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Mefiboszet powiedzial do Dawida, "Czymze jest twoj sluga, ¿e zwrociles uwage na
takiego zdechlego psa, jakim ja jestem?" (2 ks.Samuela 9:8) by³o to po tym jak Dawid
powiedzia³ mu "Bedziesz jadl u mego stolu przez wszystkie dni twojego zycia." Wiec ja
rowniez pytam, dlaczego Pan zwrocil na mnie uwage, na takiego zdechlego psa, pchle,
robaka? Nie wiem, powiedzialbym ,ze nie wiem czemu zwrocil na mnie uwage, ale jednak
wiem poniewaz Iz 43:7 mowi, ze On mnie zbawil, uksztaltowal mnie, On uczynil mnie na
swoja

chwale

zeby

Bog

byl

wychwalany.

Oto

dlaczego

mowie

tu

dzis moje

swiadectwo,poniewaz wierze ze Pan bedzie uwielbiony przez moje swiadczenie o jego wielkim
zbawieniu ktore calkowicie bylo z laski Bozej. Modle sie aby Pan pomogl mi ukazaæ wielkie
znaczenie Jezusa Chrystusa kiedy bede mowil o sprawach z mojej przeszlosci i terazniejszosci
. Wychowalem sie w kosciele, i kiedy mialem 5-6 lat, zmowilem "modlitwe grzesznika' (o
przyjecie Jezusa do serca) na schodach w domu mojej babci, pamietam gdzie to bylo
pamietam tez nastepne lata po tej modlitwie, nadzieja mojego zbawienia byla w tamtym
wydarzeniu, w moim zaakceptowaniu Jezusa. Ciagle wracalem do tamtej chwili. Ciagle
pamietalem tamto miejsce .Wciaz myslalem o tamtym fakcie i czerpalem z tego troche
pewnosci i nadziei. Moja nadzieja nie byla w Jezusie Chrystusie.On nie byl ta mocna skala dla
mnie. Ufalem pu³apce, ktora wydawala siê byc mocna ,ale na koncu miala mnie zawiesc.
Wiec gdy mialem okolo 12 lat, zaczalem chodzic z mama do sklepu spozywczego gdzies w
tym czasie, zaczalem zwracac uwage na czasopisma znajdujace sie przy kasie I w wieku 12
lat stalem sie mocno uzalezniony od pornografii i przez nastepne 9 lat mojego zycia, bylem
niewolnikiem pornografii czy to w internecie czy w czasopismach Czy w jakiejkolwiek innej
formie. To bylo zycie dla pozadliwosci. To bylo to co mnie kontrolowalo i dawalo mi
satysfakcje. Niesamowitym jest ,ze niewazne ile bys dostal, to zawsze pozostawi sie pustym.
Jedna z najbardziej -tak mysle- zwodniczych rzeczy w kazdym grzechu, jest dazenie za nim.
Kiedy podazasz za grzechem, masz pewna radosc i podekscytowanie,ale w momencie gdy

