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JEZUS

naszå jedynå
szanså!

Podstawa kolumny
w Cezarei
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Jezus
Imi∑: Jezus
Chrystus.
Miejsce
zamieszkania:
Nazaret.
Miejsce urodzenia:
Betlejem.
Wiek: 30 lat.
Zawød: cie∂la oraz
w∑drujåcy
kaznodzieja.
Znaki szczegølne:
nieprzeci∑tna osobowo∂ç.

Oskar†enie:
twierdzi¬, †e jest
Synem Bo†ym.
Oskar†yciele:
Fakultet
Teologiczny
Jerozolimy
Wyrok: ∂mierç
przez
ukrzy†owanie.
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Notatki z rozprawy
sådowej:

Pi¬at, prokurator prowincji
Judea, przepytywa¬ Jezusa
podczas przes¬uchania,
møwiåc: „Czy Ty jeste∂
krølem †ydowskim?”

Kamieµ Pi¬ata w Cezarei

Kamienny bruk
w Jerozolimie
(Gabbata)

4

Jezus odpowiedzia¬: „Sam
møwisz, †e jestem krølem.
Ja si∑ narodzi¬em i na to
przyszed¬em na ∂wiat, aby
daç ∂wiadectwo prawdzie;
ka†dy, kto jest z prawdy,
s¬ucha g¬osu mego.”
Jana 18,37

Cierµ Chrystusowy.
Prawdopodobny materia¬, z ktørego
wykonano cierniowå koron∑.

In_JesusChance_PL.qxd

17.04.2008

8:58 Uhr

Seite 5

Wydarzenia majåce miejsce
w 33 roku naszej ery

Ukrzy†owanie.
o ubiczowaniu
Jezusa, Pi¬at
odda¬ Go oprawcom.
Naståpi¬ rytua¬ wy∂miewania. Jezusowi
w¬o†ono na g¬ow∑
cierniowå koron∑.
D¬ugie kolce wbija¬y
si∑ w Jego cia¬o.
Uderzano go trzcinå.
Krwawiåcy Jezus sta¬
przed swoimi katami.
Szydzåc z Niego,
ubrano go w purpurowy p¬aszcz i oddawano Mu pok¬on.
Wszystko z dozå
jawnego cynizmu.
Nast∑pnie kl∑kano
przed Nim i wy∂miewano Go, møwiåc:
„Niech †yje krøl
†ydowski!”

P
Twierdza Antonia.
Siedziba rzymskiego
prokuratora.

Zamek
Antonia

Kierunek
Joppa

Golgota
Grób

Przedmie∂cie

Góra Oliwna
ƒwiåtynia

Kierunek
Betlejem i
Jerycho

Dolna
cz™∂ç
miasta

Sala górna

Syloe

Dolina Ben-Hinnoma
Pole krwi

Do
Kid lina
ron

ƒródmie∂cie

Plan
antycznej
Jerozolimy.
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W czasie drogi na miejsce
skazania z powodu wycieµczenia Jezusa przymuszono
pewnego cz¬owieka, aby niøs¬
Jego krzy†. Potem naståpi¬o
ukrzy†owanie. Przybijano nagie
cia¬o skazaµca gwoΩdziami do
belki le†åcej na ziemi. Nast∑pnie zawieszono Go na trzymetrowym krzy†u.
Niektørzy z gapiøw patrzyli
oszo¬omieni. Na twarzach

Seite 6

innych wymalowana by¬a jedynie nienawi∂ç. Nasta¬a zupe¬na
ciemno∂ç i niesamowita cisza.
Trzy d¬ugie godziny ciemno∂ci!
Oko¬o trzeciej godziny po
po¬udniu rozleg¬ si∑ okrzyk
z krzy†a: „Bo†e møj, Bo†e møj,
dlaczego mnie opu∂ci¬e∂”
Potem Jezus zawo¬a¬:
„Wykona¬o si∑!”. Naståpi¬a
∂mierç, krøtko po tym zatrz∑s¬a
si∑ ziemia.

Via Dolorosa

Kogut w ogrodzie
Getsemane
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Zrekonstruowany
krzy†

Zacz∑¬y dziaç si∑
tajemnicze zjawiska –
naståpi¬o silne trz∑sienie ziemi, p∑ka¬y ska¬y.
Przestraszony setnik
ujrzawszy, co si∑ sta¬o,
widzåc ∂mierç Jezusa,
zawo¬a¬: „Zaprawd∑, ten
by¬ Synem Bo†ym!”

