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Zycie jest peine pytan. Niektore z nicii S4 Mahe, niektore 
powazniejsze — a niektore ogromnie wazne. 

Nawet gdy czytasz te siowa mog4 ci? nurtowac pytania 
dotycz^ce twojego zdrowia, twojej sytuacji finansowej, twojej 
pracy, twojej rodziny czy twojej przysziosci. 

Jednak najwainiejsze, zasadnicze pytania dotycz^ Boga 
i twojego stosunku do Niego. Nic nie jest w iyciu wainiejsze od 
tego. Dobre zdrowie, rownowaga finansowa, pewne miejsce 
pracy, szczgsliwe zycie rodzinne i nadzieja na przysziosc — 
oto rzeczy, ktorych pragnie cziowiek. Jednakze nawet one S4 
chwilowe i ostatecznie pozbawione sensu jesh nie posiada sif 
iywego zwigzku z Bogiem, jedynym, ktOry jest oczywisty 
i pewny — i ktOry b§dzie trwal na wieki. 

Na kolejnych stronach tej ksi^zeczki odkryjesz dlaczego taki 
zwi^zek jest tak koniecznie potrzebny - i w jaki sposob jest on 
mozHwy. 

Pytania, ktbre postawimy zaliczaja SIQ do najwainiejszych 
i najpowainiejszych jakie tylko moina zadad. Odpowiedzi na nie 
nale^a do tych, ktOrych potrzebuje kaidy. 

Prosz? przeczytaj te strony dokiadnie i uwaznie — a jesh to 
b^dzie konieczne wi?cej niz raz. 

Nie mozesz sobie pozwoHc na to, aby nie dostrzec ich 
przesiania. 



Czy jest tam ktos? 
Oto podstawowe pytanie. Jesli Bog nie istnieje, to szukanie 
Go jest bezcelowe. Kto bowiem przyst^puje do Boga, musi 
uwierzyc, ze On istnieje.^ Mimo, ze niemozliwe jest 'udowod-
nienie' Boga w sensie matematycznym, Swiadectwo Jego istnie-
nia jest bardzo przekonywujace. 

Wezmy na przykfed istnienie wszechiswiata. Nazwanie go 
wynikiem 'przypadku' budzi wiele pytaii, a nie odpowiada na ^adne. 
T o samo dotyczy teori i ' W i e l k i e g o W y b u c h u ' . S k ^ d na 
przykiad wzi?iy si? substraty, ktore wzigiy w nim udziai? 
Nawet 'wielki wybucli' nie moze stworzyc czegos z niczego! 
Teoria ewolucji jest tak szeroko rozpowszechniona, jak slaba. 
Jak moze 'n ic ' rozwin§<5 sig w 'c6s', pomijajac zadziwiaj^co 
skomplikowane formy zycia na ziemi? 

Wszystkie inne teorie S4 rownie kruclie. Jedynym zadowala-
jacym wyjaSnieniem jest: Na pocz^tku stworzyi B6g niebo 
i ziemiQ. Nasz Swiat nie jest przypadkowym wynikiem gigan-
tycznego zbiegu okolicznosci zawierajgcym skladniki, ktore 
'zawsze tam byiy'. Przeciwnie, swiaty zostahy uksztaHowane 
Shwem Boga, tak iz to, co widzialne, nie powstah ze swiata 
zjawisk. Stworzenie miaio pocz^tek, i to Bog je spowodowai 
Bo On rzekh— i stalo sig, On rozkazal— i zaistniah. 



Jest to potwierdzone zaskakuj^cym porz^dkiem i celowosci^ 
zauwazaln^ wsz^dzie, oraz uniwersalnymi prawami, ktore 
zespalaja wszystko pocz^wszy od bezmiaru kosmosu, a skori-
czywszy na mikroskopijnych organizmach. Jednak zarowno 
plan, jak i prawa musza mieC swego autora — a jest nim B6g! 
Bog, ktory stworzyh swiat i wszystko, co na nim, jest Panem 
nieba i ziemi. 

Lecz najsilniejszym 'dowodem stworzenia' jest sam cziowiek. 
W odrb^nieniu od innych zwierz^t cziowiek posiada co§, co 
nazywamy 'osobowosci^'; dokonuje rozumnych wyborow, 
posiada 5wiadomo5<5 i potrafi rozrOzniad mi^dzy dobrem 
a zlem. Jest zdolny do miloSci i wspOlczucia. A nade wszystko 
posiada instynkt oddawania czci boskiej. Sk^d otrzymal te 
przymioty? Nie mogly ich stworzyC ani ewolucja, ani lawina 
przypadkow. Najbardziej odpowiednia odpowiedz brzmi: 
Uksztakowah Pan Bog czhwieka z prochu ziemi i tchnq.1 w 
nozdrza jego deck zycia. Wtedy stah si? cziowiek istotq zywq. 
Cziowiek nie jest dzielem przypadku, jest on cudownie stwo-
rzony przez Stworzyciela wszechswiata. 



Czy Bog przemawia? 
Jest to istotne pytanie. Pozostawieni sami sobie jestesmy 
caikowicie nieswiadomi Boga. Czy mo'zesz zglgbic tajemnicg 
Boga albo zbadac doskonahsc Wszechmocnego? Bog jest 
ponad granice naszego zrozumienia i potrzebujemy Go, aby 
si§ nam objawii. 

Stworzenie jest jednym z gldwnych sposobdw, przez ktdry 
mo:iemy G o poznacS. Niebiosa opowiadaj% chwai§ Boga, 
a nrmament glosi dzielo rgUr jego. Sam rozmiar wszechSwiata 
i jego zadziwiaj§ca rbwnowaga, r^aiorodnoSd i pi§kno m6wia 
wiele o Bogu, ktory to wszystko stworzyi. W stworzeniu 
objawia si§ zdumiewaj^ca potgga Boga, Jego nieshchana inte-
iigencja i olsniewaj^ca wyobraznia. Bo niewidzialna jego 
istota, to jest wiekuista jego moc i bostwo, mogq bye od 
stworzeniu swiata oglqdane w dzielach i poznane umyskm, 
tak iz nic nie majq na swojq. obrong. 

Podczas porozumiewania si? ze sob^ w duzym stopniu pole-
gamy na siowach. Bog takze przemawia do ludzi poprzez 
siowa — siowa Biblii. Okoto cztery tysi^ce razy w samym 
tylko Starym Testamencie (pi?cset razy w pierwszych pigciu 
ksi§gacii) znajdziemy nastgpuj^ce zwroty: 'Pan przemowiF, 
'Pan rozkazaF, 'Pan powiedziai'. I wiasnie dlatego twierdzi 



sie, ze Pismo Swigte nie przycbodziio nigdy z woli ludzkiej, 
lecz wypowiadali je ludzie Bozy, natchnieni Duchem 
Swi^tym. 

