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Jeszcze tylko raz— 
a potem przestanę . . . 
Czy jest jakiś sposób, aby wyjść z uzależnienia?

Uzależnienie nie ogranicza się tylko do nielegalnych 
narkotyków lub nadmiernego spożywania alkoholu. 
Maria nie może przestać jeść. Bill nie może przestać 

oglądać pornografii. Carla nie może przestać grać w bingo 
online. Lista możliwych uzależnień nie ma końca.

Kto ponosi winę za uzależnienia? Czy są to tylko 
złe nawyki, czy też to jest coś poważniejszego? Co jest 
potrzebne do zmiany? Czy jest to leczenie lub terapia? 
Czy kiedykolwiek w pełni uwolnimy się o tego i jak długo 
to potrwa?

W tej broszurze zastanowimy się nad tym, czym są 
uzależnienia, jak wpływają one na całe nasze życie i 
dlaczego jest nadzieja dla nas wszystkich.
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Uzależnienie

Bycie uzależnionym od czegoś oznacza, że jesteś 
zależny od tego do takiego stopnia, że ma ono 
znaczną kontrolę nad twoim życiem. Być może 

zaskoczy cię fakt, że wiele osób jest uzależnionych od 
całkiem codziennych rzeczy, takich jak jedzenie, praca, 
ćwiczenia fizyczne, zakupy, pieniądze itp.

Mogą istnieć zdrowotne przyczyny uzależnień. Jednak 
większość uzależnień jest spowodowana wyborami 
jakich dokonujemy. Na przykład, uzależnienie danej 
osoby od hazardu najprawdopodobniej zaczyna się po 
prostu dlatego, że stara się 
ona wypełnić ‘pustkę’ w swoim 
życiu czymś ‘ekscytującym’.

Wielu z nas rozgląda się 
w życiu za  tym, co daje nam 
uczucie przyjemności, poczucie 
władzy i kontroli. Chcemy 
zaspokoić nasze potrzeby, 
więc robimy to, co sprawia, 
że czujemy się dobrze. A gdy 
to uczucie znika, wracamy 
do naszego uzależnienia, aby 
znowu poczuć się dobrze, bez 
względu na to, jakie szkody może ono spowodować. W 
‘tym momencie’,  finansowe ograniczenia naszej rodziny 

Uzależnienie: 
bycie zależnym od 
czegoś do takiego 

stopnia, że ma 
ono znaczącą 
kontrolę nad 
twoim życiem 
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są zepchnięte na bok przez chęć doznania przyjemnego 
uczucia jeszcze tylko raz. Jest to błędne koło.

Może rozpoznajesz niektóre z tych objawów w  
swoim życiu:

• Rosnąca potrzeba oraz skupienie uwagi na 
czymś w szczególności.

• Zaprzeczanie, że coś niewłaściwego się dzieje.
• Odsuwanie się od rodziny, przyjaciół.
• Wpadanie we wzburzenie, przygnębienie lub 

strach, kiedy uczucie satysfakcji lub ‘podniety’ 
jest nieosiągalne.

Bez względu na to, jak uzależnienie się zaczyna,  
najważniejsze pytania, które należy sobie zadać to: Co 
zamierzam z tym zrobić? I czy tak naprawdę  
chcę przestać?

Dlaczego się uzależniamy?
Uzależnienia oferują poczucie ukojenia i kontroli  w świecie, 
który zbyt często może być nieprzewidywalny i bolesny.