osiagniesz grzech, i zaspokoisz sie nim, wtedy on po prostu zostawia cie suchym i pustym. Tak
jak slyszalem kiedys ":Grzech zabierze cie dalej niz kiedykolwiek chcialbys pojsc, bedzie
trzymal cie dluzej,niz sam chcialbys, i bedzie kosztowal cie wiecej niz kiedykolwiek chcialbys
zaplacic." A wiec gdy mialem 18 lat - wiesz -- w srodku szkoly,moi rodzice wzieli mnie z niej i
uczyli mnie w domu. Klamalem. Nie uczylem sie w szkole, gralem w gry wideo 15-16 godzin
dziennie przez 5-6 lat mojego zycia. To wszystko co robilem. Gralem w gry. Mialem wieksza
radosc bedac postacia w grach, martwiac sie o osiagniecie kolejnych poziomow w grze i o
wyposazenie mojej postaci ,bardziej niz o moj prawdziwy zyciowy charakter. Gdy mialem 18
lat, moi rodzice zmusili mnie,aby, zrobil prawo jazdy,bo nie chcialem jezdzic samochodem
chcialem siedziec w domu,. by cale dnie grac w gry komputerowe to byl moj bozek, moje
bozyszcze, i to bylo scisle powiazane z internetem i pornografia poniewaz ten komputer -- Ja
bylem tam, doslownie w moim sercu, klaniajac sie nisko i wielbiac to jako mojego boga. I
wiesz co? Teraz wracam pamiecia i widze , czlowieku,bylem glupcem. Chcialem osiagnac
tamto i stracic moja dusze na cala wiecznosc. Coz,gdy mialem okolo 18 lat , naprawde
znienawidzilem grzech pornografii. Mam na mysli ten wstyd, to poczucie winy, co to uczynilo
w moim zyciu - to naprawde uczynilo mnie zalosnym. Ciagle wolalem do Boga twarza do
ziemi, mowiac , Boze ,juz nigdy tego nie zrobie." Ale ciagle wracalem do tego. bylem
pochloniety, kontrolowany przez to. Impulsy,ktore przyszly do mnie ,abym podazal za
grzechem - coz, calkowicie mnie kontrolowaly i naprawde pragnalem stac sie wolny.
pamietam robienie kursow, filtry internetowe. i majac 18 lat, mialem pragnienie by dac moje
swiadectwo, poniewaz bylem wolny od pornografii moze ze 30 dni. I dalem moje swiadectwo
w wersji audio w filmiku na youtube. Majac 18 lat, czyli 3 lata zanim Bog mnie zbawil, lata
zanim zaczalem prowadzic strone illbehonest.com I pamietam jak wystawilem to
swiadectwo, i zaczalem wracac do grzechu. wiec usunalem to - zdjalem to (z youtube). I
wciaz probowalem dazyc za wolnoscia od pornografii. tu jest cos co chce zaznaczyc, i to jest
naprawde olbrzymie -- moim bogiem byla wolnosc, moim bogiem nie byl Jezus Chrystus.
gonilem za wolnoscia zamiast za Jezusem. powod przez ktory szedlem do piekla, to byl
oczywiscie grzech, ale wielkim bozkiem byla wolnosc. chcialem byc wolny od pornografii,
wolny od masturbacji. Chcialem wyrzucic to z mojego zycia. pamietam jak myslalem, "coz
jesli poslubie te osobe, jak w ogole bede zyl ze soba, bedac zonaty i ciagle patrzac na
pornografie." myslalem "nie chce byc w takiej sytuacji," Wiec mialem caly ten "Swiatowy
smutek", jak II kor. 7:10 mowi, caly ten "swiatowy smutek" ktory motywowal mnie bym