W ^adnej imiej literaturze nie znajdziemy zapiskOw jasnych 
i szczegOlowych proroctw ludz i twierdz^cych, i e m O w i ^ 
w imieniu Boga, ktOre pOiniej dokiadnie sig spelnily. Szanse 
przypadkowosci tych przepowiedni sa zbyt maie, aby trak-
towacje powaznie. 

Dalej mqzna stwierdzic, ze istnieje wpiyw BibHi na zycie 
ludzkie. Zadna inna ksi§ga nie miafe tak duzej mocy zmie-
niania zycia. Miliony ludzi przez tysiace lat doswiadczaly 
osobiscie, ze Zakon Pana jest doskonah), pokrzepia dusz§, 
swiadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mqdrosci. 
Rozkazy Pana sq shiszne, rozweselajq serce, przykazanie 
Pana jest jasne, oswieca oozy. 

Po dwoch tysiacach lat zaden specjalista jakiejkolwiek dzie-
dziny nie obalil ani jednego stwierdzenia z Biblii. Powodem 
jest to, ze Cak Pismo przez Boga jest natchnione. Dlatego 
powinnismy przyjac Pismo Swi^te Nie jako shwo ludzkie, ale, 
jak jest prawdziwie,jako Shwo Bo'ze. 



Jest to oczywiscie nastgpne pytanie, Ictore staje przed nami. 
Uznac, ze Bog istnieje to jedno, a uznac to, ze przemawia do 
nas przez stworzenie i przez stronice Pisma Sw?tego, to 
zupeinie co innego. Musimyjednaic dowiedziec si? wi?cej. Jaki 
wiasciwie jest Bog? 

Biblia daje nam wiele jasnych i stanowczych odpowiedzi na to 
ogromnie wazne pytanie. Oto kilka z nich. 

Bog jest osobQ. Bog nie jest 'rzecz^', 'sil^', 'dziaianiem'. On 
mysli, czuje, pragnie, postgpuje w sposob, ktory ukazuje Go 
jako zywa i osobow^ Istot?. Jednak nie jest On po prostu 
'cziowiekiem na gorze', czy tez rodzajem 'nadcztowieka'. Ale 
Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem iywym 
i Krdlem mecznym. 

Bog jest w wielu osoback. Jest tylko jeden prawdziwy Bog. Mowi 
On: Jajestem pierwszy ijajestem ostatni, a oprocz mnie nie 
ma Boga. A jednak Bog objawil siebie jako 'trojc?' trzech 
Osdb — Ojca, Syna (Jezusa Chrystusa) i Ducha SwiQtego, 
z ktbrych kazdy jest prawdziwie, w pebii i na r6wni Bogiem. 
Biblia mowi o chwale Boga Ojca, mowi, ze Bogiem byh Shwo 
(Jezus Chrystus) i mowi o Panu, ktory jest Duchem. Chociaz 
Bog jest tylko jeden, S4 trzy Osoby w Panu Bogu. 

Bog jest Ducfiem. Nie ma On wymiarow fizycznych. Nie posiada 
ciala ani zadnych wiaSciwoSci, ktdre moga hyC okreSlone 



w kategoriach wielkoSci i ksztaltu. B6g jest ducbetn, a ci, ktdrzy 
mu czeii oddaj^, winni mu js oddawad w duchu 
i w prawdzie. Znaczy to, ie B6g jest niewidzialny. Boga nikt 
nigdy nie widziai. Oznacza to rOwniei, ie nie jest On ograni-
czony do jednego miejsca, ale znajduje si§ wsz§dzie przez caly 
czas: Czy to nie Ja wypeiniam niebo i ziemi?? — mowi Pan. 
Zupelnie niezaleznie od wszystkiego innego oznacza to, ze Bog 
jest calkowicie Swiadomy, co dzieje sig wszgdzie. Dotyczy to nie 
tylko wszystkiego co robisz i mowisz, ale takze kazdej mysli , 
ktora pojawia si? w twoim umysle. 

Bog jest wieczny. Bog nie mial pocz^tku. Slowami Biblii, Od 
wiekow na wieki Tys jest, o Bo'zel Nigdy nie bylo takiego 
czasu, w ktorym Bog nie istnial i nigdy nie b?dzie takiego 
czasu, w ktOrym BOg nie bgdzie ismied. B6g opisuje siebie, jako 
tego, ktdry jest i ktdry byi i ktdry ma przyjSt. I wiecznie 
pozostanie taki sam: Ja, Pan nie zmieniam SIQ. BOg jest 
i bgdzie wszystkim tym, czym zawsze byl. 

Bog jest niezale'zny. Kazda inna zywa istota jest zalezna od ludzi 
czy rzeczy i ostatecznie od Boga — ale Bog jest calkowicie 
niezaleiny od swego stworzenia. M o z e On przetrwaci sam 
w sobie. Ani tei nie siuiy mu si§ r^kami ludzkimi, jak gdyby 
czego potTzebow^, gdyi sam daje wszystkim iycie i tcbnienie, 
i wszystko. 



B6g jest SwJQty. Jest On wzniosiy w SwiQtoici, straszliwy 
w chwalebnych czynach. Nie nie moze sie r6wna(i ze SwigtoScia. 
Boga. Nikt nie jest tak s'wigty,jak Pan, Ictory jest zupeinie bez 
winy i si<azy. Biblia mowi o Nim, Twoje oozy sq zbyt czyste, 
aby moghy patrzec na zlo, nie mo'zesz spoglqdac na bezprawie. 
I ten swigty Bog wymaga swigtosci od kazdego z nas. 
Nakazuje nam s'wigtymi bqdzcie, bo Jajestem swigty. 

Bdg jest sprawiedliwy. Biblia m6wi, ie Pan jest Bogiem prawa 
i ze sprawiedliwoid i prawa sg podstawg tronu jego. Bdg jest 
nic tylko naszym Stworzyciclcm i Podpor^, jest takze naszym 
S§dzi4, nagradzajqcym i karz^cym, w czasie i wiecznosci, ze 
sprawiedliwosci^, ktora jest doskonaia i ponad wszelki 
sprzeciw i w^tpliwosc. 

Bog jest doskonaty. Jego wiedza jest doskonaia. / nie ma stwo
rzeniu, ktore by sig mogh ukryc przed nim, przeciwnie, 
wszystko jest obna'zone i odshnigte przed oczami tego, przed 
ktorym musimy zdac sprawg. Bog wie wszystko o przeszlosci, 
tcrazniejszosci i przyszlosci i zna naszc wszystkie mysli, siowa 
i czyny. Jego m^drosc jest doskonaia i zupeinie ponad nasze 
zrozumicnie. O glgbokosci bogactwa i mqdros'ci, i poznania 
Boga! Jakze niezbadane sq. wyroki jego i nie wysledzone 
drogijegol 

Bog jest wszeclm'hidny. Jest On jedynym i najwyzsz\m \v iadc4 

wszechswiata i wszystko jest pod Jego kontrol^. 
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Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, 
w moTzach i we wszystkich giqbinacb. U B o g a nie ma 
przypadkow ani niespodzianek. On pisze histori? caiego 
swiata i sprawuje wszystko wedhig zamyshi woli swojej. Bog 
nie potrzebuje zadnej rady ani zezwolenia na cokolwiek, co 
postanowi zrobic. Nikt nie moze powstrzymac Go od zrobie-
nia tego, co zamierza. Me ma takiego, kto by powstrzymai Jego 
r§k§ ipowiedziai Mw Co czynisz? 

