dlaczego to mnie 

spotkało? Dlaczego tak Bóg pokierował, albo na to pozwolił. Dwa lata temu 

usłyszałem, jak jeden pastor opowiadał, że miał kazanie na ten temat – dlaczego Bóg 

nie odpowiada na pytanie „dlaczego”. Na koniec tego kazania podchodzi do niego 

starsza kobieta i mówi: „Pastorze, świetne kazanie, ale mi Pan Bóg odpowiedział na 

to pytanie”. On mówi: „OK, i co siostrze powiedział?” Ona na to: „Odpowiedział mi w 

taki sposób: «A dlaczego nie?»” Ta odpowiedzieć w zasadzie zamyka temat zadawania 

pytania „dlaczego?”. Dlaczego mnie to spotkało?  

W drugim kryzysie nauczyłem się, że nie muszę wszystkiego rozumieć - nawet w 

swoim życiu. Nauczyłem się, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego, ale żebym 

pomimo wszystko trzymał się Boga, bo to On wszystko ogarnia. Zrozumiałem też na 

swój sposób, co to znaczy „błogosławieni ubodzy w duchu”. Jesteś błogosławiony, gdy 

zrozumiesz, że doszedłeś do granic swoich możliwości. Gdy jesteś bezradny, bezsilny, 

pusty i ubogi w środku, wtedy jest miejsce, żeby w twoje życie wszedł Jezus, i żeby to 

On zaczął nim kierować. To wszystko spowodowało, że mocno przerobiłem swoją 

sferę emocjonalną, a później wszedłem dużo głębiej w sferę duchową. Zawsze 

usiłowałem zrozumieć emocje i sferę duchową racjonalnie, ale słabo to wychodziło. 

Droga do Boga, według mnie, prowadzi przede wszystkim przez sferę duchową i 

bliskość, co kształtuje nasze emocje. Racjonalność przydaje się do mądrego 

zarządzania tym. Niedawno przeczytałem fragment z książki, który w tym kontekście 

bardzo mi się spodobał: „Chodzenie w Duchu zawsze dzieje się według Słowa. Ale nie 
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działa to tak samo w obie strony. To, że żyjesz według Słowa, niekoniecznie oznacza, 

że jesteś w Duchu. Chodzenie w Duchu zawsze będzie cię prowadzić do życia według 

Pisma Świętego. Ale odwrotne stwierdzenie, wcale nie musi być prawdą. Chodzenie 

w Duchu to wlewanie się Bożej miłości do naszych serc”. I to tytułem paru słów o 

mnie.  

 

Zmiana na lepsze 

Odnosząc się do tematu, chciałbym podzielić się pięcioma wskazówkami 

dotyczącymi przywództwa – co oczywiście nie wyczerpuje tematu. Jest to tylko pięć 

wybranych wskazówek. Pierwsza rzecz to – pracuj nad sobą. Punktem wyjścia jest 

gotowość i chęć zmieniania się. Potem pozostaje już tylko praktykowanie tego w życiu 

codziennym. Ludzie chętnie ulepszają się, ale nie lubią zmieniać się, szczególnie w 

obszarach życia, które są trudne. Dlatego wydaje mi się, że Bóg często pozwala na 

złamanie nas, żebyśmy mogli pójść głębiej w bliskości z Nim. Bo trudne sytuacje 

wymuszają głębszą zmianę. Kilka lat temu zapytano mnie, co jest bardziej 

motywujące: sukces czy porażka? Sukces motywuje nas, dodaje nam energii do 

podążania w kierunku, w którym już podążamy. Natomiast porażka motywuje nas do 

zweryfikowania kierunku, w którym podążamy. A w życiu często jest to przydatne.  

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

Druga rzecz – zbuduj samoświadomość. Ustal swoje wartości, priorytety, 

nazwij je. Poznaj i zrozum swoje uczucia, emocje, potrzeby – jak możesz je 

zaspokajać. Dzięki temu nauczysz się motywować i zaspokajać też potrzeby innych. 

Poznaj na co jesteś wrażliwy, co cię motywuje, a co cię denerwuje i irytuje. Ustal, 

dlaczego robisz to, co robisz, i dlaczego w ten sposób, a nie w inny. Kochaj siebie, 

żebyś umiał kochać innych. Zadbaj o siebie, zatroszcz się, bo kto inny zrobi to lepiej. 