Ukojenie. Poczucie winy, samotność, żal, nuda, 
odrzucenie, depresja. Istnieje wiele sytuacji, w których 
poszukujemy ukojenia. I  czasami znajdujemy ukojenie, 
gdy ciągle aplikujemy sobie jakąś formę przyjemności 
lub ‘podniety’. Jednak, ostatecznie uzależnienia tylko 
zwiększają jakikolwiek ból czy rozczarowanie, z którymi 
się zmagamy. Ponieważ przejmują kontrolę nad naszym 
życiem, w końcu zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy 
ulgi już nie tylko w naszych problemach, ale także w 
uzależnieniach, w których próbowaliśmy znaleźć ukojenie.
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Kontrola. Uzależnienia są jak prywatne latające 
dywany, które przenoszą nas w świat, gdzie wydaje się 
nam, że sprawujemy kontrolę. Zapewniają przewidywalny 
sposób zmiany sposobu, w jaki myślimy o sobie i innych. 
Nasze uzależnienia obiecują pocieszenie, przyjemność i 
kontrolę—teraz! O czym dowiadujemy się zbyt późno to jest 
to, że tak faktycznie to nasze uzależnienia kontrolują nas. 
Mówimy sobie, że wciąż to my dyktujemy warunki, ale w 
rzeczywistości staliśmy się niewolnikami własnych pragnień.

Również zaczynamy odczuwać nową emocję: wstyd. 
Czujemy wstyd z powodu naszego uzależnienia i ten wstyd 
powstrzymuje nas przed poproszeniem o pomoc. Wstyd, 
pod wieloma względami, trzyma nas w pułapce uzależnień 
bardziej niż fałszywa obietnica ukojenia lub kontroli.

Za każdym razem, gdy po raz kolejny ulegamy naszemu 
uzależnieniu, przyjemność się zmniejsza, a poczucie wstydu 
się zwiększa. Powoli nasza zdolność do otwarcia się przed 
innymi zostaje przytłumiona. Jednak dla wielu z nas, 
popadanie w uzależnienia, aby  wypełnić coraz większe braki 
w naszym życiu, wydaje się lepsze niż otwarcie się i uzyskanie 
pomocy. Wolimy obwiniać innych za nasze problemy.

Czujemy się całkowicie w potrzasku. Nie chcemy 
stracić naszych przyjaciół i rodziny. Ale nie wiemy jak 
rozmawiać otwarcie i po prostu nie potrafimy wyobrazić 
sobie życia bez naszego uzależnienia. Możemy próbować 
pozbyć się uzależnienia z naszego życia, wyrzucić butelki 
i zablokować strony z hazardem na naszych telefonach. 
Ale potem w ciągu kilku tygodni lub nawet dni, potrzeba 
ukojenia wraca. Bardzo szybko się poddajemy i czujemy 
się jeszcze bardziej przegrani niż wcześniej.



 CZEGO POTRZEBA, ABY SIĘ UWOLNIĆ? [5]

Czego potrzeba, 
aby się uwolnić?

Coś musi sprawić, że będziemy chcieć wyrwać się z 
uścisku uzależnienia. Dla każdego z nas, to ‘coś’ może 
być czymś zupełnie innym. Dla jednego to może być 

fakt wyjścia uzależnienia na jaw, a ktoś inny pewnego ranka 
się obudzi i uświadomi sobie, że potrzebuje zmiany.

Jedno jest pewne. Będziemy potrzebować pomocy 
duchowej, aby się uwolnić. Nigdy nie znajdziemy 
zaspokojenia tylko w jedzeniu, alkoholu, narkotykach, seksie 
lub pracy. Co oznacza, że uzależnienie jest czymś więcej niż 
tylko fizycznym problemem. Aby uwolnić się od uzależnień, 
musimy zacząć szukać tego, czego rzeczywiście potrzebujemy.

Uczynienie Boga Centrum Naszego Życia. Nasze 
pragnienia i potrzeby nie są złe. Bóg, nasz Stwórca, chce, 
abyśmy znali przyjemność, znaczenie i wolność w naszym 
życiu. Ale giniemy przez sposób, w jaki próbujemy 
zaspokoić te pragnienia. Zaspokojenia i bezpieczeństwa 
nie można znaleźć w ‘rzeczach’, lecz w Bogu!

