
 

Stodołowy Kot 

Macy 

Obietnice 
Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego!! 
Łukasza 1:37 

 



Kocham koty! 
 
Czy ty też kochasz koty? 
 
Moja Babcia kochała koty, ale mój 
Dziadek w ogóle ich nie lubił. 
 
Tuż przed moim urodzeniem, mój 
Dziadek poszedł do nieba. Tak więc, 
gdy miałam 3 lata, mama dała swojej 
mamie, Babci, własnego kota jako 
prezent gwiazdkowy. 
      



 

 
 

Łopata 
 
Babcia nazwała swojego perkalowego 
kota, Łopata. Łopata kochała moją 
Babcię, ale mnie nie lubiła. Nie byłam 
miła dla Łopaty. 
 
Kiedy odwiedzałam moją Babcię w jej 
domu, Łopata chowała się przede mną 
pod stołem lub głęboko za sofą. 
 
Kiedy się chowała, czołgałam się za nią 
pod sofę i próbowałam wyciągnąć 



Łopatę za jej łapki, żebym mogła ją 
potrzymać. 
Kiedy ją trzymałam, ściskałam ją 
bardzo mocno, bo gdybym tego nie 
robiła, Łopata wyskoczyłaby z moich 
ramion i uciekła. 
 
Większość kotów będzie drapać, gryźć 
lub syczeć, aby przestać. Łopata nie 
drapała, nie gryzła ani nie syczała, ale 
nie przestałam próbować jej złapać. 
 
Kiedy moja Babcia poszła do nieba, aby 
być z Dziadkiem, chciałam, żeby 

Łopata była moja. Ale mieliśmy bardzo 
dużego psa o imieniu Sam. 
 

 



 
Nasz Pies Sam 

Sam był owczarkiem niemieckim i 
uwielbiał ścigać koty. Nazwaliśmy 
naszego psa Sam po Samsonie w Biblii, 

który był bardzo silny. Sam, nasz pies, 
był silny i chronił naszą rodzinę. 
 
Owczarki niemieckie są dobrymi 
psami, a nasz Sam był psem 
plenerowym o gęstej, oleistej sierści. 
 
Ponieważ nie mogliśmy trzymać Łopaty 
w środku, bo mój brat jest uczulony na 
sierść kotów, a Łopata nie była 
bezpieczna na zewnątrz z Samem, Bóg 
znalazł jej nowy dom. Miła pani w 
naszym kościele wzięła Łopatę, bo też 
kochała koty. 



Brak odwiedzania Łopaty sprawił, że 
bardzo chciałam kota i płakałam. 
Zapytałam więc tatę, a on powiedział: 
„Nie musisz płakać, ponieważ 
wyprowadzamy się daleko, aby 
zamieszkać na farmie. A jeśli na naszej 
farmie jest stodoła, to możesz mieć 
kota w stodole.” 
 
Kiedy przeprowadziliśmy się na naszą 
farmę, byłam bardzo szczęśliwa, 
ponieważ mieliśmy wiele stodół. Ale 
kiedy poprosiłam o mojego kota, mój 
tata powiedział: „Nie”. Kiedy płakałam 

do mamy, powiedziała: „Nie pytaj 
ponownie swojego taty, po prostu módl 
się, Macy, i zobacz, co zrobi twój 
Ojciec Niebieski.” 
 

        



 
 
 

Bóg Odpowiada na Moją Modlitwę 
 

Tak więc za każdym razem, gdy 
pomyślałam o kocie, którego nie 
dostałam lub o Łopacie, prosiłam 
mojego Ojca Niebieskiego, Boga, aby 
dał mi kota stodołowego. 
 
Pewnego dnia wydarzyło się coś złego, 
co Bóg wykorzystał na dobre i to był 
sposób, w jaki On planował 
odpowiedzieć na moją modlitwę, kiedy 
po raz pierwszy Go poprosiłam! 
 



Byłam za naszą wielką stodołą, gdy 
jeden z naszych koni nadepnął mi na 
nogę.  
Moja stopa spuchła i stała się 
fioletowa. Próbowałam, ale nie mogłam 
przestać płakać. Mój tata powiedział: 
„Macy, powiedz wszystkim, żeby poszli 
do furgonetki, jedziemy w specjalne 
miejsce. Wsiadłam do naszej dużej, 
długiej furgonetki i pojechaliśmy w 
góry. 
 
