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Głód duszy

Siedemnastowieczny francuski matematyk i fi lozof Błażej 
Pascal powiedział, że w ludzkim sercu jest próżnia w kształ-
cie Boga. Wiele stuleci przed nim, Augustyn z Hippony (tzw. 
„święty Augustyn”) poszukiwał czegoś, czym mógłby tę bo-
lesną pustkę w swoim życiu wypełnić. Kiedy znalazł to, czego 
mu brakowało, napisał modlitwę, w której powiedział: „Uczy-
niłeś nas dla siebie i nasze serce nie zazna spokoju, aż nie znaj-
dzie odpoczynku w Tobie” („Wyznania”).

Ci dwaj myśliciele wyrazili to, do czego dochodzi każdy z 
nas, gdy snuje refl eksje o życiu. Głęboko w nas jest niezaspo-
kojone pragnienie poznania Tego, który nas stworzył. Chcemy 
odkryć cel, jaki ma On dla życia każdego z nas, w uczynio-
nym przez Niego bezgranicznym wszechświecie. Tęsknimy za 
pokojem w świecie niszczonym przez rozpadające się rodziny, 
walczące ze sobą narody, fanatyczne ugrupowania religijne, 
nieprzewidywalną gospodarkę czy autodestrukcyjne uzależ-
nienia wielu ludzi.

Niekiedy próbujemy tę tęsknotę w sobie zdławić. Staramy się 
wypełnić pustkę aktywnością, pracą społeczną, budowaniem 
kariery, romantycznymi związkami albo próbami wyelimino-
wania duchowego bólu narkotykami i alkoholem. Nawet, gdy 
staramy się to pragnienie zdławić lub zanegować, ono zawsze 
wypływa na powierzchnię.

Wspomniane powyżej zagadnienia stanowią powód powstania 
tej broszury. Na jej stronicach znajdują się czterotygodniowe 
codzienne rozważania mające na celu pomóc ci odkryć radość 
osobistej relacji z Bogiem. Zawarte tam odpowiedzi pochodzą 
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z księgi, którą dał nam Bóg — z Biblii. Używając codziennie 
tej broszury będziesz zachęcany, aby dla samego siebie od-
najdywać to, co Biblia mówi o Bogu oraz praktyczne kwestie 
dotyczące twojego życia.

Sugerujemy, abyś przeczytał całą tę broszurę. Ona dostarczy 
ci pokarmu dla duszy. Dzięki tym zwięzłym codziennym czy-
taniom zapoznasz się z rozmaitymi tematami. Specjalne week-
endowe rozważania dostarczą ci mobilizujących do myślenia 
refl eksji, dotyczących zaspokojenia twoich potrzeb emocjonal-
nych i umysłowych.

Modlimy się, aby ta broszura znalazła bezpośrednie odniesie-
nie do twoich największych trosk i wskazała Ci zawsze nieza-
wodną i zadowalającą odpowiedź na pragnienia twojego serca.

Przewróć, więc te kartkę i zacznij odżywiać swoją duszę.
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Każdy z nas potrzebuje przynaj-
mniej jednego lub dwóch praw-

dziwych przyjaciół. Pewien chłopiec 
zdefi niował pojęcie „przyjaciel”, jako 
ktoś, kto wszystko o nas wie i mimo 
to nas lubi. Ralph Waldo Emerson kie-
dyś powiedział: „Przyjaciela można z 
powodzeniem uznać za majstersztyk 
natury”. Natomiast Henry Durbanville 
poczynił na temat przyjaźni następują-
ce spostrzeżenie: „Przyjaciel to pierw-
sza osoba, do której przychodzisz, gdy 
tracisz grunt pod nogami”.

W swych Przypowieściach 17:17 
Salomon napisał: „Przyjaciel zawsze 
okazuje miłość; rodzi się bratem w nie-
doli”. Taką defi nicję trudno już ulep-
szyć. Mieć kogoś, kto pozostaje nam 

wierny w każdych okolicznościach, to jedno z największych 
życiowych błogosławieństw. Wsparcie i otucha, które może dać 
wyłącznie prawdziwy przyjaciel są szczególnie przydatne, gdy 
przygniotą nas wielkie życiowe ciężary. Największym przyja-
cielem może być tylko Jezus Chrystus. On za swoich przyjaciół 
(i nawet wrogów) ofi arował swoje życie (Jan 15:13).

Przypowieści Salomona 18:24 zawierają ważne spostrzeże-
nie i poszerzają określenie tego, co znaczy być przyjacielem. 
Czytamy tam, że: „Niejeden przyjaciel jest bardziej przywią-
zany niż brat”. Wniosek jest więc jasny — przyjazność wobec 
bliźniego powinna rozpocząć się w nas. Powinniśmy wziąć na 
siebie inicjatywę rozwijania relacji z innymi. Bądźmy dla in-
nych takimi, jakimi życzymy sobie, aby ludzie byli dla nas. I 
pamiętajmy, jeśli chcemy mieć przyjaciół, najpierw okażmy się 
nim sami!  —RWD

Przyjaźń rzadko znajdziesz, trzeba ją wypracować.

Tydzień pierwszy��

Poniedziałek

ABY MIEĆ, 
NAJPIERW BĄDŹ

Przeczytaj:
Jan 15:9-17

Są bliźni, którzy 
przywodzą do zguby, 
lecz niejeden przyjaciel 
jest bardziej przywiązany 
niż brat.
—Przypowieści 
Salomona 18:24
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9Jak mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem; 
trwajcie w miłości mojej. 
10Jeśli przykazań moich prze-
strzegać będziecie, trwać bę-
dziecie w miłości mojej, jak i 
Ja przestrzegałem przykazań 
Ojca mego i trwam w miłości 
jego. 11To wam powiedziałem, 
aby radość moja była w was i 
aby radość wasza była zupełna. 
12Takie jest przykazanie moje, 
abyście się wzajemnie miło-
wali, jak Ja was umiłowałem. 
13Większej miłości nikt nie ma 
nad tę, jak gdy kto życie swo-
je kładzie za przyjaciół swo-

ich. 14Jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeśli czynić będziecie, 
co wam przykazuję. 15Już was 
nie nazywam sługami, bo słu-
ga nie wie co czyni pan jego; 
lecz nazwałem was przyjaciół-
mi, bo wszystko, co słyszałem 
od Ojca mojego, oznajmiłem 
wam. 16Nie wy mnie wybra-
liście, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was, abyście 
szli i owoc wydawali i aby 
owoc wasz był trwały, by to, o 
cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam. 17 
To przykazuję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali.

 Fragment Biblii Na Dzisiaj — Jan 15:9-17

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Jezus wypowiedział te słowa podczas ostatniej wieczerzy z uczniami, wie-
dząc, że nazajutrz pójdzie na krzyż. Jego wezwanie do posłuszeństwa jest 
w pełni uzasadnione, bo w Filipian 2:8 czytamy: „Uniżył samego siebie i 
był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej”. Gdy Jezus namawia 
do posłuszeństwa, to dobrze wie jaki jest tego koszt. On był świadom, że 
czynienie woli Ojca oznacza ofi arę w postaci swojej śmierci i mimo to Go 
usłuchał.
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Niektóre z życiowych zranień są 
tak głębokie i bolesne, że przeba-

czenie ludziom którzy je zadali, wydaje 
się niemożliwe. Jezus natomiast mówi, 
że jeśli nie będziemy potrafi li tego 
czynić, to nie doświadczymy przeba-
czenia, które On nam oferuje. Podczas 
II Wojny Światowej Corrie Ten Boom 
i jej siostra Betsie zostały aresztowa-
ne za ukrywanie Żydów i wysłane 
do nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego. Betsie poniosła powolną i 
okropną śmierć jako skutek nieludzkiego 
traktowania.

W 1947 roku, Corrie przemawia-
ła na temat przebaczenia w jednym z 
kościołów w Monachium. Zaraz potem 
podszedł do niej pewien mężczyzna. 

Rozpoznała w nim strażnika z obozu, który znęcał się nad nią 
i nad Betsy. Powiedział jej, że został chrześcijaninem i 
wyciągnąwszy dłoń poprosił o przebaczenie. Corrie chwilę 
walczyła z uczuciami jednak, gdy przypomniała sobie słowa 
Jezusa z Mateusza 6:15, to zrozumiała, że musi przebaczyć. 
Wtedy pomodliła się: „Panie, pomóż mi!” i podała swą dłoń 
byłemu oprawcy.

Ktoś kiedyś powiedział: “Przebaczenie nie oznacza jakiejś 
‘uświęconej amnezji’, która wymazywałaby z naszej pamięci 
przeszłość. Jest ono doświadczeniem uzdrowienia, które usuwa 
“truciznę” z naszych duchowych ran. Bóg chce, abyśmy czyni-
li innym to, co On zrobił dla nas poprzez Jezusa Chrystusa. On 
obdarzy nas siłą do przebaczania”  —DJD

Ponieważ wszyscy potrzebujemy przebaczenia, 
zawsze powinniśmy przebaczać.

Tydzień pierwszy 
Wtorek

JAK MOGĘ 
PRZEBACZYĆ?
Przeczytaj:
Mateusz 18:21-35

A jeśli nie odpuścicie 
ludziom i Ojciec wasz nie 
odpuści wam przewinień 
waszych.  
—Mateusz 6:15
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Mateusz 18:21-35

21Wtedy przystąpił Piotr do 
niego i rzekł mu: Panie, ile 
razy mam odpuścić bratu 
memu, jeżeli przeciwko mnie 
zgrzeszy? Czy aż do siedmiu 
razy? 22Mówi mu Jezus: Nie 
powiadam ci: Do siedmiu 
razy, lecz do siedemdziesięciu 
siedmiu razy. 23Dlatego Króle-
stwo Niebios podobne jest do 
pewnego króla, który chciał 
zrobić obrachunek ze sługami 
swymi. 24A gdy zaczął robić 
obrachunek, przyprowadzono 
mu jednego dłużnika, który 
był mu winien dziesięć tysię-
cy talentów. 25A ponieważ nie 
miał z czego oddać, kazał go 
pan sprzedać wraz z żoną i 
dziećmi, i wszystkim, co miał, 
aby dług został spłacony. 
26Tedy sługa padł przed nim, 
złożył mu pokłon i rzekł: Pa-
nie! Okaż mi cierpliwość, a 
oddam ci wszystko. 27Wtedy 
pan ulitował się nad owym 
sługą, uwolnił go i dług mu 
darował. 28A gdy ów sługa 
wyszedł, spotkał jednego ze 

swych współsług, który był 
mu winien sto denarów; i po-
chwyciwszy, dusił go, mówiąc: 
Oddaj, coś winien. 29Wtedy, 
współsługa jego, padłszy na 
kolana, prosił go mówiąc: 
Okaż mi cierpliwość, a oddam 
ci wszystko. 30On jednak nie 
chciał, lecz odszedł i wtrącił 
go do więzienia, dopóki nie 
odda długu. 31A współsłudzy 
jego widząc to, co zaszło, za-
smucili się bardzo i poszedł-
szy, opowiedzieli panu swemu 
wszystko, co się stało. 32Wte-
dy przywołał go pan jego i 
rzekł mu: Sługo zły! Wszy-
stek tamten dług darowałem 
ci, boś mnie prosił. 33Czy i ty 
nie powinieneś był zlitować 
się nad współsługą swoim, jak 
i ja zlitowałem się nad tobą? 
34I rozgniewał się pan jego, i 
wydał go katom, żeby mu od-
dał cały dług. 35Tak i Ojciec 
mój niebieski uczyni wam, 
jeśli każdy nie odpuści z serca 
swego bratu swemu.
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Ile gwiazd jest we wszechświecie? 
Astronomowie tego nie wiedzą. Oni 

nas tylko zapewniają, że gwiazd jest 
więcej niż można policzyć. Bez wąt-
pienia są ich miliardy, a prawdopodob-
nie biliony.

Takie liczby trudno ogarnąć wyob-
raźnią. Nawet milion stanowi problem. 
Jeśli liczył byś milion banknotów jed-
nodolarowych w tempie sześćdziesię-
ciu na minutę, przez 8 godzin dziennie, 
poświęcając temu 5 dni w tygodniu, 
to na wykonanie tego zadania potrze-
bowałbyś 7 tygodni. Działając w tym 
samym tempie, aby przeliczyć miliard 
takich banknotów musielibyśmy po-
święcić 133 lata. 

Biblia mówi, że Bóg, Stworzyciel 
słońca i księżyca, uczynił też gwiazdy (1 Mojżeszowa 1:16). 
Ponadto informuje nas, że On „wyprowadza ich wojsko w 
pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego 
ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak” (Izajasz 40:26).

Jeśli się niekiedy zastanawiamy, czy Bóg jest w stanie 
unieść nas wraz ze wszystkimi naszymi ciężarami, to pamię-
tajmy, że On ma władzę nawet nad ciałami niebieskimi. Ten, 
który zaprojektował galaktyki z pewnością poradzi sobie z 
twoją czy moją sytuacją. 

Jeśli dziś wieczorem będzie przejrzyste niebo, spójrz do 
góry i bądź wdzięczny, że Bóg, który każdą gwiazdę może 
wzywać po imieniu; zna i kocha Ciebie i bardzo troszczy się o 
jakość twojego życia.  —VCG

Ten, który podtrzymuje wszechświat 
nigdy cię nie zawiedzie.