Jeśli nie będziesz umiał zadbać i zatroszczyć się o siebie, to jak zatroszczysz się i  

zadbasz o innych. Jeśli nie zrozumiesz swoich potrzeb i swoich emocji, to trudno ci 

będzie zrozumieć emocje i potrzeby innych, i nie będziesz koncentrował się na 

emocjach i potrzebach drugiego człowieka, ale głównie na tym, co powinien robić, jak 

powinien żyć. Bo nie możesz dać tego, czego sam nie masz.  
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Spójność życia 

Trzecia wskazówka – naucz się jasno komunikować swoje przekonania, 

potrzeby i oczekiwania. Pozwoli to twoim bliskim i współpracownikom lepiej wiedzieć, 

czego oczekujesz, potrzebujesz, czego wymagasz. Otwarta, jasna komunikacja 

wartości i priorytetów pomoże też uniknąć nieporozumień. Poprawi również twoje 

relacje z ludźmi. Kiedyś zadano mi takie pytanie: „Czy chrześcijaństwo, o którym 

mówię, pomaga mi w biznesie?” I wtedy przyszła do mnie taka szybka odpowiedź, że 

w zasadzie pomaga. Po pierwsze, w iluś dylematach decyzję mam już określoną. W 

związku z tym, ileś dylematów do rozstrzygania mi odpada. A po drugie, z pewnymi 

propozycjami, kiedy mówię o tym publicznie i otwarcie, ludzie już do mnie nie 

przyjdą. W związku z tym, nie będę musiał się tym zajmować. Także, z tych dwóch 

powodów, to mi ułatwia. Kilka lat później zadano mi pytanie: „Czy chrześcijaństwo 

pomaga, czy przeszkadza w biznesie?” I z tym pytaniem w pewien sposób się nie 

zgadzam, ponieważ jest w nim ukryty pewien priorytet. A mianowicie - czy w biznesie 

chrześcijaństwo pomaga, czy przeszkadza. Dla osoby naprawdę wierzącej ten 

priorytet jest ustawiony odwrotnie. Osoba naprawdę wierząca będzie wierzyła i dalej 

ufała Bogu, niezależnie od tego, czy ta wiara, czy to chrześcijaństwo, pomaga czy 

przeszkadza w biznesie. To jest na drugim planie. W tym kontekście zachęcam do 

publicznego i otwartego mówienia o swoich wartościach, o swoich priorytetach, o 

tym, co dla mnie osobiście jest ważne w życiu. Zachęcam do tego, żeby mówić, jak 

należy postępować, jak należy działać w różnych sytuacjach i jakich dokonywać 

wyborów. Ale jednocześnie, wziąć też odpowiedzialność za to, co się mówi. Jak 

zaczniesz publicznie i otwarcie mówić o swoich wartościach i przekonaniach, to 

spowoduje to dwie rzeczy. Po pierwsze – będziesz musiał to jasno dookreślić i 

nazwać. A po drugie, jak będziesz to robił publicznie, to zostaniesz bardzo szybko 

zweryfikowany przez otoczenie. Zostaniesz bardzo szybko skonfrontowany, czy to co 

mówisz, jest spójne z tym, co robisz. Ponieważ ta przestrzeń, pomiędzy tym co 

mówimy a tym co robimy, to jest ta przestrzeń, w której tracimy wiarygodność, 

przyjaciół i bliskich. W związku z tym, jak zaczniesz publicznie to mówić i otoczenie 

będzie cię konfrontowało - a nikt nie chce być konformistą, każdy chce być spójny – 

dostaniesz taką zewnętrzną motywację, żeby dążyć do spójności. Żeby zmieniać w 

swoim życiu to, o czym sam mówisz, że to jest dla ciebie ważne i że to są twoje 



 
 

www.ewangeliczna.pl Strona 4 

 

priorytety i twoje wartości. A otoczenie będzie robiło to w sposób naprawdę silny, 

mocny, a niekiedy brutalny. Ale to pomaga. To jest naprawdę duża, zewnętrzna 

motywacja, żeby być coraz bardziej spójnym.  

 

Relacje a ewangelizacja 

I kolejna rzecz – buduj relacje. Musisz uznać to za swój priorytet, że to jest dla 

ciebie ważne. Jeśli chcesz budować relacje, to musisz się też w to zaangażować. 