podazal za wolnoscia. To nie byl Jezus. Wcale nie uwazalem krzyza Jezusa za cenny . Bylem
calkowicie zwiedziony. Nastepnym miejscem z ktorego wzialem falszywa pewnosc byl list do
Rzymian rozdzial 7. gdzie Sw.Pawel mowi ,ze robi zeby ,ktorych nie chce robic. I pamietam
innych ludzi w moim zyciu, nawet pastorow mlodziezowych, i ludzi, oni stale zapewniali
mnie ze jestem zbawiony, z powodu tego co Sw.Pawel powiedzial w Liscie do Rzymian 7. i
moge teraz cofnac sie wstecz i zobaczyc ,ze Sw.Pawel mowil tak naprawde o tym jak kiedys
byl faryzeuszem. Oczywiscie, ze Sw.Pawel chcial byc wolny z tych grzechow, poniewaz jego
doskonalenie bylo w podazaniu za zakonem. to bylo tzw. zbawienie z uczynkow ,lecz
ostatecznie mowi, "kto uwolni mnie z tego ciala smierci?" I tym jest Jezus Chrystus! i kiedy
idziesz do Rzymian 8,13, widzisz ,ze przez Ducha usmiercamy uczynki ciala, a jesli nie, to
umrzemy pamietam wzrastanie ,czytywalem Ew.Mateusza 5:30, o tym ze jesli twoje prawe
oko sprawia ze grzeszysz,wylup je, lub odetnij ramie, albo pojdziesz do piekla. Wiesz,to
szalone? Ja i wszyscy moi przyjaciele czytywalismy ten fragment, i myslelismy: "To nie moze
oznaczac tego co oznacza, poniewaz jesli tak, to znaczy ze idziemy do piekla." "Ale jestesmy
chrzescijanami!“ "Zmowilismy modlitwe (o przyjecie Jezusa do serca) . Wierzymy w
Jezusa,chodzimy do kosciola."wiec bralismy ten fragment i mowilismy,ze to nie moze
znaczyc... jesli wezmiesz 1 kor 6:9 -- mowi, "nie ludzcie sie, nierzadnicy (rozpustnicy) nie
odziedzicza Krolestwa Bozego," i pamietam jak pomyslalem, "Coz,to nie moze znaczyc tego co
znaczy,bo wtedy znaczy to ze ide do piekla, to znaczy nie dziedzicze Krolestwa Bozego.
kwestia byla taka,ze zawsze patrzylem na wszystkich moich przyjaciol i wiekszosc z nich byla
taka jak ja. a wiec myslalem, "coz, oni wszyscy sa chrzescijanami, ja jestem chrzescijaninem."
a nie patrzylem na ten standard, te ksiege, te biblie. wiec dzis apeluje do was -- patrzcie na te
ksiege, na biblie. Czy twoje zycie zgadza sie z tym? Czy prawdziwie "narodziles sie na nowo" i
zostales zbawiony? Czy zostales odrodzony? Wiesz, odrodzenie, w ks.Ezechiela 36, mowi - Ten
kraj, niegdys spustoszony, sta³l sie podobny do ogrodu Eden;. I Bog wchodzi tam i mowi
"zabiore serce z kamienia i dam ci serce miesiste, dam ci nowego Ducha. Mojego ducha dam
do waszego wnetrza i uczynie, ¿e bedziecie postepowac wedlug moich przykazan, moich praw
bedziecie przestrzegac i wykonywac je." (36:27) i oto - to nie bylo rzeczywistoscia w moim
zyciu.
i wieku 21 lat, wierzylem , ze jestem zbawiony, ale bylem zgubiony. zaczalem chodzic
na rozwazania biblijne pewnego wieczoru. zaczalem sie interesowac Slowem Bozym.
zaczalem mowic do wszystkich chlopakow w kosciele : "musimy sie uwolnic od pornografii i