Tydzień pierwszy 
Środa

ON ZNA 
TWOJE IMIĘ

Przeczytaj:
Psalm 147:1-9

Uzdrawia tych, 
których serce jest 
złamane i zawiązuje ich 
rany. Wyznacza liczbę 
gwiazd, Wszystkim 
nadaje imiona. 
—Psalm 147:3-4
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 Fragment Biblii Na Dzisiaj — Psalm 147:1-9

1Chwalcie Pana, albowiem 
dobrze jest śpiewać Bogu 
naszemu, bo to wdzięczna 
rzecz; pieśń chwały jest miła. 
2Pan buduje Jeruzalem, zgro-
madza rozproszonych Izraela, 
3Uzdrawia tych, których ser-
ce jest złamane, i zawiązuje 
ich rany. 4Wyznacza liczbę 
gwiazd, wszystkim nadaje 
imiona. 5Wielki jest Pan nasz 
i potężny w mocy, mądrość 

jego jest niezmierzona. 6Pan 
podnosi pokornych, bezboż-
nych do ziemi poniża. 7Śpie-
wajcie Panu pieśń dziękczyn-
ną, grajcie Panu naszemu na 
cytrze! 8Okrywa niebiosa ob-
łokami, przygotowuje deszcz 
dla ziemi, sprawia, że trawa 
rośnie na górach. 9Daje bydłu 
pokarm jego, młodym kru-
kom, gdy do niego wołają.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Psalm 147:1-9 opisuje kilka kontrastów. Mówi nie tylko o bezmiarze Bożych 
możliwości, ale i osobistym wymiarze Jego opieki. Pan troszczy się nie tylko 
o narody (werset 2), ale i o cierpiące jednostki z ich indywidualnymi prob-
lemami (werset 3). On pokrywa niebo obłokami (werset 8), a jednocześnie 
troszczy się o najmniejsze ze swoich stworzeń (werset 9). Czyż nie jest krze-
piąca świadomość, że Stworzyciel wszechświata i Władca wszystkich naro-
dów interesuje się losem każdego z nas!
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Podczas II wojny światowej w Sta-
nach Zjednoczonych praktykowano 

pewien zwyczaj. Jeśli w jakiejś rodzi-
nie syn służył w wojsku, we frontowym 
oknie jego domu umieszczano gwiazdę. 
Kiedy jednak gwiazda była złota, ozna-
czało to, że poległ w obronie ojczyzny.

Wiele lat temu Sir Harry Lauder 
opowiedział poruszającą historię doty-
czącą tej tradycji. Pewnej nocy nowo-
jorską ulicą szedł mężczyzna z pięcio-
letnim synem. Malec wykazywał duże 
zainteresowanie jasno rozświetlonymi 
oknami domów i chciał wiedzieć dla-
czego w niektórych są gwiazdy. Ojciec 
wyjaśnił, że te rodziny mają syna wal-
czącego na wojnie. Gdy dzieciak zoba-
czył kolejną gwiazdę zaklaskał rękoma 

i wykrzyknął: „Tato, patrz! Tu jest następna rodzina, co dała 
syna za kraj!”

W końcu doszli do pustej działki budowlanej pomiędzy 
domami. W tej przerwie w zabudowie zauważyli prawdziwą 
gwiazdę świecącą wysoko w górze. Wtedy chłopiec z przeję-
ciem zawołał: „O, tato! Spójrz na tę gwiazdę w oknie na nie-
bie! Bóg chyba też dał swego syna!”

Tak, w Bożym oknie też jest gwiazda. Czy jesteś świadom, 
co On dla ciebie zrobił? Z miłości do nas ofi arował swojego 
Syna (Efezjan 2:4). Czy Mu podziękowałeś?  —MRD

Wielu oddaje życie za ojczyznę, 
ale Jezus oddał je za świat.

Tydzień pierwszy 
Czwartek

GWIAZDA W OKNIE

Przeczytaj:
Efezjan 2:1-10

Albowiem tak Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał... 
—Jan 3:16
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 Fragment Biblii Na Dzisiaj — Efezjan 2:1-10

1I wy umarliście przez upadki 
i grzechy wasze, 2W których 
niegdyś chodziliście według 
modły tego świata, naśladując 
władcę, który rządzi w powie-
trzu, ducha, który teraz działa 
w synach opornych. 3Wśród 
nich i my wszyscy żyliśmy 
niegdyś w pożądliwościach 
ciała naszego, ulegając woli 
ciała i zmysłów, i byliśmy z 
natury dziećmi gniewu, jak i 
inni; 4Ale Bóg, który jest bo-
gaty w miłosierdzie, dla wiel-
kiej miłości swojej, którą nas 
umiłował, 5I nas, którzy umar-
liśmy przez upadki, ożywił 
wraz z Chrystusem — łaską 

zbawieni jesteście — 6I wraz 
z nim wzbudził, i wraz z nim 
posadził w okręgach niebie-
skich w Chrystusie Jezusie, 
7Aby okazać w przyszłych 
wiekach nadzwyczajne boga-
ctwo łaski swojej w dobroci 
wobec nas w Chrystusie Je-
zusie 8Albowiem łaską zba-
wieni jesteście przez wiarę, 
i to nie z was: Boży to dar; 
9Nie z uczynków, aby się kto 
nie chlubił. 10Jego, bowiem 
dziełem jesteśmy, stworzeni 
w Chrystusie Jezusie do do-
brych uczynków, do których 
przeznaczył nas Bóg, abyśmy 
w nich chodzili.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
W Efezjan 2:8 czytamy, że zbawienie jest skutkiem łaski. To słowo znaczy 
tyle, co „niezasłużone względy”, czyli dar, na który nie można zapracować 
ani zasłużyć. Niektórzy uważają, że, aby zadowolić Boga należy wykonywać 
jakieś religijne czynności. Ten fragment Biblii mówi jednak wyraźnie, że zba-
wienia nie zdobędzie się poprzez nasz trud. Przebaczenie grzechów i życie 
wieczne, to łaskawy dar od Boga. A otrzymujemy go dzięki wielkoduszności 
jaką okazał Jezus Chrystus.
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Ateista powiedział do chrześcijani-
na: „Widziałeś kiedyś Boga? Do-

tykałeś Go? Czułeś Jego zapach? I ty 
mówisz, że jest jakiś Bóg!”

Po dłuższej przerwie, wierzący 
odpowiedział: „Czy widziałeś kiedyś 
swój mózg? Czy go kiedyś dotykałeś? 
Czułeś jego zapach? I ty mówisz, że 
masz mózg?”

Ateistów, czyli tych, którzy poważ-
nie zastanowili się nad życiem i doszli 
do wniosku, że Boga nie ma, jest praw-
dopodobnie całkiem niewielu. Więcej 
jest agnostyków, czyli myślących ludzi, 
którzy szczerze mówią: „Nie wiem”. 
Ogromna większość ludzi, przynaj-
mniej intelektualnie uznaje, że Bóg 
istnieje.

List do Hebrajczyków 11:6 mówi, że uznanie istnienia 
Boga jest pierwszym krokiem do osobistego poznania Go. Na-
stępnie musimy Go poszukiwać i wierzyć, że za nasz trud po-
znawania Go, On nagradza. 

Nasze poszukiwanie doprowadzi w końcu do uznania Chry-
stusa. On kiedyś powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 
10:30) i dodał, że każdy, kto pragnie być posłuszny Bogu uzna, 
że On, Jezus, mówił prawdę (Jan 7:17).

Ty lub ktoś kogo znasz być może wykonaliście już ten 
pierwszy krok: uznanie istnienia Boga. Pamiętaj, Bóg wyna-
gradza tych, którzy wytrwale Go poznają. A osobista relacja z 
Nim zostaje nawiązana wyłącznie dzięki wierze w Chrystusa.  
—DJD

Jeśli poszukujesz Boga,
znajdziesz Go w Chrystusie.

Tydzień pierwszy 
Piątek

SKĄD MAM 
WIEDZIEĆ, ŻE 
ISTNIEJE BÓG

Przeczytaj:
Hebrajczyków 11:1-7

Kto bowiem przystępuje 
do Boga, musi wierzyć, że 
On istnieje i że nagradza 
tych, którzy Go szukają.  
—Hebrajczyków 11:6
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Hebrajczyków 11:1-7

1A wiara jest pewnością tego, 
czego się spodziewamy, prze-
świadczeniem o tym, cze-
go nie widzimy. 2Wszak jej 
zawdzięczają przodkowie 
chlubne świadectwo. 3Przez 
wiarę poznajemy, że światy 
zostały ukształtowane słowem 
Boga, tak iż to, co widzialne, 
nie powstało ze świata zja-
wisk. 4Przez wiarę złożył Abel 
Bogu wartościowszą ofi arę niż 
Kain, dzięki czemu otrzymał 
świadectwo, że jest sprawied-
liwy, gdy Bóg przyznał się do 
jego darów, i przez nią jeszcze 
po śmierci przemawia. 5Przez 
wiarę zabrany został Henoch, 

aby nie oglądał śmierci i nie 
znaleziono go, gdyż zabrał go 
Bóg. Zanim jednak został za-
brany, otrzymał świadectwo, 
że się podobał Bogu. 6Bez wia-
ry zaś nie można podobać się 
Bogu; kto bowiem przystępu-
je do Boga, musi uwierzyć, że 
On istnieje i że nagradza tych, 
którzy go szukają. 7Przez wia-
rę zbudował Noe, ostrzeżony 
cudownie o tym czego jeszcze 
nie można było widzieć, pe-
łen bojaźni, arkę dla ocalenia 
rodziny swojej; przez nią wy-
dał wyrok na świat i odziedzi-
czył usprawiedliwienie, które 
jest z wiary.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Ten fragment Biblii mówi o prawdziwej wierze, jest ona sprawa istotną. Czę-
sto słyszymy ludzi mówiących o wierze, ale trudno nam zrozumieć czego 
ona dotyczy. Nie można mieć po prostu „wiary w wiarę”, czyli zawsze pozy-
tywnej postawy zakładającej, że wszystko jakoś w końcu zadziała. Wierzyć 
można w kogoś lub coś i Hebrajczyków 11 wzywa nas, abyśmy zrozumieli, 
że wiara ma sens tylko wtedy, gdy jej obiektem jest prawdziwy Bóg.
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Temat na weekend

10 POWODÓW, 
ABY UWIERZYĆ W ISTNIENIE BOGA

1. NIEUNIKNIONOŚĆ WIARY. 
Każdy w coś wierzy. Ateiści nie mogą udowodnić, że Boga nie 
ma. Wiara jest rzeczą nieuniknioną, nawet, jeśli postanowimy 
wierzyć tylko w siebie.

2. OGRANICZONOŚĆ NAUKI

Metody naukowe obejmują tylko to, co mierzalne i powtarzal-
ne. Z tego też powodu nie mogą one zbadać takich kwestii, jak 
np. pierwotne pochodzenie, sens życia czy etyka. Nauka jako 
taka nie daje żadnych wskazówek moralnych ani wartości, któ-
re mogłyby kierować naszym życiem. Cała nauka może nam 
tylko pokazać jak działają prawa natury, ale nie powie już nic 
pewnego na temat ich pochodzenia. 

3. PROBLEMY EWOLUCJI

Wyjaśnianie fenomenu życia oparte na teorii ewolucji wcale 
nie wyklucza istnienia Boga ani nie czyni Go zbędnym. Na-
wet, gdy założymy, że naukowcy znajdą kiedyś wystarczająco 
dużo „brakujących ogniw”, aby potwierdzić, że życie pojawiło 
się i rozwijało stopniowo przez ogromnie długi okres czasu, to 
rachunek prawdopodobieństwa i tak wykaże potrzebę uznania 
istnienia Stwórcy. Wszechświat w całym swoim bezmiarze 
i złożoności nie powstał z niczego ani bez przyczyny. Wielu 
zwolenników ewolucji dopuszcza już w swych umysłach moż-
liwość, że wszechświat może być dziełem jakiegoś myślącego 
Projektanta.

4. NAWYKI LUDZKIEJ NATURY

Ludzkość można uznać za nieuleczalnie religijną. W chwilach 
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wielkich trudności czy nieoczekiwanych zdarzeń, przez mod-
litwę czy też bluźnierstwo, ludzie zwracają się do bóstwa, w 
które wierzą. Negowanie istnienia Boga nie eliminuje upor-
czywego pragnienia zdobycia czegoś więcej, niż oferuje ży-
cie ziemskie (Kaznodziei Salomona 3:11). Nawet odczuwając 
gniew do Boga, który przyzwala na różne niesprawiedliwości 
i cierpienia, potwierdzamy, że jest w nas jakaś wrodzona etyka 
i sumienie i dlatego wiemy, że życie nie jest takie jak powinno 
(Rzymian 2:14-15). Ciążymy ku czemuś (komuś), co jest na 
pewno czymś więcej niż my sami.

5. TŁO HISTORYCZNE PIERWSZEJ KSIĘGI MOJŻESZOWEJ

Otwierające Biblię słowa „Na początku Bóg...” (I Mojżeszowa 
1:1) zakładają istnienie Boga. Pierwsza księga mojżeszowa zo-
stała napisana w pewnym punkcie czasowym dziejów. Ucieczka 
Izraelitów z Egiptu i towarzyszące temu nadnaturalne wydarze-
nia były widziane i doświadczane przez miliony Żydów i Egip-
cjan. Od tej ucieczki aż do przyjścia Mesjasza, Bóg opisywany 
w Biblii, objawia się ludziom poprzez wydarzenia mające miej-
sce w realnym czasie i w rzeczywistych miejscach. Każdy, kto 
wątpi w ich historyczność może pojechać do miejsc, gdzie one 
się wydarzyły i spytać miejscową ludność, co o nich wiedzą. 
Tak można uzyskać dowody potwierdzające biblijne relacje.

6. NARÓD IZRAELA

Wielu ludziom trudno uwierzyć w Boga, który mógłby stać po 
stronie Izraela, Jego wybranego narodu. Jeszcze trudniej wyob-
razić sobie Boga, który nie chroniłby swego ludu przed okrop-
nościami II wojny światowej. Jednak już od samego początku 
historii opisywanej w Starym Testamencie, losy Izraela były po-
stanowione. Mojżesz oraz inni prorocy przepowiedzieli nie tyl-
ko izraelskie zdobycze terytorialne, ale również ogromne cier-
pienia tego narodu i rozproszenie po całym świecie, ostateczną 
jego pokutę i w końcu odrodzenie się w czasach ostatecznych 
(V Mojżeszowa 28–34; Izajasz 2:1-5; Ezechiel 37-38).
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7. DEKLARACJE JEZUSA O SOBIE 
Niektórzy powiadają: „Jeśliby Bóg chciał, abym w Niego wie-
rzył, to by się mi ukazał”. Według Biblii, Bóg właśnie to uczy-
nił. On pojawił się fi zycznie na ziemi w osobie Jezusa Chrystu-
sa. Jezus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 10:30). 
„Kto mnie widział, ten widział Ojca (Jan 14:9).