Ktoś kiedyś powiedział o Bogu: „Stworzyłeś nas dla 
Siebie, a my jesteśmy niespokojni, dopóki nie znajdziemy 
naszego odpocznienia w Tobie.” Jeśli dobry, kochający nas 
Bóg nie będzie w centrum naszego życia, to skończy się 
to dla nas zafiksowaniem się na własnych pragnieniach, 
dopóki one nie przejmą kontroli nad nami.
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Ale przecież, tak łatwo jest doznać ‘dreszczyku emocji’ 
za pomocą różnych rzeczy! Otworzenie kolejnej butelki jest 
znacznie szybszym sposobem, aby poczuć się dobrze niż długa, 
ciężka droga  bycia uczciwym  przed Bogiem i tymi wokół nas.

Uwięzieni w naszych uzależnieniach, to czego najbardziej 
się obawiamy to odrzucenie. Dlatego nie chcemy, aby nikt, 
wliczając Boga, o tym wiedział. Ale Jezus daje nam tę obietnicę:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych”—Ew. Mateusza 11.28-29

Potrzeba Boga. Over Ponad 2000 lat temu Jezus 
Chrystus zdobył reputację jako przyjaciel grzeszników. 

Oznacza to, że spędzał czas 
z tymi ludźmi, których życie 
było pogmatwane. Ale Jezus 
nie przyszedł na ziemię, aby 
nas osądzać. Przyszedł, aby 
ochronić nas przed naszymi 
pomyłkami, porażkami 
i uzależnieniami. Jezus 
powiedział, „Albowiem nie 
posłał Bóg Syna na świat, aby 
sądził świat, lecz aby świat 
był przez niego zbawiony.” 
(Ew. Jana 3:17)

Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to 
zrobił to dla nas, biorąc na siebie 

Być może nigdy 
nie będziemy 
zupełnie wolni 
od skłonności 

do uzależnienia, 
ale możemy 
żyć skupiając 

uwagę na Bogu
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gniew Boga wobec nas za to, jak przeżyliśmy nasze życie. My 
wszyscy pominęliśmy Boga i żyliśmy dla siebie,  tak jak nam się 
podoba, wplątując się w uzależnienia z biegiem czasu.

Jezus nie umarł tylko za swoich przyjaciół lub 
dobrych ludzi. Zmarł za ludzi takich jak my. Zmarł za 
ludzi uwięzionych przez swoje własne autodestrukcyjne 
pragnienie seksu, alkoholu i wszystkiego innego. Dlatego 
Paweł mógł powiedzieć:

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego 
nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani 
bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani 
mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani 
oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.  
A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, 
i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w 
Duchu Boga naszego.”—1 List do Koryntian 6:9-11

Jeśli Bóg oczyszcza i pozwala wejść do królestwa Bożego 
takiego rodzaju osobom, gdy tylko zaufają Jezusowi, to 
zatem jest nadzieja dla nas wszystkich. Bóg nie oczyszcza i 
nie ratuje dobrych ludzi. Sam Jezus powiedział:

“Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie 
przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, 
lecz grzeszników.”— Ewangelia Marka 2:17

Boimy się odrzucenia. Płacąc za nasze błędy, Jezus 
zapewnił to, że Bóg nigdy nas nie odrzuci. Ale musimy 
Go przeprosić i powierzyć Mu nasze życie w Jego ręce. To 
jest to co oznacza być chrześcijaninem.
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Życie przed Bogiem. Czy chrześcijanie cierpią z 
powodu uzależnień? Tak. Ludzie mogą się zmagać z 
uzależnieniami przed jak i po powierzeniu swojego życia 
Chrystusowi i otrzymaniu Bożego przebaczenia. Słabość 
ta może pozostać z nami tak długo, jak żyjemy.

To do chrześcijan Paweł napisał:

„I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale 
bądźcie pełni Ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i 
hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim 
Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”—List do Efezjan 5:18-20

Paweł ostrzega, że chrześcijanie nie są ponad 
niebezpieczeństwem takich rzeczy jak nadużywanie 
alkoholu. Ale też wyjaśnia, że chrześcijanie mogą żyć 
swoim życiem polegając na Bogu, a nie sobie. To jest 
coś, co oznacza być „napełniony Duchem Świętym”. 
Chrześcijanie wiedzą, że Bóg, przez Swojego Ducha, 
mieszka w nich. Są w 100% połączeni z Nim na co dzień. 
Już nie muszą mierzyć się ze swoimi uzależnieniami 
sami. Zamiast tego mogą polegać na Bogu i żyć pełnym 
wdzięczności życiem, ponieważ Chrystus uczynił 
wszystko, co niezbędne, aby ich ocalić.