Musisz świadomie przeznaczyć na to czas. Potrzeba też być otwartym na ludzi, 

wrażliwym na ich potrzeby, zmagania, radości, smutki. W związku z tym, naucz się też 

dobrze słuchać. Ludzie wyczuwają, czy jesteś nimi naprawdę zainteresowany. 

Spróbuj zrozumieć każdą osobę w zespole indywidualnie. Budowanie relacji to też 

proces wzajemnego otwierania się, coraz lepszego poznania, zrozumienia się. Jest to 

też proces budowania zaufania. Budowanie relacji wymaga nie tylko pytania drugiej 

osoby, ale też mówienia o swoich emocjach, uczuciach, przeżyciach, doświadczeniach 

i refleksjach. Bez relacji większości ludzi nie interesuje, co masz do powiedzenia. 

Ewangelizacja oparta tylko na mówieniu o Bogu jest coraz mniej skuteczna. 

Potrzebne są osobiste relacje i zaangażowanie się w potrzeby drugiego człowieka. W 

związku z tym, jeśli chcesz głosić Bożą miłość, zaangażuj się w działania społeczne, 

które zaspakajają konkretne, namacalne potrzeby innych ludzi. Zaangażuj się po 

prostu w innych ludzi. Bądź sługą, a nie tylko mówcą.  

 

Zasada wolności 

I ostatnia, piąta wskazówka to – nauczaj przez pokazywanie i pozostawienie 

wyboru. Kiedy moje dzieci były nastolatkami i zaczęły dorastać, coraz mniej chciały 

słuchać, co jest dobre, co złe, jak się powinno żyć, a jak nie. I wtedy zacząłem po 

prostu mówić o swoich przeżyciach, doświadczeniach danego dnia. O tym, co mnie 

martwiło, co mnie smuciło, o tym, co mnie cieszyło. Mówiłem to przez komunikat „ja”: 

to było dla mnie ważne, to mnie ucieszyło. Ja mówiłem o sobie. Taka forma 

komunikatu jest do przyjęcia, bo ja im niczego nie narzucam, ja im nie mówię, że tak 

się powinno żyć. W związku z tym, dla nich jest to neutralne. Mogą to przyjąć i mają 

wolność, co z tym zrobią, co z tego wezmą. W jakiś sposób to zostaje. Na platformie 

SzukającBoga.pl, jako e-trener, nauczyłem się też, żeby mniej mówić jak żyć, a 
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zadawać więcej pytań, dzięki którym człowiek sam zrozumie i odkryje, co jest dobre. 

Ponieważ poczucie wolności, możliwości dokonywania wyborów jest jedną z 

podstawowych potrzeb ludzi. Prawdziwe przywództwo jest wtedy, jak powiedział Jim 

Collins, „kiedy ludzie podążają za nami, mając wolność innego wyboru”. Lider 

czwartego poziomu inspiruje ludzi do podążania za sobą, a lider piątego poziomu 

inspiruje ludzi do podążania za celem. Czasami mówię, że jak jesteś na świeczniku, to 

nie zasłaniaj światła. Jak jesteś na świeczniku, to nie zasłaniaj Jezusa Chrystusa swoją 

osobą. Kieruj ludzi na Jezusa. Nie jest twoją odpowiedzialnością, żeby przyprowadzić 

człowieka do Jezusa. Ty masz mu pomóc, żeby on sam doszedł i znalazł, i spotkał się z 

Jezusem. W pokazywaniu i byciu sługą ważna jest też postawa pokory, że nie 

wszystko wiem i umiem robić najlepiej. Pokora buduje też jedność. To nie ja mam 

najlepsze poznanie i zrozumienie Biblii i Boga. Uznanie swoich niedoskonałości 

przyciąga ludzi i ułatwia dzielenie się władzą swojej pozycji. Pokazanie swoich potrzeb 

i braków daje przestrzeń do zaangażowania się innych. Mówienie o swoich 

słabościach, niepowodzeniach, z jednej strony wymaga odwagi, ale otwiera innych i 

daje im siłę do podejmowania wyzwań i trudnych zadań. Doskonałość zabija 

autentyczność, choć warto do niej dążyć i dbać o jakość, tego co robimy. Kiedy będzie 

brakowało tobie kolejnych, dalszych wskazówek, czym się kierować w życiu, to jest 

jedna, podstawowa – zawsze kieruj się miłością, a najlepiej Bożą miłością. Dziękuję. 