Bog Jest wszechmocny. Potrafi On sprawic wszystko. Jego wiasne 
slowa brzmiij: Oto ja jestem Pan, Bog wszelkiego ciakt: Czy 
jest dia mnie co& niemoiHiwego? Nie znaczy to, ze BOg moze 
robic cokolwiek (On nie potrafi klamac, zmieniac zdania, 
popelniac bl^dow, grzcszyc czy tez zaprzeczac samemu sobie), 
ale oznacza to, ze mote zrobid wszystko, co zgodne jest z Jego 
charakterem. 

Jest to tylko krotki zarys tego, co Bog objawil w Biblii o swojej 
wlasncj naturze i charakterzc. W Biblii S4 zawarte jeszcze inne 
prawdy o Bogu (i przyjrzymy si? jcdnej z nich na stronie 
22). Jest jednak wiele rzeczy dotycz^cych Boga, ktorycii nie 
potralimy zrozumiec. Ktory czyni rzeczy wielkie i niezbadane, 
cudowne i niezliczone. W tym scnsic Wszechmogqcy jest 
niedost?pny i zadna kidzka inteligencja czy ludzkie 
rozumowanie nie moa;̂  tego zmicnic. Nie powinno nas to 
dziwid. GdybySmy mogli zrozumie6 Boga, nie bylby On godny 
naszego uwielbienia. 



Kim jajestem? 

Trudnosci i problemy wspoiczesnego zycia siitaniaja wiclu 
ludzi do niestrudzoncgo poszukiwania sensu i cclu zycia. 
Wiemy juz troch? o Bogu, ale co wiemy o sobie? DIaczcgo 
istniejemy? Po co jestesmy tutaj? Czy ludzkie zycic ma jakis 
sens i cel? 

Pierwszy rzecz^, ktor^ trzeba wyjasnic jest to, ze cziowick nie 
tylko 'istnieje'. Cziowiek jest czyms wi§cej niz przypadkowym 
nagromadzeniem atomow, ktore pasuJ4 do siebie tworz^c 
zgrabny ksztak zwany 'istot^ ludzkg'. Biblia mowi nam, ze 
cziowiek zostai celowo stworzony przez m^drego i swigtcgo 
Boga. / stworzyh Bog czhwieka na obraz swoj. Na obraz 
Boga stworzyh go. Jako m^czyzng i niewiastg stworzyh ich. 
Cziowiek to co§ wi§cej mi wysoko rozwinigte zwierz?, czy 
doskonalsza malpa. Jest tak rd^ny od innych zwierzat, jak 
rozne od roslin ŝ  zwierz?ta i rosliny od mineralow. Pod 
wzglgdem rozmiarow cziowiek jest znikomy w porowiianiu 
ze sloricem, ksigzycem i gwiazdami, lecz B d g obdarzyl go 
wyj^tkowym i uprzywilejowanym micjsccm wc 
wszechswiecie. 

Cziowiek stai si? osobowym przedstawicielem Boga na ziemi 
m a J 4 c y m wiadz? nad wszystkimi innymi zyj^cymi stworzc-
niami. Widoczne jest to w jednym z pierwszych nakaz6w, jakie 
B d g udz ie l i l czlowiekow'i panujcie nad rybami morskimi 
i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierz§tami, ktdre si§ 
poruszajq po ziemi. 



Cziowiek otrzymal takze wyj^tkowa godnosc. To, ze zostal 
stworzony "na obraz Boga" nie oznacza, ze jest tej samcj 
wielkosci i ksztaltu co Bog (jak wiemy Bog nie posiada 'wiel-
kosci' i "ksztaltu"), nic znaczy to tcz, ze cziowiek jest miniatura 
Boga posiadaJ4C4 wszystkie Jego cechy, ale w mniejszym 
zakresic. Oznacza to, ze cziowiek zostal stworzony jako istota 
duchowa, rozumna, moralna i niesmiertelna o doskonalej 
naturze. Innymi slowy byl on wiernym odbiciem swi^tych 
cech Boga. 

C o wi^cej , cz iowiek nieustannie sluchal B o i y c h nakazOw 
z radoScia i w wyniku tego ±y\ w doskonalej harmonii z Bogiem. 

Cziowiek nie przezywal wi?c 'kryzysu osobowosci"! Dokiadnie 
wicdzial kim jest i dlaczego znalazl si? na swiecie i poslusznie 
przyjmowal miejsce wyznaczone mu przez Boga. 

1 

Nie tylko cziowiek byl calkowicie zadowolony ze swojej 
pozycji w swiccic; Bog byl zadowolony z czlowieka. Wiemy to, 
poniewai Bib l ia mOwi nam, ze kiedy Jego dzielo stworzenia, 
z czlowiekiem jako ukoronowaniem chwaly, zostalo zakoiiczone, 
to spojrzah Bog na wszystko, co uczynih, a byh to bardzo 
dobre. W tamtym punkcie h i s to r i i doskonal i ludzie 2yli 
w doskonalym otoczeniu, w doskonalych relacjach migdzy soba 

i w doskonalej harmonii z Bogiem. 

Dzisiejsza sytuacja bynajmnicj tak si? nie przedstawia! Co si? 
stalo? 



Co si^ popsulo? 
Bezposrednia odpowiedz na to pytanie brzmi przez jednego 
czlowieka grzech wszedlna swiat, a przez grzech smierc. 

Pierwszy m?zczyzna i pierwsza kobieta (Adam i Ewa) 
otrzymali duza wolnosc, ale otrzymali tez jedno powazne 
ostrzezenie: Ale z drzewa poznania dobra i zla nie wolno ci 
jesc, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bylo to 
doskonal^'m sprawdzianem ch§ci czlowieka do posluszenstwa 
temu, CO powiedzial Bog, tylko dlatego, ze to wlasnie O n 
powiedzial. Lecz diabel kusil Ew§, aby temu nie wierzyla i nie 
sluchala slow Boga, tak tez si§ stalo. A gdy kobieta zobaczyla, 
ze drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i ze byly mile dia 
oczu i godne pot^dania dia zdobycia m^droSci, zerwata 
z niego owoc i jadia. Dala tei mpiowi swemu, ktdry byl z ni§, 
i on tei jadi. 