Prawdopodobni
e wzgørze
Golgoty

7
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Spektakl z Jezusem nie
koµczy si∑.
Trzy dni pøΩniej nast∑puje nowe
wydarzenie. Staje si∑ rzecz
niezwyk¬a.

„Moje dni så
moje
policzone. Lecz
do
†y
†ycie nale
On
Jezusa, poniewa†
ja
,
a¬
st
hw
zmartwyc
Grøb
b∑d∑ †y¬ z Nim.
mnie
a
dl
a
nie oznacz
koµca.”

8

W tamtym czasie prasa
pisa¬a:
Jerozolima jest w szoku.
Zabity Jezus †yje! Aposto¬owie i Jego uczniowie
widzieli Go po 3 dniach.
PøΩniej 500 ludzi potwierdzi¬o, †e go widzia¬o Go
†ywegos od ukrzy†owania. Czy nie by¬a to przypadkiem ∂mierç kliniczna?
Skandal, zamieniono chyba cia¬a! Stra† przekupiona! Uwaga: zachowaç
w tej sprawie ca¬kowite
milczenie!

Grøb w ogrodzie w
Jerozolimie
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Kim jest ten Jezus?
iasto zosta¬o
poruszone. Na
ulicach Jerozolimy
s¬ychaç ciche szepty.

M
C

zy s∑dziowie si∑ nie
pomylili? Dlaczego
Jezus musia¬ w ogøle
umrzeç? Dlaczego?
Dlaczego przywødcy dopu∂cili do tego, aby przybito
Go do krzy†a?
Jedno by¬o jasne: lud
w zasadzie popiera¬ Jezusa.
Gdyby mia¬ prawo g¬osu,
Jezus zosta¬by ich cz¬owiekiem.
W koµcu by¬o Go staç na
to, aby stawiç czo¬a rzymskiemu! Okupantowi!

Z¬ota brama
Jerozolimy

Jednak wtedy
przebieg¬o
wszystko inaczej,
ca¬kowicie inaczej.

Jerozolima –
stare miasto
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d wielu dni tematem
numer jeden by¬
Jezus. Liczba tych,
ktørzy oficjalnie przyznawali si∑ do Niego zwi∑ksza¬a si∑. W obawie przed
szpiegami spotykali si∑
w ukryciu, za zamkni∑tymi
drzwiami, twierdzili oni, †e
widzieli Jezusa, †e on †yje!
Cø† za skandaliczne wypowiedzi!
jakich∂ powodøw
wielu okazywa¬o
niepokøj. Zagadka
Jezusa by¬a prawdziwå
¬amig¬øwkå:
Kim rzeczywi∂cie by¬ ten
cz¬owiek?
Czy by¬ zwodzicielem?
Czy by¬ erudytå?
Czy by¬ zapaleµcem prøbujåcym zmieniç
spo¬eczeµstwo?

O

Z

Czy
Jezus
rzeczywi∂cie
zmartwychwsta¬?

10
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Czy mo†e zawiød¬ oczekiwania
ludzi?
A mo†e rzeczywi∂cie by¬
Bo†ym prorokiem?
mo†e by¬ k¬amcå
wszechczasøw, ktøry
innym obiecywa¬
niebo, a sam zosta¬ powieszony na krzy†u jako
przest∑pca? Mo†e by¬ tym,
za kogo si∑ uwa†a¬:
Mesjaszem, Synem Boga
˝ywego?
la niek – temat Jezusa
musi zostaç rozwiåzany. Lecz jak? A† do
dzisiejszego dnia pozostaje wa†ny i aktualny.

A
D

atomiast inna sprawa
nie podlega¬a dyskusji:
Jezus czyni¬ cudowne
rzeczy. By¬ sprawcå niepospolitych wydarzeµ. Cuda, znaki,
pot∑†ne czyny wprawiajåce
ludzi w os¬upienie. Ci, ktørzy
doznali Jego pomocy,
po∂wiadczali: Jezus by¬ inny!
Inny, ni† wszyscy pozostali
ludzie.

