
„Żyjemy w czasach, w których niemal programowo pomija się świętych, tych, 
którzy najlepiej naśladowali Jezusa pośród innych Jego wyznawców. Rzadko wska-
zuje się na ich przykład, i to w wymiarze całego Kościoła. Za to obniża się cześć 
i autorytet Jezusa Chrystusa, który w najdoskonalszy sposób, na krzyżu, przez swoją 
śmierć, wypełnił wolę Bożą. Dzisiejszy człowiek, trzeba to stwierdzić z ubolewa-
niem, często formowany jest nie według zamysłu Boga, ale wręcz według pomysłów 
Jego przeciwnika, diabła, i jego sług (…). W tę drogę wiary wpisują się również 
świadectwa dzisiejszych sług Chrystusowych, którzy słowem mówionym i pisanym, 
opierając swoje życia na wierności bogatej tradycji Kościoła, ryzykując prześlado-
wanie i marginalizację, otwarcie bronią Ewangelii przed duchem świata. Za jednego 
z takich świadków Chrystusa uważam dziś ks. Piotra Glasa i dlatego polecam lekturę 
jego książki” (s. 8–9). Słowa te, których autorem jest abp Jan Paweł Lenga, emery-
towany biskup Karagandy w Kazachstanie, są wprowadzeniem i zachęceniem do 
lektury recenzowanej publikacji. Książka ks. Piotra Glasa oraz Tomasza Terlikow-
skiego pt. Ks. Piotr Glas. Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu. Rozmawia 
Tomasz P. Terlikowski jest już kolejną publikacją tych autorów, wydaną przez kra-
kowskie wydawnictwo Esprit. W 2017 roku na rynku wydawniczym ukazała się 
pierwsza ich książka pt. Dzisiaj trzeba wybrać. O potędze Maryi, walce duchowej 
i czasach ostatecznych. Rozmawia Tomasz P. Terlikowski. Recenzowana pozycja jest 
kolejną częścią w tej edycji wydawniczej. 

Książka jest podzielona na dziewięć rozdziałów, które zostały poprzedzone 
słowem wspomnianego biskupa (s. 5–10), Przedsłowiem (s. 11–16) autorów, Wstę-
pem. Ojciec kłamstwa (s. 17–58). Rozdziały zostały kolejno zatytułowane zgodnie 
z kluczem Dekalogu, co zostało wyrażone w tytule publikacji: Przykazanie pierw-
sze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną (s. 59–115), Przykazanie drugie. 
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Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno (s. 115–136), Przykazanie 
trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (s. 137–150), Przykazanie czwarte. 
Czcij ojca swego i matkę swoją (s. 151–180), Przykazanie piąte. Nie zabijaj 
(s. 181–196), Przykazanie szóste. Nie cudzołóż (s. 197–218), Przykazanie siódme. 
Nie kradnij (s. 219–232), Przykazanie ósme. Nie mów fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu (s. 233–254), Przykazanie dziewiąte i dziesiąte. Nie 
będziesz pożądał żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest (s. 255–
288). Książka została zwieńczona Zakończeniem (s. 289–292), fragmentem z dzien-
nika duchowego pt. Pouczenie Alicji Lenczewskiej (s. 293–294).

Publikacja stanowi zapis rozmowy, jaką przeprowadził dziennikarz Tomasz 
P. Terlikowski z najbardziej znanym w Polsce egzorcystą ks. Piotrem Glasem. 
Wywiad został przeprowadzony w kluczu dziesięciu przykazań, z tym wyjątkiem, 
iż przykazanie dziewiąte i dziesiąte zostało połączone w jeden rozdział. Jak 
w Zakończeniu zauważyli autorzy: „Ta książka poświęcona Dekalogowi ma stać 
się ‘podręcznikiem walki duchowej’, którą obecnie toczymy. Ksiądz Piotr Glas 
nie daje w niej prostych recept, ale uświadamia, jak zwyczajne upadki, zaakcep-
towane (przez nas samych) grzechy, zranienia, ale też przekleństwa z dzieciństwa 
mogą oddziaływać na całe nasze życie, mogą je niszczyć i prowadzić nas ku 
zagładzie. Nie brak w niej elementów pozytywnych, bowiem doświadczony 
egzorcysta (obecnie już w stanie spoczynku) pokazuje moc sakramentów – szcze-
gólnie Eucharystii – sakramentaliów, modlitwy wstawienniczej i modlitwy o uwol-
nienie czy uzdrowienie, a także skuteczność walki duchowej i wstawiennictwa 
Maryi. W tym sensie Dekalog może i powinien stać się stałą lekturą wielu chrze-
ścijan, mężczyzn i kobiet, którzy chcą zaangażować się w wielką walkę o zbawie-
nie. Inni zaś, dzięki lekturze tej książki mogą przekonać się, że nawet jeśli walczyć 
nie chcą, w istocie nie mają wyjścia. Tak się bowiem składa, że demony atakują 
i ich, a zapewnienia części współczesnych teologów, że są one wymysłem funda-
mentalistów, można i trzeba włożyć między bajki” (s. 291–292).

Należy stwierdzić, że cel publikacji, który został wyrażony w zakończeniu 
książki, z pewnością może być zrealizowany, gdyż lektura pozwala poznać lub 
odkryć na nowo istotę życia chrześcijańskiego i wagę wierności Bogu zawartą 
w realizacji Dekalogu. Pomimo że treść nie wyczerpuje wątków płynących z każ-
dego z przykazań, to jednak ks. Piotr Glas zwraca uwagę na najważniejsze powin-
ności wynikające z realizacji dziesięciu przykazań – drogi wolności chrześcijanina. 
Egzorcysta przedstawia również różnorakie zagrożenia duchowe, które czyhają 
na człowieka, kiedy trwa w grzechu. Książka jest wartościowa, gdyż każda z pre-
zentowanych kwestii zagrożeń i ich konsekwencji jest poparta przykładem 
i doświadczeniem posługi ks. Piotra Glasa.

Recenzowana publikacja została wydana w ładnej szacie grafi cznej oraz na 
dobrym jakościowo papierze, co sprzyja lekturze. Okładka odwzorowuje poprzed-
nią pracę autorów, o której wspomniano wcześniej, dlatego też stanowi kolejną 
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część, kontynuację pierwszej książki. Nie sposób doszukać się w niej jakichkolwiek 
mankamentów. Książka jest godna polecenia, a przede wszystkim rozważenia 
zawartych w niej treści i skonfrontowania ich z własnym życiem i postępowaniem. 
„Rozmowa z ks. Piotrem Glasem daje także nadzieję. Pokazuje ona nie tylko, że 
jeśli jesteśmy z Jezusem i Maryją – jesteśmy po wygranej stronie, ale także, że 
Bóg jest zawsze silniejszy od demonów. Niezależnie więc od stanu, w jakim się 
obecnie znajdujemy, możemy zwrócić się do Boga, do Matki Najświętszej i pro-
sić o pomoc, a kapłani mają moc nie tylko egzorcyzmowania, ale i przewodzenia 
w walce duchowej. Nie, nie będzie to walka prosta (nie ma prostej i wygodnej 
walki duchowej), a raz zaczęta nie skończy się aż do śmierci, ale… możemy być 
pewni, że jeśli na nią wyruszymy, to wygramy. Wygramy z demonami przez Maryję 
z Jezusem” (s. 292). 