W tym momencie 'grzech wszedl na swiat'. Przez to celowe 
nieposluszeiistwo cziowiek odsun^l si? od Boga. Zamiast 
kochac Boga Adam i Ewa bali si? Go: skryhsi? Adam z zonq 
swoJQ przed Panem Bogiem wsrod drzew ogrodu. Zamiast 
czuc si? bezpiecznie, bye ufnymi i szcz?s]ivv)mi, przez grzech 
zacz?li si? wstydzic, odczuwac win? i bac si?. 

Lecz Bog powiedzial, ze cziowiek umrze, jesli b?dzie niepo-
sluszny, i tak tez si? stalo. SmierC oznacza odl^czenie 



i w jednej straszliwej chwili cziowiek zostal odl^czony od Boga; 
umarl duciiowo. Zacz^l takze umierac fizycznie i mial teraz 
martw^ dusz? i umieraj^ce cialo. Lecz to nie wszystko: dzieci 
Adama i Ewy odziedziczyly ich zepsuta natur? i grzeszny 
charakter, O d tamtej chw i l i , jak zanieczyszczenie u zrddel 
r zek i , trucizna grzechu sp lywa na wszys tk ich potomkdw 
Adama, i na wszystkich ludzi smierc przyszia, bo wszyscy 
zgrzeszyli. 

Zwroc uwag? na wazne slowo 'wszyscy', ktore oczywiscie 
dotyczy autora tych slow i czytelnika. Mozemy si? nigdy nie 
spotkaci na tym Swiecie, lecz mamy jedn§ wspdlna ceche — 
jestesmy grzesznikami i jestesmy smiertelni.yes7i mowimy, ze 
grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas 
nie ma i jeSli mdwimy, ie nie umieramy, jesteSmy Smieszni 
Bezcelowe zycie z t̂  swiadomosci^ nie przyczynia si? do 
zmiany tego stanu rzeczy. 

Wiele tytulow w gazetach, telewizji i radiu przypomina nam 
dzis, ze swiat jest pogr^zony w chaosie. fatwo jest pot?piac 
przemoc, niesprawiedliwosc, nieporz^dek i zle post?po\vanie 
w spoleczeiistwie, lecz zanim skrytykujesz innych zapytaj 
siebie, czy ty :^yjesz w sposdb, ktdry zadowala Boga. Czy ty 
jestes zupeinie uczciwy, czysty. peien miiosci i nicegoistyczny? 
Bog zna odpowiedzi na tc pytania —znasz jc takze i ty. 
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaly Bozej. Jestes grzesznikiem 
od urodzenia, z natury, w praktycc i z wyboru i koniecznie 
musisz stawic czoia tym i'aktom — i ich konsekwcncjom. 



Czy grzech 
to cos powaznego? 

Kiedy stwierdzi si? cliorob? nalezy zadac pytanie: 'Czy to cos 
powaznego?' Jeszcze wainiejsze jest zadanie tego pytania, jeSli 
chodzi o duchiow4 ciiorob?, jak^ jest grzech. Wielu ludzi 
prawie z radosci^ przyznaje si? do tego, ze s'4 grzesznikami, 
poniewaz nie zdaja sobie sprawy, co to oznacza. Traktujj to 
tak jakby lezato to 'w ludzkiej naturze', lub kryja si? za 
faktem, ze 'kazdy tak robi'. Stwicrdzenia te omijaj^ jednak 
w l a s c i w 4 kwesti?: czy grzech jest czyms powaznym? Oto nie-
kt6re rzeczy, kt6re Bibha mdwi o tobie, jako o grzeszniku. 

JesteS zepsuty. Nie oznacza to, ze jesteS tak zly, jak to tylko 
mozliwe, ani, ze wci^z popelniasz wszystkie grzechy. Nie 
znaczy to tez, ze nie mozesz odroznic dobra od zla, czy tez 
robic rzeczy, ktore 54 przyjemne i pozyteczne. Oznacza to 
jednak, ze grzech zaatakowal k a i d ^ cz^iC twojej natury 
i osobowoSci — tw6j umysl, wol§, uczucia, SwiadomoSC, usposo-
bienie i wyobrazni?. Podstgpne jest serce, bardziej niz 
wszystko inne, i zepsute. Korzenie twoich klopotow tkwia nie 
w tym, CO robisz, lecz w tym, k im jest6s! Grzeszysz, bo jesteS 
grzesnikiem. 

Jestes skalany grzechem. Biblia nie pozostawia co do tego 
zadnych w^tpliwosci: Albowiem z wngtrza, z serca ludzkiego 



pochodzQ zk mysli, wszeteczeristwa, kradzie'ze, morderstwa. 
Cudzoldstwo, chciwosc, zhsc, podst^p, lubie'znosc, zawisc, 
bluznierstwo, pycha, ghipota. Zvvioc uvvag?, ze lista ta 
zavviera m\sli. slowa i czyny. Wskazuje to na to, ze vv odczuciu 
Boga wszystkie grzechy ŝ  rownie cifzkie. Niektorzy ludzie 
ograniczaja swoje rozumienie grzechu do rzeczy takich, jak 
zabqjstwo, cudzolostwo, rabunek, ale Biblia mowi jasno, ze 
nie mamy prawa myslec o grzeciiu w ten sposob. Grzechem 
jest wszystko, co nie odpowiada doskonalym wzorcom B o i y m . 
Cokolwiek mowimy, myslimy czy robimy, a co nie jest 
doskonale, jest grzechem. A teraz odpowiedz sobie na to 
pytanie: Ktd'z moze powiedziec: Oczyscikm swoje serce, 
jestem wolny od grzechu? Czy mozesz tak powiedziec? Jesli 
nie —jestes skalany grzechem. 

Jestes buntownikiem. Biblia naucza, ze grzech jest 
przestQpstwem, zamie rzonym buntem p rzec iwko wladzy 
i prawu Boga . Zadne prawo cywi lne nie zmusza c i ? do 
klamstwa, oszustwa i n ieczys tych m y ^ l i , c zy grzeszenia 
w jakikolwiek inny sposOb. To ty decydujesz sig lamad §wi§te 
prawa Bozc. Celowo jestes Jemu nieposluszny i jest to 
powazna rzeczy, poniewa:^: Bdg Jest s§dzis sprawiedliwym i Bogiem karczgcym kaidego dma. BOg nie mole hyt poHai l iwy 
jesli chodzi o grzech i mozesz bye pewny, ze ani jeden grzech 

nie pozostanie bez kary. 

Niewielka cz?sc Bozej kary za grzechy ponosimy juz w tym 
zyciu (chociaz mozemy tego nie zauwazac). Lecz kara osta
tecznie zostanie nalozona po Smierci, kiedy w Dzie i i S^du 
Ostatecznego kazdy z nas za samego siebie zda spraw? Bogu. 