8. DOWODY OPARTE NA CUDACH

Jeśli Morze Czerwone nie rozstąpiłoby się tak jak opisał to 
Mojżesz, Stary Testament straciłby boski autorytet i nie móg-
łby uchodzić za objawienie Bożej woli, ani Boże przesłanie 
do ludzkości. Cuda dokonane przez Jezusa oraz Jego śmierć i 
zmartwychwstanie trzy dni potem, dowiodły, że jest On tym, za 
kogo się podawał — Mesjaszem.

9. NIUANSE NATURY

Są osoby które uważają, że tak potężny Bóg, który stworzył 
wszechświat jest zbyt wielki, aby zajmować się nami. Jezus 
jednak pokazał, że Bóg jest wystarczająco wielki, aby troszczyć 
się o choćby najmniejsze szczegóły naszego życia. Bóg wie nie 
tylko o każdym ruchu, który wykonamy, ale i zna nasze moty-
wy i myśli. Bóg zna liczbę włosów na głowie każdego z ludzi, 
nasze troski i nawet stan wróbla, który spadł na ziemię (Psalm 
139; Mateusz 10:29).

10. GŁOS DOŚWIADCZENIA

Biblia mówi, że Bóg planuje okoliczności naszego życia w 
sposób, który skłoni nas do szukania Go (Dzieje Apostolskie 
17:26-27). Wiemy też z niej, że dla tych, którzy chcą się do 
Niego zwrócić, jest On na tyle blisko, że można Go znaleźć 
(Dzieje Apostolskie 17:27-28).

Pismo Święte mówi jednak wyraźnie, że możemy się do 
Boga zwracać tylko na Jego warunkach. On obiecuje, że da się 
znaleźć, ale nie każdemu, tylko temu kto uzna, że Go potrze-
buje i zdecyduje się ufać bardziej Jemu niż sobie samemu.
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NIE JESTEŚ SAM

Jeśli w swym umyśle dopuszczasz możliwość, że Bóg istnie-
je, ale nie wiesz, czy należy uznać twierdzenie Jezusa, że jest 
wcielonym Bogiem, to nie jesteś w tym odosobniony. Ten na-
uczyciel z Nazaretu obiecał pomagać wszystkim, którzy chcą 
poznawać Boga i podobać się Mu. On powiedział: „Jeżeli kto 
chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy 
też Ja sam mówię od siebie” (Jan 7:17).

Jeśli dostrzegasz dowody na istnienie Boga, który objawił 
siebie poprzez swojego Syna, to zapamiętaj, że Biblia mówi, 
iż Chrystus zapłacił cenę za nasze grzechy i, że wszyscy, któ-
rzy w Niego wierzą otrzymają dar przebaczenia i wiecznego 
życia. Zbawienie oferowane przez Jezusa nie jest nagrodą za 
nasze wysiłki, ale darem dla każdego, kto poznawszy niezbęd-
ne dowody, zdecyduje się Mu zaufać (Jan 5:24; Rzymian 4:5; 
Efezjan 2:8-10). 
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Czy znasz te serdeczne słowa, któ-
re chcesz powiedzieć komuś, kto 

był dla ciebie szczególnie miły? Albo 
te krzepiące słowa, które napisałeś na 
samoprzylepnej kartce i umieściłeś na 
drzwiach przyjaciela, który wydaje się 
przygnębiony? Być może robisz takie 
uprzejme gesty, bo nigdy nie wiesz, czy 
kiedyś nie będzie na to za późno. 

Rozważając różne działania, gdy 
chcemy komuś okazać troskę, może-
my się czegoś nauczyć od pewnego, 
biznesmana, który podnosił na duchu 
swoich pracowników i dbał żeby się z 
tym nie spóźnić. 

Nazywał się Charles R. Haynsworth 
Jr. Zwykle nie podpisywał pracow-
nikom czeków z wypłatą, ale uczynił 

tak w wrześniu 1994 roku. Księgowy był tego dnia nieobec-
ny, więc on przejął jego zadanie. Po podpisaniu czeków, podjął 
niewielki wysiłek i do każdego z nich dołączył karteczkę z po-
dziękowaniem za wkład pracy poszczególnych pracowników. 

Następnego dnia Charles Haynsworth nieoczekiwanie 
zmarł, ale przedtem każdemu członkowi swego personelu zdą-
żył osobiście i ostatecznie podziękować.

Jednym z najlepszych dowodów naszej wiary w Chrystusa 
jest uprzejmość dla innych (Jan 13:35; Rzymian 12:10). Po-
święć dziś trochę czasu i wyślij komuś, kogo kochasz krótkie 
wyrazy uznania za to kim jest, czy za to co robi lub uczyń mu 
jakiś inny miły gest. Nie czekaj aż na uprzejmość będzie zbyt 
późno.  —JDB

Nigdy nie jest za wcześnie na bycie uprzejmym, 
ale często może być zbyt późno.

Tydzień drugi 
Poniedziałek

UPRZEJMOŚĆ NIE 
POWINNA CZEKAĆ

Przeczytaj:
Rzymian 12:9-16

Miłością braterską 
jedni drugich miłujcie, 
wyprzedzajcie się 
wzajemnie w okazywaniu 
szacunku.
—Rzymian 12:10
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Rzymian 12:9-16

9Miłość niech będzie nie-
obłudna. Brzydźcie się złem, 
trzymajcie się dobrego. 10Mi-
łością braterską jedni drugich 
miłujcie, wyprzedzajcie się 
wzajemnie w okazywaniu 
szacunku, 11W gorliwości nie 
ustawając, płomienni duchem, 
Panu służcie, 12W nadziei ra-
dośni, w ucisku cierpliwi, w 
modlitwie wytrwali; 13Wspie-
rajcie świętych w potrzebach, 

okazujcie gościnność. 14Bło-
gosławcie tych, którzy was 
prześladują, błogosławcie, a 
nie przeklinajcie. 15Weselcie 
się z weselącymi się, płaczcie 
z płaczącymi. 16Bądźcie wo-
bec siebie jednakowo uspo-
sobieni; nie bądźcie wyniośli, 
lecz się do niskich skłaniajcie; 
nie uważajcie sami siebie za 
mądrych.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Nasze życie, to przede wszystkim nasze relacje — z Bogiem i ludźmi. W 
Rzymian 12, Paweł opisuje jak relacja chrześcijanina z Bogiem wpływa na 
jego stosunki z ludźmi. Zwróć uwagę na cechy tych relacji: uczciwość (w. 9), 
pokora (w.10), hojność (w.13), miłość do wrogów (w.14), współodczuwanie 
(w.15), otwartość na innych i ich potrzeby (w.16). Jeśli konsekwentnie wdra-
żane, zasady te stają się fundamentem zdrowych relacji.
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„Niekiedy miłość sprawia ból!” 
Pewna matka i ojciec opowia-

dali o trudnościach i przykrościach, 
jakie napotykali w wychowywaniu 
swych nastoletnich dzieci. 

“Może gdybyśmy ich tak bardzo nie 
kochali, nasze doświadczenia nie były-
by tak ciężkie” — dodał mężczyzna.

Nawet jeśli miłość niesie cierpienie 
i smutek, czym byłoby bez niej życie? 
W swojej książce pt. „Cztery miłości”, 
C. S. Lewis napisał: “Aby kochać w 
ogóle trzeba być wrażliwym. Kochaj 
wszystko, a twoje serce zostanie zra-
nione i prawdopodobnie złamane. Jeśli 
chcesz być pewny, że pozostanie nie-
naruszone, to nie możesz swego serca 
darować nikomu, nawet zwierzęciu. 

Owiń je wtedy starannie swoimi osobistymi zamiłowaniami 
i małymi luksusami; unikaj wiązania się z innymi, zamknij 
je bezpiecznie w skrzyni lub trumnie twojego samolubstwa... 
Jedynym miejscem poza Niebem, gdzie możesz być całko-
wicie bezpieczny od wszelkich zagrożeń ze strony... miłości, 
jest piekło”.

Kochać znaczy ryzykować i wystawiać nasze serca na za-
grożenia. Często musi to boleć! Bolało też Jezusa Chrystusa, 
ale On nie ustawał w kochaniu — nawet za cenę swojego ży-
cia. I prosił nas, abyśmy „miłowali się wzajemnie, tak jak On 
nas umiłował” (Jan 15:12).

Prawdziwe kochanie tego współmałżonka, tego nastolatka, 
tego sąsiada i tego współpracownika, to naśladowanie Chrystu-
sa i jest znacznie lepsze, niż zamykanie serca w trumnie ego-
centryzmu.  —DCE

Nic nie kosztuje tak dużo jak kochanie,
chyba że jego brak.

Tydzień drugi 
Wtorek

MIŁOŚĆ RANI!
Przeczytaj:
1 Jana 4:7-16

Takie jest przykazanie 
moje, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak 
Ja was umiłowałem. 
—Jan 15:12
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Jana 4:7-16

7Umiłowani, miłujmy się na-
wzajem, gdyż miłość jest z 
Boga i każdy kto miłuje, z 
Boga się narodził i zna Boga. 
8Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
gdyż Bóg jest miłością. 9W 
tym objawiła się miłość Boga 
do nas, iż Syna swego jed-
norodzonego posłał Bóg na 
świat, abyśmy przezeń żyli. 
10Na tym polega miłość, że nie 
myśmy umiłowali Boga, lecz 
że On nas umiłował i posłał 
Syna swego jako ubłaganie za 
grzechy nasze. 11Umiłowani, 
jeżeli Bóg nas tak umiłował, 
i myśmy powinni nawza-
jem się miłować. 12Boga nikt 

nigdy nie widział; jeżeli na-
wzajem się miłujemy, Bóg 
mieszka w nas i miłość jego 
doszła w nas do doskonałości, 
13Po tym poznajemy, że w nim 
mieszkamy, a On w nas, że z 
Ducha swojego nam udzielił. 
14A my widzieliśmy i świad-
czymy, iż Ojciec posłał Syna 
jako Zbawiciela świata. 15Kto 
tedy wyzna, iż Jezus jest Sy-
nem Bożym, w tym mieszka 
Bóg, a on w Bogu. 16A myśmy 
poznali i uwierzyli w miłość, 
którą Bóg ma do nas. Bóg jest 
miłością, a kto mieszka w mi-
łości, mieszka w Bogu, a Bóg 
w nim.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
W wierszu 10 znajdujemy słowo „ubłaganie”. Jest to jeden z podstawowych 
terminów w teologii i opisuje to, czego Jezus dokonał na krzyżu. On zadość-
uczynił słusznemu Bożemu gniewowi na ludzki grzech. Słowo to mówi też 
jak bardzo On nas ukochał, że wziął ten gniew na siebie. Dzięki temu mamy 
przywilej doświadczania wielkiej i niesamowitej Bożej miłości.
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Czy wiesz, czym się różni samogłów 
od petrela? Czy gdybyś idąc ulicą 

zobaczył ankrę wiedziałbyś co to jest?
Nie trzeba znać tych pojęć, aby 

dobrze przeżyć życie. Jeśli nie miałeś 
pojęcia, że samogłów to jedna z ryb, 
petrel to ptak a ankra, to rodzaj wzmoc-
nienia w budownictwie, nie jest to zbyt 
istotne. Zawsze możesz poszukać ich w 
encyklopedii.

Możemy się cieszyć, że nie musi-
my wiedzieć wszystkiego, aby właści-
wie poruszać się w tym świecie. Czę-
sto możemy polegać na wiedzy kogoś 
innego. Ja na przykład nie wiem jak 
naprawić hamulce w moim samocho-
dzie, ale jeśli zna się na tym ktoś inny, 
to problem znika. 

Jest jednak rodzaj wiedzy, za którą jesteśmy indywidualnie 
odpowiedzialni, jeśli chcemy wejść do Nieba. Mam na myśli 
osobistą znajomość z Chrystusem. Uczenie się o Nim i wejście 
z Nim w bliską relację, to jedyny sposób na mądre prowadze-
nie życia i przygotowanie się do spotkania z Bogiem. Apostoł 
Paweł właśnie to miał na uwadze pisząc: „Albowiem wiem, 
komu uwierzyłem” (2 Tymoteusza 2:12).

Czy znasz Tego, który za ciebie umarł i może przebaczyć 
twoje grzechy? Dopóki Go nie poznasz, cała twoja dotychcza-
sowa wiedza jest bez znaczenia.  —JDB

Znanie Jezusa, 
to wiedza o najwyższym priorytecie.

Tydzień drugi  
Środa

TO, CZEGO 
NIE WIESZ

Przeczytaj:
2 Tymoteusza 1:8-14

Wiem, komu 
zawierzyłem.
—2 Tymoteusza 1:12
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 2 Tymoteusza 1:8-14

8Nie wstydź się więc świade-
ctwa o Panu naszym, ani mnie, 
więźnia jego, ale cierp wespół 
ze mną dla ewangelii, wsparty 
mocą Boga, 9Który nas wy-
bawił i powołał powołaniem 
świętym, nie na podstawie 
uczynków naszych, lecz we-
dług postanowienia swojego i 
łaski, danej nam w Chrystusie 
Jezusie przed dawnymi wie-
kami, 10A teraz objawionej 
przez przyjście Zbawiciela 
naszego, Chrystusa Jezusa, 
który śmierć zniszczył, a ży-
wot i nieśmiertelność na jaś-
nię wywiódł przez ewangelię, 

11Dla której jestem ustanowio-
ny zwiastunem i apostołem, 
i nauczycielem; 12Z tego też 
powodu znoszę te cierpie-
nia, ale nie wstydzę się, gdyż 
wiem, komu zawierzyłem, 
i pewien jestem tego, że On 
mocen jest zachować to, co 
mi powierzono, do owego 
dnia. 13Wzoruj się na zdrowej 
nauce, którą usłyszałeś ode 
mnie, żyjąc w wierze i w mi-
łości, która jest w Chrystusie 
Jezusie; 14Tego, co ci dobre-
go powierzono, strzeż przez 
Ducha Świętego, który miesz-
ka w nas.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Pisząc te poruszające słowa Paweł był w więzieniu oczekując egzekucji za 
przestępstwo opowiadania o Jezusie. Zauważ jednak, że nie było to dla 
niego powodem do goryczy, ale do troski. Był zatroskany tym, aby jego 
podopieczny Tymoteusz pozostał wierny Bogu i oddany głoszeniu Ewan-
gelii. Paweł tak ufa Panu, że nawet w obliczu śmierci bardziej myśli o innych 
niż o sobie.
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Każdy z nas podlega różnym termi-
nom ostatecznym. Trzeba zapłacić 

rachunki, odnowić zezwolenia, wypeł-
nić PIT-y — listę można jeszcze długo 
ciągnąć.