Kiedy wsiadłam do furgonetki, 
zapomniałam o bolącej stopie. Byłam 

szczęśliwa!! Bóg użył tej smutnej, złej 
rzeczy na dobre - tak jak robi to cały 
czas. Bóg już miał odpowiedzieć na 
moją modlitwę i byłam bardzo 
podekscytowana!! 
 

 



Gdy jechaliśmy wysoko w góry, przed 
zatrzymaniem się na starej farmie, 
popluskaliśmy się przy płytkim 
strumieniu. Wszyscy: moi trzej bracia, 
moje dwie siostry i ja, wyskoczyliśmy 
z furgonetki, kiedy zobaczyliśmy 
wszędzie dziesiątki kociąt!! 
 
Moja mama i tata powiedzieli mi: 
„Macy, idź i znajdź swojego kota 
stodołowego.” Od razu zobaczyłam 
moją kotkę. Wzięłam ją w ramiona, 
pocałowałam i podziękowałam Bogu za 
odpowiedź na moją modlitwę! 

 



 
 

Latte 
Sierść Latte wyglądała jak filiżanka 
kawy z dużą ilością śmietanki - 
dokładnie tak, jak lubiła ją pić moja 
mama. 
 
Kiedy moja mama przyszła mnie 
znaleźć, zobaczyłam, że trzyma 
mamusię Latte, którą nazwałam, 
Chichi, to brzmi jak „Ona-Ona”, 
ulubione francuskie ciasto mojej 
mamy, które zjadła do kawy! Moja 
mama powiedziała, że Latte jest za 
młoda, żeby przebywać z dala od 



swojej mamy, więc Bóg dał mi 
PODWÓJNIE! Nie dostałam tylko 
jednego kota ze stodoły, mam dwa! 
Mama kotka i jej miękkie kociątko! 
 
Dowiedziałam się, że kiedy się modlisz, 
Bóg, twój Ojciec, słyszy, jak się 
modlisz i chce cię pobłogosławić 
podwójnie w tym na co miałeś nadzieję! 
Jeśli coś jest nieuczciwe, o czym 
Biblia mówi, że jest niesprawiedliwe, 
oznacza to, że BÓG chce cię 
pobłogosławić PODWÓJNIE lub razy 
dwa! 

To jedna z milionów obietnic BOŻYCH. 
Możesz ją przeczytać w Izajasza 
61:7-8 w swojej Biblii - gdzie On 
zostawił wszystkie swoje obietnice dla 
CIEBIE i mnie! 
 



Długo i Szczęśliwie 
 
Bóg nie tylko kocha błogosławić nas 
PODWÓJNIE - dając nam dwukrotnie, 
kiedy się modlimy!! Bóg naprawdę 
KOCHA słowo pomnażać - a mnożenie 
oznacza, gdy dwa staje się czterema, 
a cztery zamieniają się w DUŻO kotów 
w stodole! Bóg błogosławił mnie coraz 
większą liczbą kotów, wieloma miotami. 
 
Wkrótce mieliśmy wiele kotów, które 
trzymały myszy z dala od naszych 
stodół i naszego domu, co sprawiło, że 

mój tata był bardzo szczęśliwy, że 
mamy koty stodołowe! 
 

 
 

Koniec 



Dedykacja 
 
Ta książka jest dedykowana 
wnuczkom. Nigdy nie zapomnij historii 
Macy i tego, co powiedzieli nam 
Mateusz, Marek i Łukasz... 
 
A Jezus, spojrzawszy na nich, 
powiedział im: ,,U ludzi to niemożliwe, 
lecz U BOGA wszystko jest możliwe.” 
Mateusza 19:26 
 
A Jezus, spojrzawszy na nich, 
powiedział: ,,U ludzi to niemożliwe, ale 

nie U BOGA. U Boga bowiem wszystko 
jest możliwe.” Marka 10:27 
 
A on odpowiedział: ,,Co niemożliwe jest 
u ludzi, możliwe jest U BOGA.” 
Łukasza 18:27 

 

 