Dok^d pojd^ z tego swiata? 
Wiele jest pogl^dow na temat tego, co stanie si? po naszej 
smierci. Niektorzy twierdz^, ze zostaniemy unicestwieni, nie-
ktorzy, ze wszyscy pojdziemy do nieba. Inni wierz^ w miejsce, 
gdzie grzeszne dusze s^ przygotowywane do pojscia do nieba. 
N i c w B i b l i i nie potwierdza jednak tych pogl^dow. 

Czytamy natomiast nastgpuj^ce siowa: postanowione jest 
ludziom raz umrzed, a potem s^d. C i , kt6ry i y j a w zgodzie 
z Bogiem, b§d3 w z i ^ c i do nieba, :^eby sp^dzici wiecznoSc 
w pelnej chwaly obecnoSci Boga. Wszyscy inni b§d§ skazani na 
zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy 
chwaly Jego. Najcz^stszym tego okresleniem w B i b l i i jest 
'piekio' . O to cztery wazne prawdy o piekle: 

Piekh jest faktem. Nie jest ono czyms 'wymyslonym przez 
Ko§ci61'. Biblia m6wi o wiele wiecej o piekle, nit o niebie i nie 
pozostawia zadnych watpliwoSci, co do jego ismienia. Mdm 
0 ludziach, ze nie mog& ujSd przed s§dem ognia piekiebiego, 
1 ie maj^ pdjSd do piekia. 

Piekio jest straszne. Jest ono opisane w Bibl i i , jako mleJsce 
m§kl, pordwnane jest do pieca ognistego, gdzie ludzle b^d^ 
w wlecznych plomieniacb i w ogniu nieugaszonym. 



Jest to miejsce cierpienia, tam b§dziephicz i zgrzytaniez?bdw, 
miejsce, w ktorym nie ma wytchnienia we dnie i w nocy. S4 to 
straszne siowa, ale sa one prawdziwe. Ludzie w piekle sa 
odcigci od wszelkiego dobra, przeklgci przez Boga, pozbawieni 
najmniejszej nawet pomocy czy otuchy, jaka przynosi Jego 
obecnosc. 

Piekh jest ostateczne. Wszystkie drogi do piekia prowadza tylko 
w jednym kierunku. N i e ma stamt^d w y j ^ c i a . M i g d z y 
piek lem a niebem rozci%g& s i § wielka przepaSd. Strach, 
samotnoSd, m§czaniie piekia nie S3 po to, aby oczyScit, lecz 
po to, by karac — na zawsze! 

Piekh jest shcszne. Biblia glosi, ze Bog b?dzie sqdzih swiat 
sprawiedliwie, i ie jest doskonale sprawiedliwy, jeSli chodzi 
o posylanie grzesznikOw do piekia. W kortcu przecie2; daje im to, 
CO sami wybrali. Odrzucaja Boga tutaj, Bog odrzuca ich tam. 
Zdecydowali si? prowadzic bezbozne zycie; O n potwierdza 
i ch wybOr — na zawsze. N i e m o i n a B o g ? oskariatf 
o niesprawiedliwoSd! 

W swietle tych strasznych prawd powinienes bardzo 
rozwaznie pomyslec na temat pewnego pytania postawionego 
kiedys grupie ludzi w Nowym Testamencie: Jakze b^dziecie 
mogli ujs'cprzed sqdem ognia piekielnego? 



Czy religia moze pomoc? 

Cziowiek zostal nazwany religijnym zwierz?ciem. 'Encyklo-; 
pedia Rel ig i i i E t y k i ' (Encyclopaedia of Religion and Ethics)! 
wymienia setki sposobow, na ktore ludzie probowali zaspokoic' 
swoje religijne t^sknoty i uczucia. C z c i l i s loilce, ks igzyc , 
i gwiazdy; ziemig, ogieA i wodg; bozki wykonane z drewna.l 
kamienia i metalu; ryby, ptaki i zwierz^ta. Oddawali czesc; 
niezliczonym bogom i duchom, ktore byly produktami ich; 
wlasnej wypaczonej wyobrazni. Inni probowali czcicj 
prawdziwego Boga przez ogromn^ roznorodnosc ofiar,; 
ceremonii, sakramentow i poslug. Jednakze religia, chociaz: 
szczera, nigdy nie potrafila rozwi^zaC problemu grzechu' 
ludzkiego z co najmniej trzech powodow. : 

Religia nie moze nigdy zadowolic Boga. Religia jest prob^, jak^j 
podejmuje cziowiek, aby pojedna<5 si? z Bogiem, ale kazda; 
taka proba jest daremna, poniewaz nawet najwi^ksze wysilki 
czlowieka nie 54 doskonale i jako takie nie moga bye akcep-
towane przez Boga. B ib l i a nie mogla tego wyraziei jaSniej:! 
A v/szysMe nasze cnoty s% jak szata splugawiona. B d g i^da}\ 
doskonalosci; religii nie udaje si? spelnic tego wymagania. J 



Religia nie moze nigdy zmazac grzechu. Twoje zaslugi nigdy nic 
mog4 zmazac twoich wystgpkow. Dobre uczynki nigdy nic 
mog4 zmazac zhch. Jezeli ktos pojedna si? z Bogiem, dzieje 
si? to nie z uczynkow, aby si? kto nie chlubih Zadne starania 
czy praktyki religijne — chrzest niemowlat, konfirmacja, 
chrzest przez zanurzenie, komunia swi?ta, chodzenie do 
kosciola, modlitwy, dary, ofiary z czasu i pracy, czytanic 
Biblii czy cokolwiek innego — nie moga zmazac ani jednego 
grzechu. 

Religia nie jest w stanie zmienic grzesznej nalury czhwieka. 
Zachowanie cz lowieka nie jest problemem, jest ty lko 
symptomem. Natura problemu czlowieka jest problemem jego 
serca, a ludzkie serce jest z natury zepsute i zdeprawowane. 
Chodzenie do kosciola i branie udzialu w obrz?dach reli-
gijnych moze poprawic twoje samopoczucie, ale nie moze 
poprawic ciehie. Jak moze czysty pochodzic od nieczystego? 
Nie ma ani jednego. 

Niektore z praktyk religijnych wspomnianych powyzej sa 
oczywiscie 'dobre' same w sobie. Na przyklad sluszne jest 
chodzenie do kosciola, czytanie Biblii i modlitwa, poniewaz 
Bog nakazuje nam robienie tych rzeczy. Jednakze nie waz si? 
na nich opierac jesli chcesz pojednac si? z Bogiem. Nie sa one 
w stanie tego sprawiC; ufanie im zwigksza tylko twOj grzech 
i twoje potgpienie. 



Czy istnieje 
jakas odpowiedz? 

Tak, oczywiscie! — I to BcSg jej udzielii. Giownc przesianie 
Biblii zawicra si? w nast?piiJ4cych siowach: Albowiem tak 
Bog umihwal swiat, ze Syna swego jednorodzonego dal, aby 
kaidy, kto weA wierzy nie zgingl, ale mial tywot wieczny. 