Jest jednak pewien termin, który 
dotyczy każdego z nas i ma najwyższe 
znaczenie. Biblia mówi: „Postanowione 
jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” 
(Hebrajczyków 9:27).

Poza wierzącymi, którzy doczekają 
powrotu Jezusa jeszcze za swojego ży-
cia (1 Tesaloniczan 4:16-17). wszyscy 
inni po prostu umrą. I każdy człowiek, 
który kiedykolwiek się urodził stanie 
przed Bogiem na sądzie. Lekceważe-
nie przygotowań niezbędnych do tego 
nieuniknionego spotkania, to dowód 

wielkiej głupoty.
W Łukasza 12, Jezus dał swym słuchaczom przypowieść o 

bogaczu, który zaplanował zbudowanie większych spichlerzy, 
aby zgromadzić tam wszystkie swoje ziemskie dobra i dzięki 
temu przeżyć swój czas na ziemi dostatnio i wygodnie. Bóg mu 
jednak nieoczekiwanie zakomunikował: „Głupcze, tej nocy za-
żądają duszy twojej „ Łukasz 12:20). Ten dzień okazał się jego 
terminem ostatecznym.

Czy jesteś gotów spotkać Boga? Jeśli nigdy nie przyjąłeś 
Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, zrób to niezwłocznie! 
Uwierz, że przelał za ciebie krew na krzyżu dla przebaczenia 
twoich grzechów, i że wstając z grobu pokonał śmierć. Poproś, 
aby cię zbawił. Wtedy staniesz się gotowy na ostateczny życio-
wy termin i nie opuści cię pewność zbawienia.  —RWD

Nie czekaj z pokutą na jedenastą, 
bo możesz umrzeć o dziesiątej trzydzieści.

Tydzień drugi 
Czwartek

TERMIN 
OSTATECZNY

Przeczytaj:
Łukasz 12:16-21

Przygotuj się na 
spotkanie twojego Boga. 
—Amos 4:12
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Łukasz 12:16-21

16I powiedział im podobień-
stwo: pewnemu bogaczowi 
pole obfi ty plon przyniosło. 
17I rozważał w sobie: Co mam 
uczynić, skoro nie mam już 
gdzie gromadzić plonów mo-
ich? 18I rzekł: Uczynię tak: 
zburzę moje stodoły, a więk-
sze zbuduję i zgromadzę tam 
wszystko zboże swoje i dobra 
swoje, 19I powiem do duszy 

swojej: Duszo, masz wiele 
dóbr złożonych na wiele lat; 
odpocznij, jedz, pij, wesel się. 
20Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, 
tej nocy zażądają duszy two-
jej; a to, co przygotowałeś, 
czyje będzie? 21Tak będzie z 
każdym, który skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest w 
Bogu bogaty.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Gdy Jezus nauczał, często używał przypowieści (tak jak w Łukasza 12). Ktoś 
powiedział, że przypowieści to ziemskie historie o niebiańskim znaczeniu. 
Opowiadając te historie Jezus nawiązywał do sytuacji, do których jego 
słuchacze, żyjący w starożytnym rolniczym świecie, potrafi li się odnieść. 
Przypowieści te zachowały swe znaczenie również w dzisiejszym nowo-
czesnym i stechnicyzowanym świecie, bo ich treść jest ponadczasowa.
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Co byś odpowiedział na pytanie, 
jaki jest sens życia? Anglik, Jonat-

han Gabay, wydał książkę zawierającą 
odpowiedzi na to pytanie, udzielone 
przez wielu sławnych ludzi. Jeden z 
nich, przywódca pewnego kościoła, 
przytoczył skłaniającą do refl eksji hi-
storię. Gdy był dzieckiem, w domu 
jego rodziców był czarno-biały telewi-
zor, który miał bardzo zły obraz. Mimo 
to, był zadowolony, że mają choćby i 
taki sprzęt. 

Dopiero później rodzice odkryli, 
że do telewizora potrzebna jest antena. 
„Niespodziewanie okazało się, że mo-
żemy mieć ostrzejszy i wyraźniejszy 
obraz. Nasza radość z oglądania weszła 
w zupełnie inny wymiar” — powie-

dział, po czym dodał: „Życie bez relacji z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa, przypomina telewizor bez anteny”.

Bez wiedzy o Bogu i Jego zamiarach objawionych w Biblii, 
jako ludzie, mamy w najlepszym razie zniekształcony obraz 
niewidzialnego, świętego Stwórcy. Jednak gdy czytamy Biblię 
i spotykamy się z Jezusem Chrystusem — Człowiekiem, który 
był Bogiem w ludzkim ciele, wszelkie niejasności stopniowo 
znikają. Jak sam Jezus powiedział: „Kto mnie widział, widział 
Ojca” (Jan 14:9).

Czy próbujesz dostroić się do sensu życia? Aby uzyskać 
jego obraz potrzebujesz Bożej anteny.  —VCG

Nie uzyskasz wyraźnego obrazu Chrystusa,
jeśli nie zobaczysz go w Biblii.

Tydzień drugi 
Piątek

NIEZBĘDNA 
ANTENA

Przeczytaj:
1 Jan 1:1-4

A żywot objawiony 
został i widzieliśmy i 
zwiastujemy wam ów 
żywot wieczny.
—1 Jan 1:2
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 Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Jana 1:1-4

1Co było od początku, co sły-
szeliśmy, co oczami naszymi 
widzieliśmy, na co patrzyli-
śmy i czego ręce nasze doty-
kały, o Słowie żywota — 2A 
żywot objawiony został, i 
widzieliśmy, i świadczymy, i 
zwiastujemy wam ów żywot 
wieczny, który był u Ojca, a 

nam objawiony został — 3Co 
widzieliśmy i słyszeliśmy, to 
i wam zwiastujemy, abyście i 
wy społeczność z nami mieli. 
A społeczność nasza jest spo-
łecznością z Ojcem i z Synem 
jego, Jezusem Chrystusem, 4A 
to piszemy, aby radość nasza 
była pełna.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Rozpoczynając ten ważny list, Jan wyjaśnia swoim czytelnikom jego cel. 
Chce aby poznali pełnię radości, której można doznać tylko poprzez rela-
cje z Bogiem. Należy wiedzieć, że radość nie jest tym samym co szczęście. 
Szczęście jest stanem bardziej emocjonalnym i uzależnionym od okoliczno-
ści. Radość natomiast jest głębokim zaspokojeniem wynikającym z życia w 
zgodzie z Bogiem. Tylko wtedy nasza radość może być pełna. 
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Temat na weekend

10 POWODÓW 
DO WIERZENIA BIBLII

1. WIARYGODNOŚĆ

Biblia jest wprost boleśnie szczera. Pokazuje na przykład, że 
Jakub, ojciec Bożego „wybranego narodu” okazał się oszustem. 
Dawida, ukochanego izraelskiego króla i przywódcę, ukazu-
je jako cudzołożnika, spiskowca i mordercę. Ludzką naturę 
określa jako wrogą Bogu. Przepowiada przyszłość pełną prob-
lemów. Naucza, że droga do Nieba jest wąska, a ta do piekła 
szeroka. Księgi tej nie napisano dla ludzi szukających prostych 
odpowiedzi lub łatwej religii.

2. PRZETRWANIE

Dwa tysiące lat temu, w jaskini nad Morzem Martwym znale-
ziono papirusowe zwoje z pismami Izajasza. Były one zasadni-
czo identyczne z Księgą Izajasza w Biblii. Bóg zachował swoje 
Słowo przed błędami.

3. SAMOPOTWIERDZANIE

Jeśli autorzy Biblii nie twierdziliby, ze mówią w imieniu Boga, 
to byłoby pewną arogancją, gdybyśmy twierdzili to o nich my. 
Biblia byłaby wtedy zbiorem niewyjaśnionych zagadek i zali-
czała się do literatury z dziedziny historii czy etyki. Autorzy 
Biblii uważali wszakże, iż są natchnieni przez Boga. Ponieważ 
miliony ludzi oparły swój obecny i przyszły los na tych dekla-
racjach, Biblia nie byłaby wiarygodna księgą, gdyby jej autorzy 
konsekwentnie kłamali na temat źródła ich informacji.

4. CUDA

Gdyby Morze Czerwone nie rozdzieliło się, tak jak mówił Moj-
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żesz, Stary Testament straciłby swój autorytet jako głos Boga. 
Apostoł Paweł napisał, że jeśli Jezus nie wstałby fi zycznie z 
martwych, wiara chrześcijanin byłaby budowana na kłamstwie 
(1 Koryntian 15:14-17). Nowy Testament wymienia wielu 
świadków zmartwychwstania Chrystusa i mieści się to w ra-
mach czasowych, w których można było te fakty zweryfi kować 
(1 Koryntian 15:1-8). Wielu tych świadków zostało męczenni-
kami, bo utrzymywali, że Jezus zmartwychwstał. Wielu też zo-
stało zabitych za to, w co wierzyli. Ludzie jednak nie umierają 
za coś, co uważają za fałsz. Zmartwychwstanie jest mocnym 
dowodem na wiarygodność Biblii.

5. SPÓJNOŚĆ

Przez okres ponad 1600 lat, czterdziestu autorów napisało 66 
ksiąg Biblii. Mimo to 39 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamen-
tu opowiada tę samą nieprzerwaną historię o Bożym planie 
odkupienia ludzkości. Obie części Biblii dają konsekwentne 
odpowiedzi na najważniejsze pytania jakie możemy zadać: 
Dlaczego jesteśmy na świecie? Jak możemy poznać Boga? Jak 
możemy żyć w zgodzie z naszym Stwórcą?

6. HISTORYCZNA I GEOGRAFICZNA DOKŁADNOŚĆ

Wielu wątpiło w historyczną i geografi czną rzetelność Biblii. 
Współcześni archeolodzy odkryli jednak wiele dowodów doty-
czących ludzi, miejsc i narodów opisanych w Piśmie. Za każ-
dym razem okazuje się, że biblijne zapisy są bardziej spolegli-
we niż spekulacje badaczy. 

7. POTWIERDZENIE PRZEZ CHRYSTUSA

Jezus potwierdził prawdziwość faktów opisanych w Biblii nie 
tylko swoimi słowami, ale i swoim życiem. Jasno się wypo-
wiadał, że wierzy pismom Starego Testamentu. (Mateusz 4:1-
11; 5:17-19). Wierzył, że Biblia jest księgą o Nim samym. W 
związku z tym powiedział: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że ma-
cie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; 
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ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” 
(Jan 5:39-40).

8. PROROCZA TRAFNOŚĆ

Od czasów Mojżesza, Biblia przepowiadała wydarzenia, w któ-
re nikt nie chciał wierzyć. Zanim Izrael wszedł do ziemi świę-
tej, Mojżesz przepowiedział, że Izrael okaże się niewierny, że 
straci ziemie nadane mu przez Boga, i, że zostanie rozproszony 
po całym świecie, zgromadzony ponownie i w końcu odrodzo-
ny (V Mojżeszowa 28-31). Tak jak przewidywały proroctwa, 
wydarzenia te rzeczywiście miały później miejsce i to zgodnie 
z ich biblijnym opisem. Najważniejszy proroctwem Starego Te-
stamentu była obietnica przyjścia Mesjasza, który miałby zba-
wić Bożych ludzi od grzechów i w końcu przeprowadzić nad 
światem swój sąd oraz obdarzyć go pokojem. 

9. WPŁYW NA LUDZI

Biblia istnieje już blisko 2000 lat. Przez ten niekrótki przecież 
okres czasu, żadna inna księga czy książka nie była tak ceniona 
lub nienawidzona jak ona. Żadna nie była też tak konsekwen-
tnie kupowana, studiowana i cytowana. Biblia nadal jest wzor-
cem, do którego porównuje się wszystkie inne księgi i dzieła 
literackie. 

10. MOC ZMIENIANIA ŻYCIA

Historia pełna jest osób, które wierzą Biblii i są przez nią po-
zytywnie zmieniane. Dziesięć przykazań stanowi źródło etycz-
nych wskazówek dla niezliczonych mas ludzi. Psalmy Dawida 
są pocieszeniem dla wielu, gdy mają problemy i gdy kogoś 
lub coś ważnego utracą. Wygłoszone przez Jezusa Kazanie na 
Górze dało wielu ludziom wzór jak prowadzić właściwe życie. 
Pawłowy opis miłości w 1 Koryntian 13, doprowadził do uspo-
kojenia wielu pałających gniewem serc.
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NIE JESTEŚ SAM

Jeśli masz pytania dotyczące wiarygodności Biblii, nie jesteś w 
tym osamotniony. Pismo Święte, podobnie jak otaczający nas 
świat, zawiera w sobie elementy tajemnicy. Biblia jest jednak 
tym, za co się podaje i nie musisz szukać tego dowodów na 
własną rękę. Możesz być pewien, że jej Autor pomoże ci zna-
leźć zadowalające odpowiedzi na Twoje pytania.

Jednym z ważnych kluczy do rozumienia Biblii jest to, że 
jej celem nigdy nie było zwrócenie uwagi na nią samą. Każda 
zawarta w niej zasada, wskazuje nam potrzebę przebaczenia, 
które zabezpieczył nam Chrystus. Mówi też dlaczego powinni-
śmy pozwolić, aby żył w nas Duch Święty. Otrzymaliśmy Bi-
blię, aby mieć taką właśnie relację.
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Słyszałem kiedyś opowieść o małym 
chłopcu, o wielkim sercu. W jego 

sąsiedztwie mieszkał starszy człowiek, 
którego żona właśnie zmarła. Gdy 
chłopiec usłyszał jak tamten zapłakał, 
wszedł mu na kolana i po prostu na 
nich pozostał.