masturbacji." "z czym to sie bedzie wiazac?" mielismy "Safe Eyes"(rodzicielski program
ochrony dzieci przed zlym wplywem internetu), mielismy filtry internetowe, zrobilismy
60-dniowe kursy. nic z tego nie dzialalo. Coz, nie bylismy zbawieni. Oto dlaczego to nie
dzialalo.
poszedlem do domu i pamietam jak przeszedlem przez salon i moja rodzina niestety
ogladala pewien program telewizyjny , gdzie sa te wszystkie supermodelki wiec spojrzalem
przez sekunde i zobaczylem jedna z nich i wszystkie te pozadliwe mysli zalaly moj umysl i
wrocilem do mojego pokoju. Siedzac w pokoju, czulem jak pozadliwosc pokonuje mnie, te
mysli - nie moglem ich opanowac. teraz uswiadamiam sobie ,ze nie mialem wtedy Ducha
Bozego we mnie. zamierzalem wlaczyc internet i przejrzec tresci pornograficzne,ale zamiast
tego sprawdzilem mojego facebook'a - i ktos,kto byl na rozwazaniu biblijnym tego wieczoru,
kogo znalem cale zycie, nigdy wczesniej nie rozmawialem z nimi, wyslali mi wiadomosc o
tresci: "James." Oni po prostu wymienili wszystkie te pozytywne rzeczy jak:"to
niewiarygodne,co Bog uczynil w twoim zyciu." i tak dalej - a ja usiadlem i uswiadomilem
sobie,ze Bog nie uczynil nic w moim zyciu. to bylo wszystko dzielo James'a Jennings. ciezko
pracowalem by wyczyscic "ten kubek" na zewnatrz, jednak nie mialem nowego serca od
Boga. Nie bylem "narodzony na nowo" I dobrze pamietam tamten wieczor gdy wolalem do
Boga ,a On mnie zbawil. w koncu porzucilem zbawienie przez moje uczynki,starania
pamietam latwo bylo mowic:"jestem zbawiony tylko przez wiare w Jezusa Chrystusa," jednak
ciagle pelniac uczynki,aby byc zbawionym probujac zasluzyc,aby Bog mnie zaakceptowal
przez moja wolnosc. Zawsze mowilem o wolnosci od pornografii kiedy byl zgubiony
,poniewaz ona byla moim bogiem. a teraz - wiesz - miec drogocennosc Jezusa -wiedziec,ze
On stal sie grzechem za mnie i cierpial gniew Bozy. Bog zmiazdzyl Jego jedynego Syna na
krzyzu za moje grzechu. To jest po prostu niewiarygodne, niesamowite.
Nie bylem swiadomy tego,ze zostalem zbawiony tamtego wieczora. Mialem wolnosc
od pornografii i masturbacji. Nie bylem dluzej niewolnikiem tego Jednak miesiace pozniej,
gdy zdalem sobie sprawe z doktryny odrodzenia, co to znaczy byc narodzonym na nowo.
uswiadomilem sobie, wow- nie bylem zbawiony gdy mialem 6 lat." wiesz, mam tak wielu
ludzi na stronie illbehonest.com - moze ktos kto ma 50 lat, i oni mowili"coz,jestem zbawiony
od 6 roku zycia - i jestem niewolnikiem pornografii od 40 , i jestem chrzescijaninem."
I
powiedzialem ta sama rzecz:"Przyjacielu, ty nie jestes chrzescijaninem, ja nie bylem
chrzescijaninem." Rzymian 6:18 mowi, "a uwolnieni od grzechu, staliœcie siê s³ugami

sprawiedliwoœci mowi "Kto jest w Chrystusie,nowym jest stworzeniem.Stare przeminelo oto
wszystko stalo sie nowe" Wiesz dlaczego? W 18 wersie jest napisane "A wszystko to jest z
Boga." I to jest to co sie stalo tamtego wieczora- Zywy Bog... -- Zywy Bog wtargnal do
mojego zycia. Mialem okrety Ducha Bozego ,podciagnely do przodu od strony mojej malej
fortecy grzechu i zaatakowaly z pelna sila moja mala fortece i zostala zniszczona. To bylo 3
lata temu i Bog uczynil to radykalne dzielo. i zawsze od tamtego czasu,wiesz? Sa miny ladowe
wokol mnie i kazdy krok ma znaczenie. robie niewlasciwe kroki i wiesz co, tak jak Dawid
powiedzial, kiedy uczynil