Powiedziclismy wczesniej, zc sprawiedliwy i swi?ty Bog musi 
karac grzecii. Biblia mowi nam jednak takze, zc Bog jest 
mihsciq. Chociaz Bog niciiawidzi grzechu, kocha On grzcsz-
nikow i pragnie im przebaczyc. Jak grzesznik moze uzyskac 
sprawiedliwe przebaczenic, jesli prawo Boze wymaga jego 
duchowcj i tizycznej smierci? Tylko Bog mogi rozwi^zac ten 
problem i uczynil to przez osob? Jezusa Chrystusa. Ojciec 
postal Syna jako Zbawiciela swiata. 

S\n Bozy stai si? cziowiekicm przez przyj?cie ludzkiej natury. 
Chociaz Jezus os i^gn^l pelniQ czlowieczei is twa, pozostal 
w pelni Bogiem. Bib l ia mdwi , ie w Nim mieszka cieleSnie cala 
pelnia boskosci. Pozostai w pcini Bogiem tak, jakb\' nie zostai 
nigdy cziowiekiem; osi^gn^i peini? cziowieczeiistwa tak, jakby 
nie byi Bogiem. Jezus Chrystus jest dlatego jedyiiy w swoim 
rodzaju i Biblia potwierdza to na wide sposobow. Jego 
pocz?cie byio wyJ4tkowe: Jego Ojciec nic b\ i cziowiekicm, 
Chrystus byi pocz?ty w ionie dziewicy dzi?ki cudownej mocy 
Ducha Swi?tego. Jego siowa byi\' wyj^tkowe: ludzie zdumie-^ 



wali si? nad naukQJego, poniewaz przemawiahz mocq. Cuda, 
ktore czynii byly wyjatkowe: w?drowal uzdrawiajqc wszelkq 
chorob? i wszelkq niemoc wsrod ludu, a w kilku wypadkach 
nawet wskrzeszal umariych. Jego charakter byl wyjatkowy. 
charakter czlowieka doswiadczonego we wszystkim, podobnie 
jak my, z wyjqtkiem grzechu, tak ze Bog Ojciec mogl o Nim 
powiedziec; 'Ten jest Syn moj umihwany, ktdrego sobie 
upodobalem\ 

Zwr66 uwag§ na ostatnie zdanie! Oznacza ono, ze Jezus, jako 
cziowiek zachowal prawa Boga we wszysdcimi i dlatego nie 
dotyczyla go podwojna kara smierci wynikajaca z grzechu. 
Pomimo tego aresztowano Go na podstawie zmyslonego 
oskarzenia, skazano opierajac si? na falszywych dowodach, az 
w koncu ukrzyzowano Go w Jerozolimie. Jego smierc nie byla 
jednak 'kaprysem' czy nieuniknionym przypadkiem. 
Wszystko to bylo czgscia powzi?tego z gory Bo'zego postano-
wienia i planu. Ojciec wyslal Syna w bardzo scisle okres-
lonym celu poniesienia kary Smierci wynikaj§cej z grzechu, 
a Jezus z chgci^ poszedl. Wedhig Jego wlasnych sl6w celem Jego 
przybycia na Ziemig bylo, aby oddai iycie swoje na okup za 
wielu. ^ego smierc, podobnie jak i Jego zycie, byla wyjatkowa. 

Z tego powodu bardzo wazne jest, zebys zrozumial co stalo si? 
po smierci Jezusa i co Jego smierc moze dia ciebie oznaczac. 



Dlaczego krzyz? 
Caie nauczanie zawarte w Biblii wskazuje na smierc Jezusa. 
Ani Jego doskonale zycie, ani Jego wspaniale nauki, ani tez 
wielkie cuda nie stanowi^ glownej czgsci zwiastowania Biblii. 
Wszystkie one S4 wazne, ale przede wszystkim Jezus przyszedl 
na Swiat, aby umrzed. Dlaczego Jego imierd jest tak wazna? 
Odpowiedzi^ jest, ze umarljako Zastgpca, Ten, ktory poniosl 
smierc za grzechy i jako Zbawiciel. 

Jezus jako Zast^pca. Ukazana jest tu miiosc Boga. Grzesznicy sa 
winni, straceni i bezsilni w obliczu swigtego prawa Bozego, 
ktore wymaga kary za kazdy grzech. Jak mog^ oni uniknac 
slusznego gniewu Bozego? Odpowiedz zawarta w Biblii 
brzmi: Bog zas daje dowod swoje j miiosci ku nam przez to, ze 
kiedy bylismy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarh 
Jako cz^sc zadziwiajacego planu ocalenia Syn Bozy z wlasnej 
woli zgodzii si? zaj^c miejsce grzesznikowi poniesc sprawied
liwy kar? za ich grzechy. Bezgrzeszny Syn Bozy chgtnie 
zgodzii si? na cierpienie i smierc za nich, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych. 

Jezus. Ten, ktdry ponidsl Smierd za grzechy. Ukazana jest tu §wi§-
tosc Boga. W smierci Chrystusa nie byio zadnego 'faiszu'. 



Kara za grzech zostaia w peini poniesiona. On umari nie tylko 
fizycznie, ale i duchowo. Wiszjc na krzyzu zawolal: Bote mdj, 
Bo'ze moj, czemus mnie opuscil? W tym strasznym momencie 
Bog Ojciec odwrocii si? od swego ukochanego Syna, ktory 
poniost wtedy kar? odiaczenia od Boga. Zauwaz w jaki sposob 
wskazuje to na doskonaia swi?tosc Boga. Kazdy rodzaj 
grzechu, kazdy grzech musi bye ukarany — a kiedy Jezus 
zaj^} miejsce grzesznikOw zostal tak rozliczony z ich grzechOw, 
jakby byl za nie odpowiedzialny. Jedyny cziowiek, ktorego 
zycie bylo doskonale, poniOsi zamiast winnych podwOjna 
Smierci. 

Jezus Zbawiciel. Ukazana jest tu pot?ga Boga. Trzy dni po 
smierci Chrystus zostah ustanowiony Synem Bo'zym w mocy 
przez zmartwychwstanie. Objawit si? jako zyjqcy i dahliczne 
tego dowody i ukazal, ze jui nie onu'era, Smierd nad nim jut 
nie panuje. Poprzez wskrzeszenie Chrystusa z martwych Bog 
pokazal, ie przyj^l Jego SmierC za grzesznikOw, jako peine 
i doskonale zadoSduczynienie za grzechy, i jako fundament, na 
ktorym moze oprzec peine i dobrowolne przebaczenie dia 
tych, ktorzy inaczej zostaliby skazani na sp?dzenie wiecznosci 
w pickle. 

Jak si? to wszystko odnosi do ciebie? Jak ty sam mozesz 
pojednac si? z Bogiem? Jak Chrystus moze stac si? twoim 
Zbawicielem? 



Jak mog^ 
zostac zbawiony? 