Mama chłopca spytała go później, 
co powiedział ich przygnębionemu 
sąsiadowi. „Nic” —odpowiedział.— 
„Pomogłem mu tylko płakać”. I to jest 
niekiedy najlepszą rzeczą, jaką mo-
żemy zrobić dla ludzi pogrążonych w 
głębokim smutku. Nasze wysiłki aby 
powiedzieć im coś mądrego i pomoc-
nego, często są mniej użyteczne niż, 
gdybyśmy zwyczajnie przy nich usied-
li, wzięli ich za rękę i z nimi zapłakali.

Jednym ze sposobów, w jaki może-
my pomóc innym wierzącym jest zalecenie z Listu do Rzymian 
12:15: „płaczcie z płaczącymi”. Jezus działał według tej zasady, 
gdy odwiedził Marię i Martę po śmierci Łazarza. Współodczu-
wając rozpacz Marii z powodu śmierci brata, Jezus dzielił jej 
smutek płacząc wraz z nią (Jan 11:35). Widzący to przechodnie 
między sobą mówili: „Patrz jak go miłował” (Jan 11:36).

Niekiedy najlepszą rzeczą, jaką możemy dać tym, któ-
rzy idą najsmutniejszą i najbardziej osamotnioną z życiowych 
dróg, jest „pomóc im się wypłakać”. Jezus pokazał nam, jak 
ważne jest dzielenie łez innego człowieka. Czy wiesz o kimś, 
kto potrzebuje dziś twoich łez?  —JDB

Smutek dzielony, to smutek o połowę mniejszy

Tydzień trzeci 
Poniedziałek

DZIELONY SMUTEK

Przeczytaj:
Jan 11:17-19, 30-36

Tak my wszyscy 
jesteśmy jednym ciałem 
w Chrystusie, a z osobna 
jesteśmy członkami 
jedni drugich.  
—Rzymian 12:15
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Jan 11:17-19, 30-36

17Przyszedł tedy Jezus i zna-
lazł go już od czterech dni w 
grobie. 18A Betania była bli-
sko Jerozolimy, około piętna-
stu stadiów. 19I przyszło wielu 
Żydów do Marty i Marii, aby 
je pocieszyć po stracie brata. 

30A Jezus jeszcze nie przyszedł 
do miasteczka, ale był na tym 
miejscu, gdzie go spotkała 
Marta. 31Żydzi więc, którzy 
byli z nią w domu i pocieszali 
ją, ujrzawszy, że Maria szyb-
ko wstała i wyszła, poszli za 
nią w mniemaniu, że idzie do 

grobu, aby tam płakać. 32Lecz 
gdy Maria przyszła tam, gdzie 
był Jezus i ujrzała go, padła 
mu do nóg, mówiąc do nie-
go: Panie, gdybyś tu był, nie 
byłby umarł mój brat. 33Je-
zus tedy, widząc ją płaczącą 
i płaczących Żydów, którzy 
z nią przyszli, rozrzewnił się 
w duchu i wzruszył się, 34I 
rzekł: Gdzie go położyliście? 
Rzekli do niego: Panie, pójdź 
i zobacz. 35I zapłakał Jezus. 
36Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak 
go miłował.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Wiersz 33 ukazuje Jezusa jako zasmuconego, gdy widzi rozpacz żałobników. 
Można spytać o tego powód, bo On przecież wiedział, że wkrótce przywróci 
Łazarza do życia. Być może jest to smutek z powodu tragicznych skutków 
grzechu i wpływu jaki ma śmierć na życie tych, których osobiście dotyka. 
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Często chcielibyśmy wiedzieć, co 
nam przyniesie jutro. Wtedy mo-

glibyśmy się przygotować, mieć na to 
wpływ lub tego uniknąć.

Ktoś mądry kiedyś powiedział: 
„Nikt, poza Bogiem, nie może wyjrzeć 
poza dzień dzisiejszy”. I bardzo do-
brze, że nie jest odwrotnie!

Moja 10-letnia wnuczka oraz ja 
gotowaliśmy ostatnio jajka na śniada-
nie. Gdy wpatrywaliśmy się we wrzą-
cą wodę zastanawiając się, kiedy będą 
one gotowe, Emily powiedziała: 
„Szkoda, że nie możemy ich otworzyć i 
zajrzeć do środka”. Zgodziłem się z 
nią w zupełności, wiedząc jednak, że 
taki zabieg zniszczyłby jajka. Mu-
sieliśmy więc zgadywać bez żadnej 

gwarancji powodzenia. 
Wtedy zaczęliśmy rozmawiać o rzeczach, które chcieli-

byśmy zobaczyć, ale nie mogliśmy, jak na przykład dzień ju-
trzejszy. Stwierdziliśmy zgodnie, że szkoda, że jutra nie da się 
„otworzyć” i zastanowiliśmy się, czy rzeczywiście tego byśmy 
chcieli. Jednak ingerowanie w jutro, tak jak otwarcie nie w 
pełni ugotowanego jajka, mogłoby zepsuć zarówno dzień dzi-
siejszy jak i jutrzejszy.

Ponieważ Jezus obiecał troszczyć się o nas codziennie 
— a to obejmuje też jutro — możemy żyć wiarą każdego dnia 
(Mateusz 6:33-34).

Emily i ja zdecydowaliśmy zostawić przyszłość bezpiecz-
nie w Bożych rękach. Czy zrobiłeś już to samo?  —JEY

Jeśli dusisz w sobie strach przed jutrem, 
zgotujesz tym kłopoty.

Tydzień trzeci 
Wtorek

NIE OTWARTE 
JUTRA

Przeczytaj:
Mateusz 6:25-34

Gdyż w wierze, 
a nie w oglądaniu 
pielgrzymujemy.
—2 Koryntian 5:7

2-FoodSoul_POLONES.indd   342-FoodSoul_POLONES.indd   34 19.07.07   09:59:0019.07.07   09:59:00



Fragment Biblii Na Dzisiaj — Mateusz 6:25-34

25Dlatego powiadam wam: nie 
troszczcie się o życie swoje, 
co będziecie jedli albo co bę-
dziecie pili, ani o ciało swoje, 
czym się przyodziewać bę-
dziecie. Czyż życie nie jest 
czymś więcej niż pokarm, a 
ciało niż odzienie? 26Spójrzcie 
na ptaki niebieskie, że nie sie-
ją ani żną, ani zbierają do gu-
mien, a Ojciec wasz niebieski 
żywi je; czyż wy nie jesteście 
daleko zacniejsi niż one? 27A 
któż z was, troszcząc się, może 
dodać do swego wzrostu jeden 
łokieć? 28A co do odzienia, 
czemu się troszczycie? Przy-
patrzcie się liliom polnym, jak 

rosną; nie pracują ani przędą. 
29 A powiadam wam: nawet 
Salomon w całej chwale swo-
jej nie był tak przyodziany, 
jak jedna z nich. 30Jeśli więc 
Bóg tak przyodziewa trawę 
polną, która dziś jest, a jutro 
będzie w piec wrzucona, czyż 
nie o wiele więcej was, o ma-
łowierni? 31Nie troszczcie się 
więc i nie mówcie: co będzie-
my jeść? albo: co będziemy 
pić? albo: czym się będzie-
my przyodziewać? 32Bo tego 
wszystkiego poganie szukają; 
albowiem Ojciec wasz niebie-
ski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. 

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Ten wspaniały tekst jest częścią najbardziej znanego kazania w historii – Ka-
zania na Górze. Jezus rozpoczął je opisem błogosławionego życia (Mateusz 
5:1-10), a zakończył wezwaniem do budowania życia na prawdziwie du-
chowym fundamencie (7:24-27). Główna część kazania (Mateusz 6) mówi o 
praktycznych skutkach takiego postępowania – budowane na takim funda-
mencie błogosławione życie nie musi być wypełnione zmartwieniami. Bóg 
może zaspokoić każdą naszą potrzebę. 
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Co byś poczuł, gdyby tego ranka 
ktoś ci powiedział, że to ostatni 

dzień twojego życia? Jakbyś spędził 
te pozostałe godziny? Kogo chciałbyś 
zobaczyć? Czy twoje zachowanie 
byłoby radykalnie inne od tego, które 
cechuje cię na co dzień?

Ktoś kiedyś mądrze zauważył: 
„Każdy kolejny dzień powinieneś trak-
tować jakby był twoim ostatnim, bo 
w któryś z nich rzeczywiście będziesz 
miał rację”.

Tego nie da się uniknąć. Czy nasze 
ziemskie życie zakończy się poprzez 
wypadek, chorobę, ze starości, czy za 
sprawą powrotu naszego Pana, dzień w 
którym to nastąpi będzie naszym ostat-
nim. Dlatego właśnie należy bardzo 

uważać na to co robimy i słowa, które wypowiadamy.
Powinniśmy zająć się naszymi długo zaniedbywanymi 

sprawami okazując innym naszą miłość i wdzięczność, go-
dząc się z odrzuconym przyjacielem, czy świadcząc sąsiadowi 
o Bogu.

Być może odkładasz przyjęcie Chrystusa jako Pana i 
Zbawiciela na bardziej dogodny czas. Taka okazja może się 
jednak w przyszłości nie powtórzyć. Ponieważ twój ostatni 
dzień na ziemi może nadejść nieoczekiwanie, pamiętaj sło-
wa Pawła: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” 
(2 Koryntian 6:2). Czy każdy twój dzień traktujesz tak jakby 
był twoim ostatnim?  —VCG

Co byś zmienił, gdyby dziś był twój ostatni dzień?

Tydzień trzeci 
Środa

TWÓJ OSTATNI 
DZIEŃ

Przeczytaj:
1Tesaloniczan 5:1-11

Przeto nie śpijmy 
jak inni, lecz czuwajmy 
i bądźmy trzeźwi. 
—1 Tesaloniczan 5:6
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Tesaloniczan 5:1-11

1A o czasach i porach, bracia, 
nie ma potrzeby do was pisać.  
2Sami bowiem dokładnie wie-
cie, iż dzień Pański przyjdzie 
jak złodziej w nocy. 3Gdy mó-
wić będą: Pokój i bezpieczeń-
stwo, wtedy przyjdzie na nich 
nagła zagłada, jak bóle na ko-
bietę brzemienną, i nie umkną. 
4Wy zaś, bracia, nie jesteście 
w ciemności, aby was dzień 
ten jak złodziej zaskoczył. 
5Wy wszyscy bowiem synami 
światłości jesteście i synami 
dnia. Nie należymy do nocy 
ani do ciemności. 6Przeto nie 
śpijmy jak inni, lecz czuwaj-
my i bądźmy trzeźwi. 7Albo-

wiem ci, którzy śpią, w nocy 
śpią, a ci, którzy się upijają, w 
nocy się upijają. 8My zaś, któ-
rzy należymy do dnia, bądź-
my trzeźwi, przywdziawszy 
pancerz wiary i miłości oraz 
przyłbicę nadziei zbawienia. 
9Gdyż Bóg nie przeznaczył 
nas na gniew, lecz na osiąg-
nięcie zbawienia przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, 
10. Który umarł za nas, aby-
śmy, czy czuwamy, czy śpi-
my, razem z nim żyli. 
11. Dlatego napominajcie się 
nawzajem i budujcie jeden 
drugiego, co też czynicie.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Dla opisania życia duchowego apostoł Paweł używa przykładu przeciwień-
stwa ciemności wobec światła. Taką też ilustrację znajdujemy w pierwszym 
rozdziale Jana, czytając o świetle Chrystusa penetrującym ciemności zgu-
bionego świata. Ciemność nie może pochłonąć światła (Jan 1:5) i tragiczne 
jest to, że wielu pogrążonych w ciemności ludzi stara się światło Chrystusa 
przyćmić. Nie może więc dziwić, że te ważne kwestie Paweł przypomina 
swoim czytelnikom. 
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Co się z nami dzieje, gdy umieramy? 
Ta zagadka intrygowała ludzi przez 

wszystkie wieki. 
Niektórzy badacze ostrożnie suge-

rują, że być może są bliscy odpowiedzi. 
Zapoznają się z relacjami osób, które 
twierdzą, że przeżyły moment życia 
po śmierci i znalazły się poza czasem i 
przestrzenią. Wielu z tych naukowców 
uważa, że dalsze badania wyjaśnią w 
końcu tajemnice śmierci. Czy jest sens 
niecierpliwie wyczekiwać na ich rezul-
taty? Z pewnością nie! Co dzieje się po 
śmierci, Bóg już objawił w Biblii.

Jeśli zaufałeś Bożemu Synowi, 
Jezusowi Chrystusowi jako twoje-
mu Zbawicielowi, to wiesz, że kiedy 
umrzesz — „zamieszkasz u Pana” (2 

Koryntian 5:8). Paweł powiedział, że dlatego, iż Jezus za nas 
umarł, a potem zmartwychwstał „śmierć pochłonięta jest w 
zwycięstwie” (1 Koryntian 15:54). Ci jednak, którzy Chrystusa 
odrzucają, trafi ą pod surowy Boży sąd i czeka ich wieczność w 
piekle (Objawienie Jana 20:11-15).

Każdy kto szuka wyjaśnienia, co nastąpi po naszej śmierci, 
zrobi mądrze, jeśli poszuka go w Biblii. Ona daje nam odpo-
wiedź na najbardziej palące pytanie wszystkich czasów. Pusty 
grobowiec Chrystusa potwierdza nam, że ta zagadka jest już 
rozwiązana.  —VCG

Ponieważ Chrystus żyje,
śmierć nie jest tragedią, ale tryumfem.