Możemy nigdy nie być całkowicie wolni od skłonności 
do uzależnienia, ale możemy żyć skupiając uwagę na 
Bogu, dziękując Mu za zapewnienie nam miejsca w niebie.

Na rozstaju dróg
Bez względu na rodzaj uzależnienia, z jakim możemy się 
zmagać, Bóg prezentuje każdemu z nas ten sam wybór. 
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W Biblii, Jezus przedstawia Siebie stojącego u drzwi, 
pukającego i mówiącego:

“Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i 
otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, 
a on ze Mną.”—Obj. 3:20

Jezus oferuje nam swoje przebaczenie i przyjaźń. Puka 
do drzwi naszego życia , lecz to my musimy pozwolić Mu 
wejść. On nie wejdzie bez zaproszenia. Musimy aktywnie 
dokonać wyboru, aby mu zaufać.

Może myśl o Bogu pukającym do twoich drzwi sprawia, 
że zaczynasz panikować. Wiesz, że w twoim życiu są bardzo 
nieciekawe obszary, których nie chcesz, aby On zobaczył. 
Ale musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem—On już widzi 
każdego z nas wyraźnie, tak jakby nie było drzwi. On widzi 
każdy błąd, każdą porażkę i każde uzależnienie.

Jednak On chce, abyśmy pozwolili Mu wejść do naszego 
życia. To dlatego, że już zna nasze słabości i niepowodzenia, 
umarł za nas na krzyżu. Kiedy otworzymy drzwi Jezusowi, 
pozwalamy wejść komuś, kto przynosi przebaczenie, 
odpocznienie i uzdrowienie. Jezus nie przychodzi do 
naszego życia, aby nas sądzić. On przychodzi, aby dać nam 
nowe życie z Bogiem, obietnicę nieba i wytrwałości, aby 
nieustannie mu ufać i żyć w Jego mocy.

Jezus daje nam szansę na zmianę kierunku w naszym życiu—
aby już nie skupiać się na sobie i naszych uzależnieniach, 
ale w zamian skoncentrować się na Bogu. To zaczyna się od 
szczerej rozmowy z Jezusem, w której  otwarcie przyznajemy 
się do naszych uzależnień i bólu, akceptujemy szkody, które 
wyrządziliśmy i poddajemy swoje życie Jego opiece. 
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Oznaki zmiany

Uznanie, że tylko Bóg może uleczyć nasz ból. Our 
Nasze uzależnienia sprowadzają się do unikania bólu. 
Jednak ostatecznie właśnie powodują więcej bólu. 

Bóg jest Jedynym, który daje prawdziwy pokój i trwałe życie.

„Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w 
nikim innym nie mam upodobania! aż ciało i serce moje 
zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem 
moim na wieki.”—Psalm 73:25-26

Przyznanie, że potrzebujemy pomocy. Nasze 
uzależnienia, na ogół, są wynikiem naszych wyborów. 
Ranią nas i tych wokół nas. Musimy przeprosić Boga i 
ludzi, których skrzywdziliśmy. Przyznanie się do tego, 
że nie potrafimy się kontrolować, jest trudne. Jednak 
mówiąc innym o naszej walce, możemy odsłonić 
prawdę o naszych uzależnieniach i przestać prowadzić 
podwójne życie. Bycie uczciwym wobec Boga nie ma 
sprawiać, że czujemy się winni. To pozwala nam zbliżyć 
się do Niego, otrzymać przebaczenie i polegać na Nim.