Czy po przeczytaniu ksiyzeczki do tego miejsca autentycznie 
chcesz zostac zbawiony? Czy clicesz pojednac si? z Bogiem 
niezaleznie od ceny i konsekwencji? Jesli nie chcesz, oznacza 
to, ze nie pojytes doniosiosci tych stron, ktore przeczytales. 
Dlatego powinienes je przeczytac jeszcze raz powoli i uwaznie 
proszyc Boga o objawienie ci ich prawdy. 

Jesli Bog objawit ci twoje potrzeby i jesli rzeczywiscie chcesz 
bye zbawiony, musisz dyzyc do upamigtania sig przed 
Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. 

Musisz pokutowac. Oznacza to zupetn^ zmian? nastawienia do 
grzechu. Musi nastypic zmiana sposobu myslenia. Musisz 
przyznad, ze jesteS grzesznikiem i te jesteS w stanie buntu 
przeciwko swi?temu i kochajycemu Bogu, Musi nastypic 
zmiana twojego serca — szczery zal i wstyd za nikczemnosc 
twojego grzechu. Nastgpnie musisz wyrazic ch?c porzucenia 
swoich grzechow i zmienic kierunek swojego zycia. Bog 
wzywa l u d z i , aby spetniali uczynki godne upami§tania. 
Musisz to zrobic. Bog nie wybaczy ci zadnego grzechu, 
ktdrego nie chcesz si? pozbyC. Pokutowad za grzechy, to 146 
w nowym kierunku, pr6buj§c z calego serca zyt w sposdb mily 
Bogu. 

Musisz ufac Chrystusowi. Przede wszystkim oznacza to akcep-
towanie faktu, i e Jezus to Chrystus, Syn Boga iywego i te 
Chrystus umarhza bezbo'znych. Po drugie, oznacza to wiar?, ze 



w swej mocy i miiosci Chrystus moze i chce ci? zbawic. Po 
trzecie, oznacza to polciadanie wiary w Chrystusie, poleganie 
na nim i tylko na Nim, jako Tym, ktdry moze pojednad ci§ 
z Bogiem. Twoja duma, grzeszna natura b?dzie walczyt prze
ciwko porzuceniu wiary w twoja wiasn^ 'dobroc' czy religi?. 
Nie masz jednak innego wyjscia. Musisz przestac wierzyc we 
wszystko inne i uwierzyc tylko Chrystusowi, ktory moze 
zbawic na zawsze tych, ktorzy przez niego przystgpujq do 
Boga. 
Jesli Bog objawii ci czego potrzebujesz i obdarzyi ci? takim 
pragnieniem, zwroc si? do Chrystusa — i zrob to teraz! Najle-
piej, jeSli b?dziesz modlil si§ do Niego gloSno; moze ci to 
uiatwi zdac sobie spraw? z tego, co robisz. Przyznaj, ze jestes 
winnym, straconym i bezsilnym grzesznikiem i z calego serca 
pros Chrystusa o Zbawienie i o to, zeby zajyl nalezne Mu 
miejsce Pana twojego zycia, ktory umozliwia ci odwrocenie si? 
od grzechu i zycie dia Niego samego. 

Bib l i a mowi, zc jesli ustami swoimi wyznasz, ze Jezus jest 
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, ie Bdg wzbudzit go 
z martwych, zbawiony b§dziesz i ze kaidy, kto wzywa imienia 
Panskiego, zbawiony bgdzie. JesVi rzeczywiscie wierzysz Chry
stusowi, jako swojemu Zbawicielowi i uznajesz Go za swojego 
Pana, mozesz uwazac, ze powyzsze obietnice dotyczy ciebie. 
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Jesli ufasz teraz Chrystusowi, to widzisz wiele wspanialych 
rzeczy, ktorymi mozesz si§ radowac. Na przyklad jestes teraz 
w dobrej lacznosci z Bogiem: Biblia nazywa to byciem 'uspra-
wiedliwionym' i mowi, ze usprawiedliwieni tedy z wiary, 
pokdj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
Przez Chrystusa twoje grzechy zostaiy odpuszczone: kazdy, 
kto w niego wierzy, dostqpi odpuszczenia grzechow przez imi§ 
jego. Jestes teraz czionkiem rodziny Bozej: wszyscy, ktorzy 
ufaja Chrystusowi maj^prawo stac si? dziecmi Bo'zymi. Jestes 
zabezpieczony na wiecznosc: nie ma zadnego pot§pienia dia 
tych, ktorzy SQ W Chrystusie Jezusie. Sam Bog wszedi w twoje 
zycie pod postacia Ducha Swi?tego: Duch tego, ktory Jezusa 
wzbudzii z martwych, mieszka w was. Jakie to wspaniale 
prawdy! 

Teraz musisz umacniac si? w twoim duchowym zyciu. Oto 
cztery wazne sprawy, na ktore b?dziesz musial zwrocic baczna 
uwag?: 

Modlitwa. JesteS teraz zdolny do rozmowy z Bogiem, jako 
twoim Ojcem, cos czego nie byibys wczesniej w stanie robic. 
Mozesz Go czcid, wyslawiad za Jego chwal§, moc, §wi§toS(i 
i milo§(i. Mozesz prosiC codziennie o przebaczenie.' Nawet c i , 
ktorzy stah si? dziecmi Bozymi nie sa doskonali, ale wiemy, ze 
jesli wyznajemy grzechy swoje, wiemy jest Bog i sprawied-



liwy i odpus'ci nam grzechy, i oczysci nas od wszelkiej niepra-
wosci. Mozesz mu dzi?kowac kazdego dnia za to, ze jest dia 
ciebie dobry. T a k wiele jest rzeczy, za ktore mozesz M u 
podziekowaC - }§cznie z codziennymi darami zycia, a ktdre 
z tak^ latwoScia uznajemy za oczywiste. Szczegdlnie jednak, 
b?dziesz chcial M u podzifkowac za zbawienie ciebie, za 
przyj§cie ciebie do Jego rodziny i za danie ci zycia wiecznego. 
Nigdy nie powinno sprawiac ci to trudnosci! Mozesz takze 
prosid 0 Jego pomoc, sile i prowadzenie ci§ w twoim tyc iu 
i zyciu innych. Szczegdlnie bgdziesz chcial modlid sig za innych 
ludzi, ktdrzy sa tak, jak ty kiedyS, oddaleni od Boga. 

Czytanie Biblii. G d y modlisz si?, ty mowisz do Boga; gdy 
czytasz Bibl ig , Bdg mdwi do ciebie. A zatem, bardzo istotne 
jest, aby^ czyta l j? k a i d e g o dnia , bo O n powiedz i a l : 
Docbodicie tego, co jest mile Panu. Gdy bgdziesz to robiC, 
prds Go, aby pomdgl ci zrozumied siowa Bib l i i i aby pomdgl ci 
postgpowad wedhig zawartych w niej sldw, abyScie przez nie 
wzrastali ku zbawieniu. JeSli potrzebujesz, aby c i pomoc 
w rozpoczgciu studiowania B i b l i i , zamdw nieodjrfamy egzem-
plarz ksi^zeczki, o ktdrej mowa na stronie 31. 