niewlasciwy

krok i popelnil cudzolostwo i morderstwo,

Chrzescijanom zdazaja sie upadki, nie jestesmy doskonali. I mowie ci, Nie jestem tym kim
mialem w zwyczaju byc. Jestem niewolnikiem Chrystusa. To moja najwieksza radosc sluzyc
Mu.On jest moim Panem.Nie moge w to uwierzyc!... ze przez 21 lat moim panem byl moj
komputer. To takie glupie.To niewiarygodne! Jednak Bog mial laske dla mnie. Zwrocil na
mnie uwage-zdechlego psa. I Bog dyscyplinuje tych ,ktorych kocha, jak w liscie do
Hebrajczykow 12. On wchodzi tam z rozga, i uwalnia nas od nas samych i pokazuje nam,ze
nie mozemy polegac na sobie. Przyczyna wszystkiego jest problem serca.Powodem dla
ktorego szedlem w pornorafie bylo to,ze bylem samolubny. I powod dla ktorego kiedys
uzywalem www.illbehonest.com...wiesz...Illbehonest byloby kiedys dla mnie sluzba w ktorej
zdobywalem radosc z moich dokonan. widzisz, mozesz uczynic cokolwiek swoim bogiem.
Mozesz uczynic bogiem swoja wolnosc od seksualnego grzechu. mozesz uczynic cokolwiek
bogiem - i to jest to co ja wtedy zrobilem. Wiec mobilizuje was,ktorzy tam jestescie sprawdzcie swoje serca, poniewaz wszystko jest kwestia serca.Wszystko ma swoj poczatek w
sercu. I niezmiernie wazne jest,zeby sobie to uswiadomic. Poniewaz musimy podazac za
Panem Jak slyszalem kiedys brat Bob'a mowiacego: "Bez zobowiazan do swiata." Miec
wszystko za soba. Mam nadzieje ,ze to was zacheca .
jestem w szoku,ze Bog mnie zbawil i pozwolil mi rozpoczac Illbehonest.com i nie
uczynic tego katastrofa. wchodzilem w tak wiele herezji,pamietam,kiedy zostalem
zbawiony,brnalem w ten tzw. "nowopowstajacy kosciol" Dziekuje Bogu ze byl wierny dla
mnie i przyprowadzil mnie z powrotem do tej ksiegi, by przeprowadzic mnie od ludzi do Boga.
i to jest-- Chwala Panu za to! Pan zbawil mnie z podazania za wolnoscia zamiast za
Chrystusem I przez 18 lat mojego zycia bylem calkowicie zatwardzony na cala prawde i po
prostu spalem w kosciele. I od momentu gdy zostalem oswiecony ze "potrzebuje wolnosc,"
podazalem za wolnoscia,nie za Chrystusem. "Jesli Syn was uwolni, prawdziwie wolni