N

Zachød s¬oµca
nad jeziorem Genezaret
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Pog¬oski o nauczycielu
Jezusie
aden cz¬owiek nigdy tak
bardzo nie porø†ni¬ ludzi
w ocenie swojej osoby jak
Jezus. Jedni kochajå Go
goråco, ca¬ym sercem, inni
nienawidzå. Wi∑kszo∂ç, s¬yszåc
imi∑ „Jezus”, ∂piesznie zmienia
temat rozmowy. Dlaczego?
Gdy† dotyka On osobi∂cie
ich sumieµ.

˝

Zastanawiajåce:
Nikt nie wywo¬a¬
nigdy tylu kontrowersyjnych reakcji,
jak Jezus. Chrystus zawsze
trafia¬ w sedno sprawy. To, co
møwi¬ by¬o prawdå! Zna¬ ludzi
jak nikt. B∑dåc z Nim, ka†dy
zna¬ swoje miejsce – tu albo
tam.
Co∂ jednak by¬o niezwykle
szczegølne: tam gdzie przebywa¬, natychmiast przychodzili
do Niego biedacy, chorzy,
ob¬åkani, ludzie w potrzebie.
Jezus – dla Jego zwolennikøw imi∑ to brzmia¬o jak muzyka, jednak dla wi∑kszo∂ci jego
przeciwnikøw – jak prowokacja.

Dlaczego w¬a∂ciwie pisze si∑
o kim∂ a† do znudzenia, je∂li
ten rzekomo nie powinien †yç?
Dlaczego tak wiele ksiå†ek
pisze si∑ o rzekomo zmar¬ym
Jezusie, podczas gdy miliony
møwiå, †e On †yje? Dlaczego
ciågle na nowo filmuje si∑
histori∑ Jego †ycia? Dlaczego
Jego osoba wype¬nia ca¬e
strony czasopism, je∂li niektørzy uwa†ajå, †e On nigdy nie
istnia¬? Co w¬a∂ciwie fascynuje
w Jezusie jego wroga i przyjaciela? Jezu – kim TY w¬a∂ciwie
jeste∂?

11
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Czy †ycie Jezusa zosta¬o p
przez historykøw?

ydowski historyk,
Jøzef Flawiusz,
w 90 roku naszej ery
pisa¬ o Jezusie w swoim dziele
pt. „Stare wie†e” (XXVII 3,3): „W
tym czasie †y¬ Jezus, må† pe¬en

˝

˚ødΩ rybacka
na jeziorze
Genezaret

12

iarå
„Religia jest w
rze∂cich
e
ci
w co∂ – by
ciwnie –
janinem – prze
iåzaniem
jest ∂cis¬ym zw
swojego †ycia
z Jezusem”

mådro∂ci,
je∂li w ogøle
mo†na o Nim
powiedzieç, †e
by¬ cz¬owiekiem.
Czyni¬ rzeczy zdumiewajåce i by¬ nauczycielem ludzi, ktørzy
przyjmowali Jego prawdy.
Przyciågnå¬ do siebie wielu
˝ydøw, a tak†e pogan.”
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o potwierdzone
„Z powodu oskar†enia
wielu znamienitych ˝ydøw
Pi¬at skaza¬ Go na ∂mierç
krzy†owå. Jego na∂ladowcy
pozostali Mu wierni, poniewa† Pan ukaza¬ im si∑
trzeciego dnia po ∂mierci jak
g¬osili o tym i o tysiåcu innych
rzeczach Bo†y prorocy.”

mi∑tnikach pisa¬: „Przy pomocy
mojej armii i genera¬øw nie
by¬em w stanie nawet przez
çwierç wieku zaw¬adnåç jednym
kontynentem. A Jezus przez
tysiåclecia zdobywa bez broni
narody i kultury.”
(Ωrød¬o” P.Fischer, ca¬kowicie poufne,
Brendow)

nne pozabiblijne Ωrød¬a tak†e
∂wiadczå o †yciu Jezusa,
np. rzymski historyk Tacyt,
Sueton znamienity urz∑dnik
cesarza Hadriana, Plinius Secundus – rzymski Namiestnik
z Bitynii w Azji Mniejszej.

I

apoleon, prowadzåc wojny, zdoby¬ po¬ow∑ Europy, sia¬ strach i trwog∑,
w koµcu swojego †ycia w pa-

N

Pi∑ç chlebøw
i dwie ryby

„Jedynie lo
gic
konsekwen znå
cjå jest:
Jezus Chry
stus!”