Spoiecznosc. Teraz, kiedy stales si§ czlonkiem Bozej rodziny, 
B d g chce, abyS spotykal si§ regularnie z twoimi bradmi 
i siostrami! M e opuszczaj§c wspdlnych zebraA naszycb (...), 



dodajqc sobie otuchy. Oznacza to przyiaczenie si? do miej-
scowego koscioia, wi?c zrob to jak najszybciej. W y b o r odpo-
vviedniego koscioia nie zawsze jest iatwy i b?dziesz musia i 
znalezc taki, ktory wierzy i uczy bibli jnych prawd, o ktorych 
przeczytaies na kartkach niniejszej ksiazeczki. Osoba, od 
ktorej otrzymaies t? ksiazeczk? powinna bye w stanie ci 
pom6c. W koSciele dowiesz si§ wigcej o Bogu; skorzystasz 
z doSwiadczeri innych poznasz wag? specjalnych wskazOwek 
Boga na temat chrztu i komuni i swi?tej; poznasz radosc 
dzielenia si? z innymi darami i umiej?tnosciami, ktorymi 
obdarzyi ci? Bog. Potrzebujesz koscioia, a koscioi potrzebuje 
ciebie! 

Shzba Bogu. B?dzie teraz twoim przywilejem, abys shizyl 
Panu, swemu Bogu, z caiego serca i z caiej duszy. Pami?taj 
zawsze, ze Bog nas wybawiii powoiaipowoianiem swi§tym. 
Daj swi?tosci absolutne pierwszetistwo; Taka jest bowiem 
wola Boza: uswi^cenie wasze. Nast?pnie staraj si? uzyc 
swoich szczegOlnych darOw w sluibie Boiey, ciggle pami§taj 
0 tym, ie zostaUSmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynkdw. Na koniec, badz gotowy, iehy powiedzied innym, 
jak wielkie rzeczy Pan ci uczynii. Mowienie innym o Chry 
stusie jest nie tylko obowiazkiem Jego wyznawcow, ale jest 
takze radosnym doswiadczeniem. 

O d tej chwil i postaraj si? zyc w taki sposob, aby w kazdym 
momencie twojego zycia mogiy si? speiniac siowa: abyscie 
rozgiaszali cnoty tego, ktory was powoiai z ciemnosci do 
cudowne j swojej swiathsci. 



Jesli zaufaies Ciirystusowi dzi?ki przeczytaniu tej ksiyzeczki 
i potrzebowatbys pomocy przy codziennym czytaniu Biblii, 
napisz prosz? na adres: 
Koscioi Ewangelicznych Chrzescijan, ul. Ostrobramska 28, 
60-122 PoznaA 
aby zamowic bezpiatny egzemplarz ksiyzeczki 'Jak naucza 
Marek', ksiyzeczki b§d4cej przewodnikiem do samodzielnego 
czytania Biblii, opartym na Ewangelii wediug Swi§tego 
Marka. 

Jesli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj si? z nastgpu-
jycy osoby: 



Cytaty z Biblii zawarte w niniejszej ksi^eczce nast̂ puĵ ce: 

Strona 4 
Hebrajczykow 11.6 
Genesis 1.1 
Hebrajczykow 11.3 
Psalm 33.9 

Strona 5 
Dzieje 17.24 
Genesis 2.7 
Psalm 139.14 

Strona 6 
Job 11.7 
Psalm 19.2 
Rzymian 1.20 

Strona 7 
2 Piotr 1.21 
Psalm 19.8-9 
2 Tymoteusz 3.16 
1 Tesaloniczan 2.13 

Strona 8 
Jeremiasz 10.10 
Izajasz 44.6 
Filipian 2.11 
Jan 1.1 
2 Koryntian 3.18 

Strona 9 
Jan 4.24 
Jan 1.18 
Jeremiasz 23.24 
V s a l m 90.2 
(^bjav\ ienie 1.8 
Malachiasz 3.6 
Dzieje 17.25 

Strona 10 
Exodus 15.11 
1 Samuel 2.2 
Habakuk 1.13 
1 Piotr 1.16 
Izajasz 30.18 
Psalm 97.2 
Hebrajczykow 4.13 
Rzymian 11.33 

Strona 11 
Psalm 135.6 
Efezjan 1.11 
Daniel 4.32 
Jeremiasz 32.27 
Job 5.9 
Job 37.23 

Strona 12 
Genesis 1.27 
Genesis 1.28 

Strona 13 
Genesis 1.31 

Strona 14 
Rzymian 5.12 
Genesis 2.17 
Genesis 3.6 
Genesis 3.8 

Strona 15 
Rzymian 5.12 
1 Jan 1.8 
Rzymian 3.23 

Strona 16 
Jeremiasz 17.9 
Marek 7.21-22 

Strona 17 
Przypowiesci 20.9 
1 Jan 3.4 
Psalm 7.12 
Rzymian 14.12 

Strona 18 
Hebrajczykow 9.27 
2 Tesaloniczan 1.9 
Mateusz 23.33 
Mateusz 5.29 
Lukasz 16.28 
Mateusz 13.42 
Izajasz 33.14 
Mateusz 3.12 

Strona 19 
Mateusz 22.13 
Objawienie 14.1 I 
Lukasz 16.26 
Dzieje 17.31 
Mateusz 23.33 

Strona 20 
Izajasz 64.6 

Strona 21 
Efezjan 2.9 
Job 14.4 

Strona 22 
Jan 3.16 
1 Jan 4.8 

1 Jan 4.14 
Kolosan 2.9 

Strona 23 
Lukasz 4.32 
Mateusz 4.23 
Hebrajczykow 4.15 
Mateusz 3.17 
Dzieje 2.23 
Mateusz 20.28 

Strona 24 
Rzymian 5.8 
1 Piotr 3.18 

Strona 25 
Marek 15.34 
Rzymian 1.4 
Dzieje 1.3 
Rzymian 6.9 

Strona 26 
Dzieje 20.21 
Dzieje 26.20 
Mateusz 16.16 
Rzymian 5.6 

Strona 27 
Hebrajczykow 7.25 
Rzymian 10.9 
Rzymian 10.13 

Strona 28 
Rzymian 5.1 
Dzieje 10.43 
Jan 1.12 
Rzymian 8.1 
Rzymian 8.11 
1 Jan 1.9 

Strona 29 
Efezjan 5.10 
1 Piotr 2.2 

Hebrajczykow 10.25 

Strona 30 
Deuteronomium 10.1 
2 Tvmoteusz 1.9 
1 Tesaloniczan 4.3 
Efezjan 2.10 
Marek 5.19 
1 Piotr 2.9 