bedziecie" (J 8,36) Lecz to jest "Syn ktory cie uwalnia." . To nie twoje wlasne ja. Musimy
porzucic nasza wlasna sile. Jeremiasz 17:5 mowi "Tak mowi Pan: Przeklety maz, ktory na
czlowieku polega, ale (7) blogoslawiony czlowiek,ktory polega na Panu." Ufam Panu,ze
bedzie wciaz mnie uswiecal,by mnie przezwyciezyc. Nie moge uwierzyc w to dzielo
odciagania mnie ode mnie samego, ktore Bog uczynil w ostatnich 2 latach Kiedy zostalem
zbawiony, Czulem sie jakbym nie mial juz wcale zadnych zmagan. I Pan pokazal mi, "James,
masz problem w sercu tu, problem w sercu tam" i rzeczy o ktorych nigdy nie myslalem ze sa
grzechami, Pan pokazywal mi Ci ktorzy wytrwaja do konca ,beda zbawieni (Mt 24:13). Ci
,ktorzy wytrwaja relacji w pelnej milosci z Jezusem Chrystusem , a On jest tego bardzo
godzien. Wiec podazaj za Nim calym swoim sercem, dusza i umyslem.
Nie marnuj swojego zycia. Jesli Pan mogl zbawic mnie, Kogos kto gral w gry wideo 15
godzin dziennie, niewolnika pornografii, Bylem tak niesmialy,nie rozmawialem z nikim.
bylem na internecie, mowilem do ludzi przez audio-rozmowy. ale osobiscie zakladalem maske
i zylem calkowicie falszywym zyciem. Jesli Bog mogl zbawic mnie a potem uzyc mnie by
rozpoczac dzialalnosc na stronie illbehonest.com i uzyc mnie w ogole do czegokolwiek, mam
na mysli, to jest po prostu Boza laska. nie mam uznania za cokolwiek co sie stalo. wszystko
zwraca sie ku Niemu. Chce tylko was zachecic. To jest twoje jedno zycie. Nigdy nie bedziemy
zyli znowu. To zycie za chwile sie skonczy . Jutro nie jest pewne.Nie znamy godziny,kiedy
Pan przyjdzie, it's a vapor, it's blowing by so fast Wodospad konca twojego zycia nadejdzie tak
szybko I mowie tobie -- badz gotowy na spadek -- spadek w wiecznosc. Nie boje sie juz
smierci w ogole. Mam na mysli "Smierci,gdziez jest zadlo twoje?" Mam krew Jezusa na calym
moim rachunku!
Nie boje sie smierci, boje sie Boga,potrzebuje wiekcej strachu przed Bogiem,
naprawde. I modle sie ,zeby dzieki Bozej lasce nic z tego nie zostalo zrobione na cielesny
sposob i zeby to pouczylo i zachecilo, i wiesz, jestem po prostu robakiem i zdechlym psem,
jestem w ogole nikim. i nie mowie tego powiewaz wiem ze powinienem, mowie to poniewaz
to prawda. wiec prosze, posluchaj, jesli pociaga cie pornografia, jesli jestes ciagle w
seksualnych grzechach, jesli ciagle popadasz w grzech masturbacji, zabij te rzeczy przez
Ducha! i jesli to nie pomaga, zapytaj siebie "czy masz tego Ducha?" Nie lekcewaz tego co
mowi Ew.Mateusza 5,30. Jesli to powoduje ,ze grzeszysz to zaciagnie cie do piekla I niektorzy
z was moga byc wolni od tych rzeczy i macie troche wolnosci, ale twoim bogiem jest wolnosc
a nie Jezus i to posle cie do piekla. Czym sie przechwalasz? Czym ja sie przechwalam Jedna

rzecza - ze TEN kto nie znal grzechu,stal sie grzechem za mnie. ze w NIM moge byc
uczyniony sprawiedliwym przed Bogiem. (2 kor 5:21) Prezentuje sie przed Bogiem dobrze
tylko z jednego powodu -- krwi Jezusa Chrystusa. Jego krew calkowicie jest policzona na
moje konto i On umarl zamiast mnie,by oczyscic mnie od kazdego bezprawnego uczynku, i
oczyszcza ludzi dla siebie ktorzy sa gorliwi w dobrych uczynkach.(Tytus 2:14) .A wiec probuje
tak robic Oh, potrzebuje pomocy Bozej,zawiodlem Go na wiele sposobow,ale powiem ci ze -Zawsze wracam do Niego. oto gdzie jest znaleziona nadzieja. moje oczy sa zawsze w kierunku
Pana (Psalm 25:15) Bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Wiec chwala Bogu. badz
zachecony, znowu. I Panie, pomoz nam dzialac. "Tylko jedno zycie," jak CT Studd
powiedzial"...i bedzie wkrotce przeszloscia, i tylko co jest zrobione dla Jezusa Chrystusa
przetrwa." "I niektorzy chca byc w obrebie mili od koscielnego dzwonu, ale ja chce prowadzic
statek ratunkowiczy metr od piekla." I "dom laski" oraz illbehonest.com, domyslam sie, to jest
moj statek ratowniczy na ten czas I glowna rzecz przed ktora musze byc uratowany - to ja
sam Kazdego dnia. Oh Panie, zabij mnie, ukrzyzuj mnie, zabierz calkiem moje wlasne ja.
Pozwol wszystkiemu byc dla Jezusa i na Jego chwale. wiec pomoz nam starac sie - jak
ks.Ozeasza 6:3 mowi,"Starajmy sie wiec poznac, usilnie poznac Pana." Amen.