Tydzień trzeci 
Czwartek

WYJAŚNIONA 
ZAGADKA

Przeczytaj:
1 Koryntian 15:51-58

Gdy człowiek umiera, czy 
znowu ożyje?
—Job 14:14
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Koryntian 15:51-58

51Oto tajemnicę wam obja-
wiam: Nie wszyscy zaśniemy, 
ale wszyscy będziemy prze-
mienieni 52W jednej chwili, w 
oka mgnieniu, na odgłos trąby 
ostatecznej; bo trąba zabrzmi i 
umarli wzbudzeni zostaną jako 
nie skażeni, a my zostaniemy 
przemienieni. 53Albowiem to, 
co skażone, musi przyoblec 
się w to, co nieskażone, a to, 
co śmiertelne, musi przyoblec 
się w nieśmiertelność. 54A gdy 
to, co skażone, przyoblecze 
się w to, co nieskażone, i to, 
co śmiertelne, przyoblecze 
się w nieśmiertelność, wtedy 

wypełni się słowo napisane: 
Pochłonięta jest śmierć w 
zwycięstwie! 55Gdzież jest, o 
śmierci, zwycięstwo twoje? 
Gdzież jest, o śmierci, żądło 
twoje? 56A żądłem śmierci jest 
grzech, a mocą grzechu jest 
zakon; 57Ale Bogu niech będą 
dzięki, który nam daje zwy-
cięstwo przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. 58 A tak, 
bracia moi mili, bądźcie sta-
li, niewzruszeni, zawsze peł-
ni zapału do pracy dla Pana, 
wiedząc, że trud wasz nie jest 
daremny w Panu.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Niewiele tematów napełnia nas takim lękiem i niepokojem jak kwestia 
śmierci. W dużej mierze jest to spowodowane naszą niepewnością, jednak 
w tym fragmencie Biblii, Paweł mówi jasno, że takie negatywne uczucia nie 
są konieczne. Możemy mieć całkowitą pewność zbawienia, bo Jezus Chry-
stus swoim zmartwychwstaniem zwyciężył śmierć. Od tego czasu oferuje 
nam owoce tego zwycięstwa, a w zamian chce naszego zaufania i wiary. 

2-FoodSoul_POLONES.indd   392-FoodSoul_POLONES.indd   39 19.07.07   09:59:0019.07.07   09:59:00



Zaraz po Rewolucji Francuskiej pe-
wien człowiek próbował ustanowić 

nową religię, która według niego była 
lepsza od chrześcijaństwa. Brak spo-
dziewanego sukcesu sprawił mu wkrót-
ce wielki zawód. Opowiedział o swojej 
frustracji jednemu z duchownych i spy-
tał, co powinien zrobić.

Duchowny odparł, że powołanie do 
życia nowej religii to niełatwe zadanie 
— tak trudne, że nie wiedział, co za-
proponować. Po chwili zastanowienia 
jednak powiedział: „Istnieje pewien 
plan, który powinieneś rozważyć. Spró-
buj się ukrzyżować i po trzech dniach 
zmartwychwstać”.

Mocnym fundamentem wiary 
chrześcijańskiej jest pusty grób Chry-

stusa. Nowy Testament mówi, że śmierć Jezusa była karą za 
nasze grzechy. Jak jednak być pewnym, że Bóg tę ofi arę zaak-
ceptował? To, co o tej śmierci myślimy nie ma większego zna-
czenia, bo ważne jest co o niej sądzi On. 

Boża akceptacja ofi ary Chrystusa jest dowiedziona 
faktem zmartwychwstania. Jest ono jak zaświadczenie dane 
przez Boga, że jest całkowicie usatysfakcjonowany. Bez zmar-
twychwstania, chrześcijaństwo ma światu niewiele do zaofe-
rowania. Jednak fakt, że Chrystus umarł i wstał z grobu jest 
gwarancją zbawienia. „Albowiem nie wstydzę się ewange-
lii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu 
każdego, kto wierzy” (Rzymian 1:16).  —HWR

Dzięki pustemu grobowi Chrystusa,
my możemy być pełni nadziei.

Tydzień trzeci 
Piątek

PUSTY DOWÓD

Przeczytaj:
1 Koryntian 15:1-8

Dnia trzeciego został z 
martwych wzbudzony 
według Pism.
—1 Koryntian 15:4 
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Koryntian 15:1-8

1A przypominam wam, bracia, 
ewangelię, którą wam zwia-
stowałem, którą też przyjęli-
ście i w której trwacie, 2I przez 
którą zbawieni jesteście, jeśli 
ją tylko zachowujecie tak, jak 
wam ją zwiastowałem, chyba 
że nadaremnie uwierzyliście. 
3Najpierw bowiem podałem 
wam to, co i ja przejąłem, 
że Chrystus umarł za grze-
chy nasze według Pism 4I że 
został pogrzebany, i że dnia 

trzeciego został z martwych 
wzbudzony według Pism, 5I 
że ukazał się Kefasowi, potem 
dwunastu; 6Potem ukazał się 
więcej niż pięciuset braciom 
naraz, z których większość 
dotychczas żyje, niektórzy zaś 
zasnęli; 7Potem ukazał się Ja-
kubowi, następnie wszystkim 
apostołom; 8A w końcu po 
wszystkich ukazał się i mnie 
jako poronionemu płodowi.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Niektórzy uważają, że chrześcijaństwo to relacja pomiędzy człowiekiem a 
Bogiem, a nie religia. Czy masz taką relację? 
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Temat na sobotę

10 POWODÓW 
DO UWIERZENIA, 
ŻE BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

1. POCZĘTY PRZEZ DZIEWICĘ

Jeśli Maria mówiła prawdę, jej dziecko nie miało biologiczne-
go ojca. Anioł przepowiedział jej, że będzie w niej poczęty syn 
za sprawą Ducha Świętego. To dziecko, mające być nazwane 
Jezus, miało być Synem Boga (Łukasz 1:26-35). Jeśliby Ma-
ria kłamała, noc w której urodził się Jezus nie byłaby święta 
ani cicha, bo jedyną cichą rzeczą byłaby prawda. Jeśli życie jej 
syna byłoby takie jak życie innych synów, to twierdzenie, że 
urodziła jako dziewica byłoby bardzo łatwe do obalenia.   

2. STAROTESTAMENTOWE PROROCTWO O BOGU-CZŁOWIEKU

Prorok Izajasz przepowiedział narodziny Chrystusa 700 lat 
przed tym faktem słowami „Albowiem dziecię narodziło się 
nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i 
nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, 
Książę Pokoju” (Izajasz 9:5). W uzupełnieniu do tego proroko-
wał, że „Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i 
porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Izajasz 7:14). 
Emanuel oznacza „Bóg z nami”.

3. NARODZINY PRZEPOWIEDZIANE PRZEZ ANIOŁY

Anioł przepowiedział narodziny długo oczekiwanego Me-
sjasza przerażonym żydowskim pasterzom (Łukasz 2:8-14): 
“I rzekł do nich anioł; Nie bójcie się, bo oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, 
Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus 
Pan, w mieście Dawidowy. A to będzie dla was znakiem: 
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Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w 
żłobie” (wiersze 10-12).

4. ZNAK NA NIEBIE

Grupa mędrców ze wschodu podążała za przesuwającą się po 
niebie gwiazdą aż do Betlejem, gdzie znaleźli od dawna wy-
czekiwanego Mesjasza. Przez setki lat starotestamentowi pro-
rocy mówili o „gwieździe” i o „berle”, które będzie wywodzić 
się z Izraela (IV Mojżeszowa 24:17), o pochodzącym z Bet-
lejem władcy, którego „Początki... od prawieku, od dni za-
mierzchłych” (Micheasz 5:1).

5. WŁAŚCIWY CZAS

Jeśli mędrcy, którzy uczcili Jezusa po Jego narodzeniu przyby-
li z Babilonu, to prawdopodobnie mieli dostęp do kopii proro-
ctwa spisanego przez proroka Daniela. Będąc na wygnaniu w 
Babilonie 400 lat wcześniej, Daniel miał wizję od Boga (Da-
niel 7:13-14; 9:24-27), która pozwalała wyliczyć ramy czaso-
we przyszłych narodzin żydowskiego Mesjasza.

6. TWIERDZENIE JEZUSA O JEGO RÓWNOŚCI Z BOGIEM

Jezus wielokrotnie deklarował, że jest równy Bogu: „Pierwej 
niż Abraham był, Jam jest” (Jan 8:58). (W II Mojżeszowej 
czytamy, że Bóg przedstawił się Mojżeszowi imieniem „Ja 
jestem”). „ „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10:30). „Gdybyście 
byli mnie poznali i Ojca mego byście znali” (Jan 14:7). Jezus 
mówił, że kochać Go lub nienawidzić, czy przyjąć lub odrzu-
cić, oznacza kochać lub nienawidzić, przyjąć lub odrzucić Jego 
Ojca w Niebie.

7. CZCZONY PRZEZ SWYCH PRZYJACIÓŁ

Gdy jeden z uczniów Chrystusa, Tomasz, zobaczył zmartwych-
wstałego Chrystusa, wyznał: „Pan mój i Bóg mój” (Jan 20:28). 
Apostoł Jan napisał: „Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
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Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co 
powstało... A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, 
i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, 
pełne łaski i prawdy” (Jan 1:1-3, 14).

8. OSKARŻONY O BLUŹNIERSTWO PRZEZ WROGÓW

Przywódców religijnych rozwścieczał fakt, że ten, który oskar-
żał ich o obłudę i duchową ślepotę, twierdzi, że może prze-
baczać grzechy, o Bogu mówi jako o swoim Ojcu, a nawet 
uważa, że stanowi jedno z Bogiem. Przywódcy ci pochwycili 
w końcu kamienie, aby zabić Jezusa krzycząc: „Nie kamienu-
jemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, 
będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem” Jan 10:33).

9. CUDA JEZUSA POTWIERDZENIEM JEGO ZAPEWNIEŃ

Cuda Jezusa były znakami, które miały zachęcać ludzi do 
uwierzenia Mu. Chodził po wodzie, uzdrawiał chorych i nawet 
wzbudzał z martwych. Apostoł Jan napisał: „I wiele innych 
cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej 
księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chry-
stusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu 
jego” (Jan 20:30-31).

10. NADNATURALNE ODEJŚCIE ZE ŚWIATA

Wielu ludzi uważało, iż są bogami. Jednak tylko jeden czło-
wiek był gotów umrzeć za grzechy innych. Tylko jeden wstał 
z martwych, aby udowodnić, że jest Synem Bożym. Po Jego 
dobrowolnej śmierci na krzyżu, przez 40 dni ukazywał się 
najbliższym ze swoich uczniów oraz ponad 500 naśladowcom 
(1 Koryntian 15:5-8). Świadkowie Jego zmartwychwstania byli 
tego wydarzenia tak pewni, że byli skłonni cierpieć i umrzeć 
za swe przekonania. Następnie na Górze Oliwnej, Jezus prze-
kazał im swe ostatnie słowa i zniknął wśród obłoków. Odejście 
Jezusa, które swą cudownością przyćmiło Jego przyjście na 
świat sprawiło, że lepiej możemy rozumieć dawną zapowiedź 
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anioła: „Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łukasz 2:11).

NIE JESTEŚ SAM

Jeśli myśląc o dowodach dotyczących życia Jezusa masz mie-
szane odczucia, to nie jesteś w tym odosobniony. Być może 
skłaniasz się do uwierzenia, że Jezus jest Synem Boga, ale nie 
wiesz jak wygląda twoja relacja z Nim. Jeżeli tak jest, to mo-
żesz być jednego pewny: jeśli zaakceptujesz Jego, On zaakcep-
tuje ciebie. Jeśli przyjmiesz Jego ofertę przebaczenia, wiecz-
nego życia i przyjęcia do Bożej rodziny, On stanie się twoim 
Zbawicielem, Nauczycielem i Panem. To największy dar jaki 
możesz otrzymać — dar, który zakupił ci sam Bóg.
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Nie da się okazać większej miłości 
niż zrobił to James Harrison. Za-

demonstrował ją w dodatku wobec lu-
dzi, których nawet nie znał.

Harrison, członek chóru Quachi-
ta Baptist University, wracał do kraju 
z Europy wraz ze swoimi kolegami 
po fachu. Gdy ich samolot podchodził 
do lądowania w Little Rock, w stanie 
Arkansas, znalazł się nagle w środku 
potężnej ulewy i porywistych wiatrów. 
Odrzutowiec wypadł z pasa startowego 
i uderzył w słup z refl ektorami. Wsku-
tek tego doszło do rozerwania kadłuba 
samolotu.

Wśród pasażerów zapanował chaos 
i po chwili na pokładzie wybuchł pożar. 
Harrison zaczął pomagać innym w wy-

dostawaniu się na zewnątrz. Co chwila wyprowadzał jakiegoś 
pasażera i wracał po następnego. Podczas ostatniego wejścia 
do płonącego wraku uległ zatruciu dymem i nie wyszedł już 
stamtąd żywy.

Na jego pogrzebie, dyrygent chóru zacytował werset z Jana 
15:13: „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie 
swoje kładzie za przyjaciół swoich”. Wypowiadając te słowa, 
Jezus miał na myśli swoją własną śmierć za wszystkich ludzi, 
a przemawiający dyrygent wskazał na wartość tej najwyższej z 
ofi ar.

Być może nigdy nie będziemy mieli okazji ponieść takiej 
ofi ary jak Harrison. Mimo to codziennie mamy wiele spo-
sobności do odłożenia na bok naszego własnego interesu i 
okazania miłości bliźnim (Marek 12:31). Jak wiele okazujesz 
miłości?  —JDB

Chrystus chce abyśmy bardziej troszczyli się o innych, 
w świecie, który nikim się nie przejmuje 

Tydzień czwarty 
Poniedziałek

NAJWIĘKSZA 
MIŁOŚĆ

Przeczytaj:
Marek 12:28-34

Większej miłości nikt nie 
ma nad tę, jak gdy kto 
życie swoje kładzie za 
przyjaciół swoich. 
—Jan 15:13
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Marek 12:28-34

28I przystąpił jeden z uczonych 
w Piśmie, który słyszał, jak 
oni rozprawiali, a wiedząc, że 
dobrze im odpowiedział, za-
pytał go: Które przykazanie 
jest pierwsze ze wszystkich? 
29Jezus odpowiedział: Pierw-
sze przykazanie jest to: Słu-
chaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, 
Pan jeden jest. 30Będziesz tedy 
miłował Pana, Boga swego, 
z całego serca swego i z 
całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej, i z całej siły 
swojej. 31A drugie jest to: 
Będziesz miłował bliźnie-
go swego jak siebie samego. 