13
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Czy Jezus chcia¬ z
ie! Przecie† On sam
powiedzia¬: „Moje Krølestwo nie jest z tego
∂wiata” (Jana 18,36).
Gdyby Jezus zechcia¬ si∑
dobrze zaprezentowaç na ziemi,
pojawi¬by si∑ jako wielki wødz.
Zdoby¬by dla siebie ∂wiat, by¬by
krølem urodzonym w pa¬acu.
Jednak historia jego narodzin
jest ca¬kiem inna. Wzbudzajåcy
lito∂ç †¬øbek? Po∂rød os¬øw i
wo¬øw? W ma¬ym miasteczku
Betlejem? W najubo†szych
warunkach? Pytania, pytania,
pytania...

N

jednak Jezus niepostrze†enie wywar¬ wp¬yw na
wydarzenia ∂wiata. Przez
oddzia¬ywanie Jego Bo†ej nauki
i rewolucyjnego zwiastowania
o mi¬o∂ci i Bo†ym mi¬osierdziu
przyniøs¬ uzdrowienie, ratunek
i †ycie wieczne wielu ludziom.

A

Model ∂wiåtyni
Heroda za
czasøw Jezusa

14
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¬ zmieniç ∂wiat?
Najpierw w Izraelu, a nast∑pnie
na ca¬ym ∂wiecie a† po dzisiejszy
dzieµ.
Objawienie Bo†e w Izraelu, osoba Jezusa Chrystusa i Pismo ¤wi∑te så na zawsze ze sobå zwiåzane. Jezus Chrystus jest Bo†ym
ratunkiem dla beznadziejnie zgubionego ∂wiata.
Aby to zauwa†yç, konieczne så
oczy, ktøre otworzyç mo†e jedynie Bøg. Wszyscy, ktørzy szydzå
z Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, zaprzeczajåc Jego istnieniu
powinni wiedzieç, co møwi o nich
Biblia: ludzie, ktørzy wypowiadajå s¬owa „Nie ma Boga” (Psalm
14,1), b¬ådzå bez sensu.
„W tym czasie odezwa¬ si∑ Jezus
i rzek¬: Wys¬awiam ci∑, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, †e zakry¬e∂ te
rzeczy przed mådrymi i roztropnymi, a objawi¬e∂ je prostaczkom.” Mateusz 11,25.

„W wiecz
no∂
nie zapyta ci Bøg
Ciebie i
mnie, do
jakiego
nale†eli∂m
y
Tylko jed ko∂cio¬a.
no b∑dzie
si∑
liczyç: cz
y znaleΩli
∂my
odpuszcz
enie swoic
h
grzechøw
w Jezusie
.?”

15
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Ben Hur – wielki su
Film, ktøry na ca¬ym ∂wiecie ujå¬ miliony widzøw.
enera¬ L. Wallace podczas
podrø†y pociågiem spotka¬ znanego
ateist∑ i rozmawia¬
z nim o rø†nych sprawach, m. in. o bezsensowno∂ci chrze∂cijaµstwa. Wallace
czu¬ si∑ zaszczycony, kiedy jego
rozmøwca powiedzia¬: “Pan jest
wykszta¬cony i inteligentny, dlaczego w¬a∂ciwie nie napisze pan
ksiå†ki, w ktørej udowodni, †e
chrze∂cijaµstwo jest bezsensowne,

G

Lew
Wallace

a Jezus Chrystus nigdy nie †y¬ na
ziemi?! To by¬by przebøj!”
L. Wallace wziå¬ si∑ do pracy. By¬
zafascynowany my∂lå o tym, †e
stanie si∑ s¬awny. Przez d¬ugie lata
gromadzi¬ materia¬y do swojej
nowej ksiå†ki.
Napisa¬ ju† wiele rozdzia¬øw, kiedy
zrozumia¬, †e Jezus rzeczywi∂cie †y¬.
Poczu¬ si∑ jakby ra†ony piorunem.

16

rzekona¬ si∑, †e Jezus nie by¬
zwyk¬å postaciå historycznå.
Jako 50 letni m∑†czyzna po
raz pierwszy w †yciu ukl∑knå¬ na
kolana, aby si∑ modliç. Prosi¬
Jezusa Chrystusa, Syna Bo†ego
o ratunek i powierzy¬ mu ca¬e
swoje †ycie.
Po tym prze†yciu postanowi¬
przepisaç cztery rozdzia¬y swojej

P
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sukces – bestseller!