Bycie wdzięcznym. Błogosławiony ten, któremu 
odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty!—
Psalm 32:1

Ci, którzy ufają Jezusowi mają wiele, za co mogą być 
wdzięczny! Ich życie nie jest już dłużej definiowane przez ich 
uzależnienia, ale przez obietnicę Boga, że On jest z nimi, że 
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ich prowadzi, przebacza im i wita ich w niebie. Chrześcijanie 
zostali przyjęci jako dzieci samego Boga (Ef. 1:5)! Zasługujemy 
na gniew Boga, a jednak Chrystus oddał swoje życie, aby 
uratować nas od sądu. Jakże możemy Mu nie dziękować i nie 
przyjąć Go jako naszego Pana i Zbawiciela?

Poleganie na Bogu. ‘’ jest sposobem, w jaki chrześcijanin 
żyje. Nie poddanie się wrogowi lub uzależnieniu, ale 
poddanie się Bogu i Jego drogom. ‘Poddanie się’ Bogu nie 
jest tylko jednorazową decyzją wtedy, gdy potrzebujemy 
pomocy w uwolnieniu się od uzależnienia. Jest to sposób, w 
jaki mamy  żyć na co dzień. Nasza satysfakcja i pokój będą 
trwałe tylko wtedy, gdy będą się opierały na niezmiennym 
Bogu, który nas kocha. Możemy oddać Mu wszystkie 
nasze zmagania wiedząc, że On jest w stanie zaspokoić 
nasze potrzeby. Jego Duch Święty mieszka w nas, aby nas 
wzmacniać i prowadzić każdego dnia.

Troszczenie się o innych. When Kiedy przestajemy 
skupiać się tylko na sobie, stajemy się wolni, aby służyć 
Bogu i ludziom, których On uczynił. Jeśli wyznaliśmy 
nasze  niepowodzenia Bogu, nie musimy już niczego 
ukrywać, co oznacza, że nie ma powodu, aby odsuwać 
się od innych. Chrześcijanie mogą z pokorą troszczyć się 
o innych, opiekować się nimi i dzielić się z nimi swoją 
historią. Nie muszą czuć się winni lub zawstydzeni, kiedy 
to robią, ponieważ Jezus zapłacił za wszystkie ich grzechy.

[Bóg] pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, 
abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, 
pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg 
pociesza.—2 List do Koryntian 1:4
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Uzyskiwanie pomocy
Niestety, bez względu na to, w jaki stopniu wyleczymy 
się z uzależnienia, zawsze będziemy mieć egoistyczne 
pragnienia. Kościoły są pełne ludzi, którzy borykają się z 
różnymi sprawami, ale którzy również wiedzą, że Jezus jest 
ich Zbawicielem i  siłą na każdy dzień. Kościół jest także 
miejscem, gdzie można otwarcie mówić o swoim życiu i 
troszczyć się o innych, bez strachu przed odrzuceniem!

Kościół nie zawsze jest w stanie poradzić sobie ze 
wszystkimi medycznymi i fizycznymi skutkami niektórych 

uzależnień. Może być wskazane, 
aby  również zasięgnąć porady 
lekarza, skorzystać z grup 
wsparcia lub terapii. Ale Kościół 
naucza o tym, co Jezus uczynił 
dla nas, abyśmy mogli prowadzić 
pełne zaufania i wdzięczności 
życie przed Bogiem.

 Jeżeli nie jesteś częścią 
kościoła, porozmawiaj z 
chrześcijaninem, którego 
znasz, o przyłączeniu się do 
kościoła i spotkaniu z innymi 

chrześcijanami, którzy mogą zmagać się z podobnymi 
uzależnieniami do twoich. Możesz być zaskoczony, jak 
wiele pomocy jest dostępnej dla ciebie. To ważne, że nie 
borykamy się z naszymi zmagania sami, ale mamy braci 
chrześcijan, którzy mogą modlić się z nami, dodawać nam 
odwagi i podtrzymywać nas w oczekiwaniu na spotkanie z 
Jezusem twarzą w twarz.

Nasza satysfakcja 
i pokój będą 

trwałe tylko wtedy, 
gdy są oparte na 

niezmiennym Bogu, 
który nas kocha
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Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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