Innego przykazania, więk-
szego ponad te, nie masz. 32I 
rzekł do niego uczony w Piś-
mie: Dobrze, Nauczycielu! 
Prawdę powiedziałeś, że Bóg 
jest jeden i że nie masz innego 
oprócz niego; 33I że jego mi-
łować z całego serca i z całej 
myśli, i z całej siły, a bliźniego 
miłować jak siebie samego, to 
znaczy więcej niż wszystkie 
całopalenia i ofi ary. 34A Jezus, 
widząc, że on rozsądnie odpo-
wiedział, rzekł mu: Niedaleki 
jesteś od Królestwa Bożego. 
I nikt nie śmiał go już więcej 
pytać.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Wezwanie do kochania Boga całym sercem, duszą, umysłem i całą swą 
siłą, to wezwanie do kochania go całą naszą istotą. Mimo, że defi niowane 
w różny sposób, można powiedzieć, że te elementy obejmują całą naszą 
miłość (serce), całe życie (dusza), wszystkie myśli (umysł) i całą energię (siła). 
Te cztery rzeczy faktycznie określają, kim jesteśmy i dają wskazówkę jak ko-
chać Boga bez reszty.
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Mój teść poświęcił 30 lat życia na 
niesienie pomocy innym w pub-

licznej służbie zdrowia. Kiedy odszedł 
do wieczności w wieku 76 lat pozosta-
wił po sobie szafę pełną dokumentów i 
ścianę pokrytą dyplomami.

Kiedy zaczęliśmy sprzątać jego 
szafę, zachowaliśmy rodzinne zdjęcia 
i kilka ciekawych notatek, a reszty po-
zbyliśmy się. Mnie przypadło usuwa-
nie rzeczy niepotrzebnych. Wynosiłem 
to wszystko za stodołę, polewałem 
benzyną i paliłem — stare dokumenty, 
prezentacje na slajdach, odznaczenia 
oraz korespondencje — patrząc jak tra-
wi to ogień.

Było to dość otrzeźwiające przeży-
cie, bo pomyślałem, że pewnego dnia, 

gdy stanę przed Bogiem, wszystkie moje „dzieła” przejdą po-
dobną próbę. Wieczną wartość ma tylko to, co przetrwa test 
Bożego ognia.

Patrząc na zamieniające się w popiół listy i dokumenty, 
zacząłem w nowy sposób rozumieć 1 Koryntian 3:13. Paweł 
powiedział: „To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bo-
wiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło 
każdego, wypróbuje ogień”.

Dzisiaj trud i gromadzenie, a jutro przepada to w płomie-
niach.

Tamto popołudnie na łące za stodołą uczyniło mnie bar-
dziej wyczulonym na osiąganie tylko tego, co nigdy nie spło-
nie.  —DCM

Dzisiaj żyj tak, 
jakbyś jutro miał stanąć przed Bogiem

Tydzień czwarty 
Wtorek

DZIEŁO, 
CO NIE SPŁONIE

Przeczytaj:
1 Koryntian 3:9-15

Jakie jest dzieło każdego, 
wypróbuje ogień.
—1 Koryntian 3:13
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — 1 Koryntian 3:9-15

9Albowiem współpracownika-
mi Bożymi jesteśmy; wy rolą 
Bożą, budowlą Bożą jesteście. 
10Według łaski Bożej, która mi 
jest dana, jako mądry budow-
niczy założyłem fundament, 
a inny na nim buduje. Każdy 
zaś niechaj baczy, jak na nim 
buduje. 11Albowiem funda-
mentu innego nikt nie może 
założyć oprócz tego, który 
jest założony, a którym jest 
Jezus Chrystus. 12A czy ktoś 
na tym fundamencie wznosi 

budowę ze złota, srebra, dro-
gich kamieni, z drzewa, siana, 
słomy, 13To wyjdzie na jaw w 
jego dziele; dzień sądny bo-
wiem to pokaże, gdyż w ogniu 
się objawi, a jakie jest dzieło 
każdego, wypróbuje ogień. 
14Jeśli czyjeś dzieło, zbudo-
wane na tym fundamencie się 
ostoi, ten zapłatę odbierze; 15 
Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten 
szkodę poniesie, lecz on sam 
zbawiony będzie, tak jednak, 
jak przez ogień.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
W czasach, gdy powstawała w nim wspólnota chrześcijan, Korynt był bar-
dzo zamożnym miastem Grecji. Był to wielki ośrodek handlu i skrzyżowanie 
wielu szlaków transportowych. Z powodu bogactwa i bujnego rozwoju 
miasta, ludzie do których Paweł adresował ten list, dobrze rozumieli jego 
porównania dotyczące budynków i fundamentów. Mieli oni praktyczne 
doświadczenie raczej z metalami szlachetnymi niż z materiałami tak łatwo-
palnymi jak drzewo, słoma czy siano. 
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Lubisz historie z dalszym ciągiem? 
Wyobraź sobie, że czytasz czaso-

pismo albo oglądasz telewizję i docho-
dzisz do momentu, w którym główny 
bohater wskakuje do wody, żeby rato-
wać swą ukochaną. Niespodzianie po-
jawiają się jednak słowa: „ciąg dalszy 
nastąpi”. Co za rozczarowanie!

Miałem wszakże zupełnie inną 
reakcję widząc napis na grobie pewne-
go chrześcijanina. Brzmiał on: “Ciag 
dalszy w górze”.

Tak, życie ziemskie jest tylko 
pierwszym rozdziałem naszej księgi 
życia. Niezależnie czy ten rozdział jest 
długi czy krótki, to co po nim następu-
je nie jest końcem. Dla chrześcijanina 
oznacza to dalszy ciąg życia w Nie-

bie i to wraz z Chrystusem. Między tymi rozdziałami nie ma 
przerwy — nie musisz czekać na kolejny odcinek, aby zapo-
znać się z rozstrzygającymi wydarzeniami. Rozdział drugi na-
stępuje po pierwszym bez żadnych zatrzymań i zakłóceń, gdyż 
„Jesteśmy... pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i 
zamieszkać u Pana” (2 Koryntian 5:8).

Czym będzie następny rozdział dla ciebie? Zostanie napi-
sany wcześniej czy później i będzie oznaczał Niebo lub pie-
kło. Pamiętaj, moment twojej śmierci nie będzie końcem. Ciąg 
dalszy twej historii niechybnie nastąpi.  —MRD

Śmierć to ostatni rozdział doczesności, 
ale pierwszy wieczności.

Tydzień czwarty 
Środa

CIĄG DALSZY 
NASTĄPI

Przeczytaj:
Hebrajczyków 11:8-16

Albowiem nie mamy tu 
miasta trwałego, ale tego 
przyszłego szukamy. 
—Hebrajczyków 13:14
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Hebrajczyków 11:8-16

8Przez wiarę usłuchał Abra-
ham, gdy został powołany, 
aby pójść na miejsce, które 
miał wziąć w dziedzictwo, i 
wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. 9Przez wiarę osiedlił się 
jako cudzoziemiec w ziemi 
obiecanej na obczyźnie, za-
mieszkawszy pod namiotami 
z Izaakiem i Jakubem, współ-
dziedzicami tejże obietnicy. 
10Oczekiwał bowiem miasta 
mającego mocne fundamen-
ty, którego budowniczym i 
twórcą jest Bóg. 11Przez wiarę 
również sama Sara otrzymała 
moc poczęcia i to mimo pode-
szłego wieku, ponieważ uwa-
żała za godnego zaufania tego, 
który dał obietnicę, 12Przeto 
też z jednego człowieka, i to 

nieomal obumarłego, zrodziło 
się potomstwo tak liczne jak 
gwiazdy na niebie i jak piasek 
na brzegu morskim, którego 
zliczyć nie można. 13Wszyscy 
oni poumierali w wierze, nie 
otrzymawszy tego, co głosiły 
obietnice, lecz ujrzeli i powi-
tali je z dala; wyznali też, że są 
gośćmi i pielgrzymami na zie-
mi. 14Bo ci, którzy tak mówią, 
okazują, że ojczyzny szukają. 
15I gdyby mieli na myśli tę, 
z której wyszli, byliby mieli 
sposobność, aby do niej po-
wrócić; 16Lecz oni zdążają do 
lepszej, to jest do niebieskiej. 
Dlatego Bóg nie wstydzi się 
być nazywany ich Bogiem, 
gdyż przygotował dla nich 
miasto.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Hebrajczyków 11 jest niekiedy nazywane „aleją wiary”, bo opisuje jak 
kilku starożytnych wierzących żyło ufnością Bogu. Wiersze 8-16 mówią o 
Abrahamie i Sarze. Abraham był posłuszny Panu, gdy ten prowadził go do 
nowej ziemi, a jego żona Sara zaufała Bogu, gdy obiecał jej syna w pode-
szłym wieku.
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Przypuśćmy, że dostajesz się do 
szpitala i po badaniu lekarz diagno-

zuje, że jesteś poważnie chory. Mówi 
też, że jeśli nie poddasz się odpowied-
niej terapii, umrzesz. Następnie prze-
pisuje ci lek i powiada: „Jeśli będziesz 
to przyjmował, zapewniam, że wyzdro-
wiejesz”.

Co teraz powinieneś zrobić? Czy 
wystarczy leżeć i wierzyć, że lekarz po-
stawił właściwą diagnozę i że przepi-
sany lek ci pomoże? Z pewnością nie. 
Aby żyć musisz ten lek przyjmować. 
Podobnie jest ze zbawieniem.

Możesz wierzyć we wszystko, co 
mówi Biblia o Chrystusie — że umarł 
za twoje grzechy i wstał z martwych. 
Jeśli jednak nie zechcesz Go „przyjąć”, 

czyli zawierzyć Jemu i Jego ofi erze za ciebie na krzyżu, to bę-
dziesz tak samo stracony jak człowiek, który otwarcie i zdecy-
dowanie odrzuci Jezusa.

Jak widzisz, zbawienna wiara nie polega na uznaniu pew-
nych faktów dotyczących Chrystusa, ale na osobistym przy-
jęciu Bożego leku na grzech. Jest ona również powierzeniem 
Bogu przeznaczenia twojej duszy na całą wieczność. To tak jak 
powiedzieć: „Panie, zbaw mnie. Wierzę, że możesz i chcesz 
to zrobić”. To właśnie wzięcie niezbędnego leku — przyjęcie 
Jezusa Chrystusa. Zrobiłeś to już? Jeśli nie, zrób to już teraz.   
—RWD

Wiara to nie tylko wiedza, że Jezus zbawia, 
ale i prośba, aby to zrobił z tobą.

Tydzień czwarty 
Czwartek

PRZYJMOWANIE 
LEKU

Przeczytaj:
Izajasz 55:1-6

Każdy bowiem, 
kto wzywa imienia 
Pańskiego, zbawiony 
będzie.
—Rzymian 10:13
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Izajasz 55:1-6

1Nuże, wszyscy, którzy macie 
pragnienie, pójdźcie do wód, 
a którzy nie macie pieniędzy, 
pójdźcie, kupujcie i jedzcie! 
Pójdźcie, kupujcie bez pie-
niędzy i bez płacenia wino i 
mleko! 2Czemu macie płacić 
pieniędzmi za to, co nie jest 
chlebem, dawać ciężko zdoby-
ty zarobek za to, co nie syci? 
Słuchajcie mnie uważnie, a 
będzie jedli dobre rzeczy, a 
tłustym pokarmem pokrzepi 
się wasza dusza! 3Nakłońcie 
swojego ucha i pójdźcie do 
mnie, słuchajcie, a ożyje wa-
sza dusza, bo ja chcę zawrzeć 

z wami wieczne przymierze, 
z niezłomnymi dowodami 
łaski okazanej niegdyś Da-
widowi! 4Jak jego ustanowi-
łem świadkiem dla narodów, 
księciem i rozkazodawcą lu-
dów, 5Tak ty wezwiesz naród, 
którego nie znasz, a narody, 
które nie znały ciebie, będą 
śpiesznie podążać do ciebie 
przez wzgląd na Pana, two-
jego Boga, i przez wzgląd na 
Świętego Izraelskiego, gdyż 
cię wsławił. 6Szukajcie Pana, 
dopóki można go znaleźć, 
wzywajcie go, dopóki jest 
blisko!

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Ten fragment Biblii ma podobną wymowę jak słowa francuskiego fi zyka i 
fi lozofa Błażeja Pascala (1623-1662), który powiedział, że w każdym czło-
wieku jest pustka o kształcie Boga i że może ją wypełnić wyłącznie sam Bóg. 
Głód i pragnienie ludzkiej duszy mogą być zaspokojone tylko poprzez re-
lację ze Stworzycielem, który nas powołał do istnienia i pokochał. Dlatego 
to Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni”.
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Gdy oddawałem kiedyś krew, pie-
lęgniarka dała mi do przeczyta-

nia ulotkę. W tym czasie, z mojej żyły 
pobierano pół litra tego życiodajnego 
płynu. Na ulotce była informacja o gru-
pach krwi i o tym, ile ludzi ją posiada. 
Oto niektóre z danych:

O - ..........37.4%
A + ..........35.7%
A - ...........6.3%
B - ...........1.5%
Najrzadsza grupa AB – występuje 

tylko u jednej na 167 osób i stanowi 
0.6% populacji. Na końcu ulotki było 
przykuwające uwagę stwierdzenie: 
„Najrzadszą grupą krwi jest ta, której 
nie ma, gdy jest potrzebna”.

To przypomniało mi o dostawie 
krwi, która jest jedyna w swoim rodzaju i zawsze dostępna dla 
tych, którzy poproszą. W 1 Jana 1:7 czytamy: „Krew Jezusa 
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”.

Potrzeba było śmierci Chrystusa i przelania Jego krwi, aby 
spełnić wymagania świętego Boga dotyczące zapłaty za nasze 
grzechy (Hebrajczyków 9:12, 22). Dlatego teraz, gdy ktoś z 
wiarą wzywa Boga, pokutując za grzechy i prosząc o przeba-
czenie, jego modlitwa o zbawienie będzie wysłuchana.

Jestem głęboko wdzięczny, że Jezus zechciał umrzeć na 
krzyżu i dać za mnie swą krew, abym mógł otrzymać prze-
baczenie wtedy, gdy będzie mi potrzebne. Czy też odczuwasz 
taką wdzięczność?  —DCE

Bóg bierze nasze grzechy i daje nam zbawienie.

Tydzień czwarty 
Piątek

JEST KIEDY 
JEJ POTRZEBA

Przeczytaj:
Hebrajczyków 9:11-22

Krew Jezusa Chrystusa, 
Syna jego, oczyszcza nas 
od wszelkiego grzechu.  
—1 Jana 1:7
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Fragment Biblii Na Dzisiaj — Heb. 9:11-12,15-22

11Lecz Chrystus, który się zja-
wił jako arcykapłan dóbr przy-
szłych, wszedł przez większy 
i doskonalszy przybytek, nie 
ręką zbudowany, to jest nie z 
tego stworzonego świata po-
chodzący, 12Wszedł raz na za-
wsze do świątyni nie z krwią 
kozłów i cielców, ale z włas-
ną krwią swoją, dokonawszy 
wiecznego odkupienia. 15I 
dlatego jest On pośrednikiem 
nowego przymierza, ażeby 
gdy poniesiona została śmierć 
dla odkupienia przestępstw 
popełnionych za pierwszego 
przymierza, ci, którzy są po-
wołani, otrzymali obiecane 
dziedzictwo wieczne. 16Gdzie 
bowiem jest testament, tam 
musi być stwierdzona śmierć 
tego, który go sporządził; 17Bo 
testament jest prawomocny 

z chwilą śmierci, a nie ma 
nigdy ważności, dopóki żyje 
ten, kto go sporządził. 18Dla-
tego i pierwsze przymierze 
nie zostało zapoczątkowane 
bez rozlewu krwi. 19Gdy bo-
wiem Mojżesz ogłosił całe-
mu ludowi wszystkie ustawy 
zakonu, wziął krew cielców 
i kozłów wraz z wodą, wełną 
szkarłatną i hizopem, i pokro-
pił zarówno samą księgę, jak 
i cały lud, 20Mówiąc: To jest 
krew przymierza, które Bóg 
dla was ustanowił. 21Podobnie 
też pokropił krwią przybytek 
i wszystkie naczynia prze-
znaczone do służby Bożej. 
22A według zakonu niemal 
wszystko bywa oczyszczane 
krwią i bez rozlania krwi nie 
ma odpuszczenia.

REFLEKSJA NA DZISIAJ
Zapoznajmy się z dwoma terminami z dziedziny prawa. Testament to 
stwierdzenie czyjejś woli na wypadek jego śmierci, testator natomiast, to 
właśnie osoba, która sobie życzy, aby po jej śmierci postanowienia testa-
mentu zostały wykonane. 
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Temat na sobotę

10 POWODÓW, 
ABY PRZYJĄĆ WIARĘ 
CHRZEŚCIJAN

1. WIARYGODNOŚĆ JEJ ZAŁOŻYCIELA

Chrystus powiedział, że przyszedł z Nieba, aby umrzeć za 
nasze grzechy i zabrać do swego Ojca wszystkich, którzy w 
Niego (Jezusa) wierzą. Logika podpowiada, że mógł być oszu-
stem, bądź szaleńcem, albo Panem wszechświata. Jego naśla-
dowcy widzieli czynione przezeń cuda, słuchali Jego naucza-
nia, przyglądali się Jego nieskalanemu życiu, byli świadkami 
Jego straszliwej śmierci i w końcu oglądali Go żywego po Jego 
zmartwychwstaniu. I wtedy bez cienia wątpliwości uczynili Mu 
wyznanie: „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystu-
sem, Synem Boga żywego” (Jan 6:69). 

2. SPOLEGLIWOŚĆ JEJ ŚWIĘTEJ KSIĘGI — BIBLII

Pisana na przestrzeni ponad 1600 lat przez 40 autorów, Biblia 
prezentuje jedną spójną historię, która zaczyna się aktem stwo-
rzenia, a kończy na progu wieczności. Wiarygodność jej histo-
rycznych i geografi cznych zapisów znajduje potwierdzenie w 
wykopaliskach archeologicznych. Wierność oryginałowi jej ko-
pii, które przetrwały do czasów dzisiejszych poświadczają tzw. 
zwoje znad Morza Martwego (Qumran). 

3. WYJAŚNIENIE SENSU ŻYCIA

Wszystkie religie usiłują nadać sens życiu, aby wyjaśnić naszą 
potrzebę znaczenia, problem cierpienia i nieuchronności śmier-
ci. Wszystkie religie próbują wykazać związek porządku w 
kosmosie z życiem każdej ludzkiej jednostki. To właśnie Jezus 
objawia Ojca, który troszczy się o każdego zranionego wróbla, 
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Ojca, który wie ile mamy włosów na głowie (Mateusz 10:29-
31), Boga, który pokazuje jak bardzo dba o wszystko co stwo-
rzył. To Jezus włożył na siebie ludzką naturę, aby odczuwać, co 
my czujemy, a później cierpieć i umrzeć zamiast nas.

4. ŁĄCZNOŚĆ Z PRZESZŁOŚCIĄ

Ci, którzy ufają Chrystusowi akceptują tego samego Stwórcę i 
Pana, którego wielbił Adam, Abraham, Sara i Salomon. Wiara 
chrześcijańska nie rozpoczyna się od Chrystusa. Od I Mojżeszo-
wej do Objawienia Jana stanowi ona jedną historię. To historia 
Boga, a też nasza (Dzieje Apost. 2:22-39; 1 Koryntian 15:1-8).
„A przypominam wam, bracia, ewangelię którą wam zwiasto-
wałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą 
zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją 
zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw 
bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł 
za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia 
trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że uka-
zał się Kefasowi, potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż 
pięciuset braciom naraz” (1 Koryntian 15:1-6).

5. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE

Pierwsi chrześcijanie byli ryzykującymi życie świadkami, któ-
rzy mówili światu, że widzieli egzekucję niewinnego człowieka, 
który po trzech dniach powstał z martwych (Dzieje Apost. 5:17-
42). Świadczyli, że Jezusa ukrzyżowano na rozkaz rzymskiego 
gubernatora Piłata. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu 
zamkniętym głazem. Strażnicy strzegli tego miejsca przed in-
truzami. Jednak po trzech dniach grób był pusty, a świadkowie 
ryzykując życie głosili, że Jezus żyje. 

6. MOC ZMIENIANIA ŻYCIA

Dramatyczna przemiana dokonała się nie tylko w pierwszych 
uczniach Jezusa. Jeden z ich najzacieklejszych wrogów, Paweł, 
z mordercy chrześcijan zmienił się w ich zagorzałego zwolen-
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nika (Galacjan 1:11-24). Później o tej mocy zmieniania ludzi 
Paweł napisał tak: „Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani 
bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołoż-
nicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani 
zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektó-
rzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni 
w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” 
(1 Koryntian 6:9-11).

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że 
Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z 
których ja jestem pierwszy” (1 Tymoteusza 1:15).

7. CHARAKTERYSTYKA LUDZKIEJ NATURY

Wielu chce wierzyć, że nasze problemy wynikają z niewiedzy, 
złych nawyków żywieniowych i niesprawiedliwych rządów. Je-
zus jednak wskazał prawdziwą przyczynę — grzech w człowie-
ku: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołó-
stwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. 
To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma 
nie kala człowieka” (Mateusz 15:19-20).

8. OCENA OSIĄGNIĘĆ LUDZKOŚCI

Pokolenie za pokoleniem ma nadzieję na lepszą przyszłość. 
Prowadziliśmy wojny, które miały położyć kres wszelkim woj-
nom. Stworzyliśmy systemy edukacyjne mające wykształcić 
oświecone, pozbawione agresji dzieci. Wdrożyliśmy technolo-
gie, które mają ułatwiać nam życie. Pomimo tych wzniosłych 
nadziei i heroicznych wysiłków, ten świat zbliża się do prze-
powiedzianego w Biblii tragicznego końca (Mateusz 24:5-31; 
2 Tymoteusza 3:1-5).

9. WPŁYW NA LUDZKOŚĆ

Cieśla z Nazaretu przeobraził cały świat. Kalendarze i sposób 
datowania wydarzeń poświadczają Jego narodziny („nasza era” 
liczona jest od tego momentu). Główne chrześcijańskie warto-
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ści stały się podstawą świeckiej moralności, etyki pracy i syste-
mów opieki społecznej.

10. OFERTA ZBAWIENIA

Chrześcijaństwo oferuje przebaczenie i przyjęcie do Bożej 
rodziny poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi jako Zba-
wicielowi (Rzymian 10:9-13). Zbawienie proponowane przez 
Jezusa nie zależy od tego, co dla Niego zrobiliśmy, ale czy za-
akceptujemy to, co On zrobił dla nas. To zbawienie wymaga od 
nas wyznania grzechów i przyznania się, że bez Niego sobie nie 
poradzimy (Efezjan 2:8-10).

NIE JESTEŚ SAM

Jeśli nadal nie jesteś przekonany o celowości wiary w Chry-
stusa, to nie jesteś w tym odosobniony. Pamiętaj jednak o Jego 
zapewnieniu, że naszych wątpliwości nie musimy wyjaśniać 
o własnych siłach. On powiedział: „Jeśli kto chce pełnić wolę 
jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię 
od siebie” (Jan 7:17).

Jeśli widzisz sens wiary w Chrystusa, Biblia daje ci waż-
ną obietnicę: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jan 1:12). 
Oferowane przez Jezusa zbawienie nie jest nagrodą za wysiłek, 
ale darem dla każdego, kto Mu zaufa.
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Temat na niedzielę

OSOBISTA SPRAWA

Możliwe jest być blisko Jezusa, lecz daleko od życia, które On 
oferuje. Dotyczyło to nawet grona dwunastu pierwszych apo-
stołów. Nawet w tym najbliższym Chrystusowi kręgu osób był 
człowiek, który nigdy nie miał z Nim tej osobistej więzi, o któ-
rej mówimy. Prawdopodobnie był najbardziej zaufaną osobą w 
tej grupie, gdyż uczyniono go skarbnikiem.

Judasz wiedział o Jezusie wiele. Zwyczaje swego Mistrza 
znał na tyle dobrze, że Jego wrogów potrafi ł zaprowadzić do 
ogrodu, w którym On spotykał się z uczniami. Znał Chrystu-
sa wystarczająco dobrze, aby zdradzić Go powitalnym poca-
łunkiem. Judasz nie poznał jednak Jezusa jako swojego Pana 
i Zbawiciela. Mimo, że cieszył się zaufaniem współtowarzy-
szy, skarbnik ten nigdy nie miał osobistej, skoncentrowanej na 
Chrystusie społeczności z Bogiem, jaką my również możemy 
mieć w czasach współczesnych

„Wiedzieć, że Chrystus umarł to tylko historia.
Wierzyć, że umarł za mnie to już zbawienie’

Osobista relacja z Bogiem rozpoczyna się zdarzeniem ja-
kie Jezus nazwał nowonarodzeniem (Jan 3:3). Gdy rodzimy się 
duchowo, aby znaleźć się w rodzinie Boga, stajemy się Jego 
dziećmi i mieszkańcami Jego duchowego królestwa.

ABY ROZPOCZĄĆ TĘ OSOBISTĄ RELACJĘ, NALEŻY PODJĄĆ 
NASTĘPUJĄCE KROKI:

Uznaj potrzebę takiej relacji. Przychodzimy na ten świat 
fi zycznie żywi, ale duchowo martwi, nie korzystając z jakości 
życia dla którego Bóg nas stworzył. Biblia mówi: „Wszyscy 
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zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). „Nie 
ma sprawiedliwego nawet jednego” (3:10) i „Zapłatą za grzech 
jest śmierć” (6:23).

Uświadom sobie co Bóg dla ciebie uczynił. Bóg pokochał 
nas na tyle, że zesłał na ten świat własnego Syna, aby uratować 
nas przed niszczącymi skutkami naszego grzechu (Jan 1:1-14; 
3:16). Jezus umarł zamiast nas, składając siebie jako doskonałą 
ofi arę. Tą jedną ofi arą zapłacił zarówno za najbłahsze jak i naj-
gorsze z naszych grzechów.

Osobiście uwierz i przyjmij Boży dar. . Nikt nie zostanie 
zbawiony poprzez staranie się, aby być lepszym. Zbawienie 
jest owocem naszego zaufania Chrystusowi. Biblia mówi: 
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z 
was; Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” 
(Efezjan 2:8-9).

Słowa, które skierujemy do Boga, aby uzyskać ten dar 
mogą być różne. Ważnym jest to, czy wierzymy Mu na tyle, 
żeby móc Mu powiedzieć następujące podstawowe rzeczy:

Boże, wiem, że przeciw Tobie zgrzeszyłem. Wierzę, że Jezus 
jest Twoim Synem, że umarł na krzyżu, aby zapłacić karę za 

moje grzechy i że powstał z martwych, aby to udowodnić. Teraz 
przyjmuję Twoją propozycję pełnego przebaczenia i wiecznego 
życia. Przyjmuję Jezusa jako dar, który daje mi zbawienie.

Jeśli ta deklaracja jest szczera i pochodzi z głębi Twojego 
serca oznacza, że wszedłeś już w osobistą relację z żywym 
Bogiem!

Fragment broszury „Czym jest osobista relacja z Bogiem?” 
(„What is Personal Relationship With God?”)

© 1988, 1997 RBC Ministries
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Te artykuły pochodzą z jednej 
z naszych publikacji pt. „Nasz 
Codzienny Chleb”. Jeśli uważasz 
je za interesujące, możesz u nas 
zamówić egzemplarz tej broszury, 
a my przyślemy Ci go pocztą pod 
wskazany adres.

TAK Proszę o przysłanie mi wprowadzającego 
egzemplarza broszury „Nasz Codzienny Chleb”.

(UWAGA: wszelkie podane tu dane osobowe są nam potrzebne wyłącznie do 
własnych celów statystycznych).

Prosimy wypełnić dużymi literami:

Imię i nazwisko ___________________________________________

Adres ___________________________________________________

________________________________________________________

Kod pocztowy ___________________ Telefon __________________

Przynależność kościelna ____________________________________

E-mail __________________________________________________

Zawód __________________________________________________

Data urodzenia ___________________________________________

* Prosimy przesłać ten formularz na adres naszej redakcji
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