„W moim
†yciu
wszystko u
leg¬o
zmianie, k
iedy Pan
Jezus wziå
¬ je
r∑ce. Dopie w swoje
ro teraz
wiem, co o
znacza byç
b¬ogos¬aw
ionym.”

ksiå†ki. Na podstawie tego
materia¬u powsta¬ bestseller „Ben
Hur”, ktøry sta¬ si∑ pøΩniej wielkim
filmowym sukcesem. Tak wi∑c
genera¬ L. Wallace sta¬ si∑ robiåcym
wra†enie przyk¬adem radykalnej
zmiany, je∂li chodzi o postaw∑
wobec osoby Jezusa Chrystusa.
Ludzkie oko nie jest w stanie
zauwa†yç Boga. Nie znajdzie si∑

Go, szukajåc jedynie racjonalnych
wyt¬umaczeµ. Boga mo†na
zobaczyç jedynie oczami wiary,
ktøre On musi wcze∂niej otworzyç.
Czytaj Efezjan 1,18.
„B¬ogos¬awieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglådaç b∑då.”
Mateusza 5,8.

17
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... i ciågle piszå..!
czasopismach i ilustrowanych magazynach
mo†na znaleΩç wypowiedzi skierowane przeciw
†ywemu Ko∂cio¬owi,
chrze∂cijaµstwu i wierze
w Jezusa. Wszystko, co
chrze∂cijaµskie, odrzuca
si∑ jako „ubogie duchowo,” produkt „nienaukowych dowodøw”, „rzecz
niedzisiejszå.”

W

amiast zajåç si∑ wa†nymi,
istotnymi dla †ycia problemami, polemizuje si∑

Z

ogo
„Nie ma nik
ezus,
J
k
ja
takiego
¬
g
ø
m
ktøry by
zmieniç
ie
ln
diametra
”
czyje∂ †ycie.

18

na b¬ahe i zast∑pcze tematy.
Uwa†a si∑, †e: „Twierdzenie
wtedy mo†na obaliç, je∂li ma
si∑ dowød przeciwny.” Dlatego
wszelkimi sposobami podwa†a
si∑ Biblijne prawdy, nawet
k¬amstwem. Jednak wielu
krytykøw „po¬ama¬o sobie
z∑by na s¬owach Jezusa”.
Jezus powiedzia¬: „Niebo i
ziemia przeminå, ale
s¬owa moje nie
przeminå. Mateusz
24:35
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... skandaliczne!
aturalnie, chrze∂cijaµstwo i niektørzy jego
oficjalni przywødcy så
winni utraty zaufania w Jego
s¬owa. To, co uczyniono ewangelii, dobrej nowinie o Jezusie, jest straszne. Te wiele
rzeczy, ktøre dzia¬y si∑ rzekomo w imieniu Boga, budzå
przera†enie: haµba religijnych
wojen, inkwizycja, podczas
ktørych ca¬kowicie niewinni
ludzie stracili †ycie. Nie
wsz∑dzie, gdzie si∑ møwi o
chrze∂cijaµstwie, jest obecny
Chrystus.

N

„Kiedy sta
¬em si∑
chrze∂cija
ninem, z
mojej dusz
y spad¬
ogromny c
i∑†ar.
Poczucie w
iny
znik¬o. Tera
z
dopiero wie
m, co
oznacza be
ztroski
∂piew.

19
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Nic dziwnego...
laczego tak niewielu ma
odwag∑ przyznaç si∑ do
tego, †e Pismo ¤wi∑te
jest dla nich ca¬kowitym autorytetem? Dlaczego tak wielu odwraca si∑ od chrze∂cijaµstwa?
Dlaczego tak cz∑sto ludzie
podczas chrze∂cijaµskich kazaµ,
siedzå jak „na gwoΩdziach”?
Dlaczego nie dociera do nich
†ywe S¬owo Bo†e? Gdzie dzisiaj
zasady biblijne wywierajå
jeszcze wp¬yw na wiar∑ i †ycie?
Tam, gdzie jasno zwiastowany
jest Jezus Chrystus i Jego
S¬owo, ludzie zaczynajå ufaç!

D

20

Czy ludzie odrø†niajå jeszcze
dzisiaj poj∑cie tzw. „kultury
chrze∂cijaµskiej” od tego, co
Bøg møwi w Pi∂mie ¤wi∑tym?
Je∂li ko∂cio¬y lub chrze∂cijaµskie spo¬eczno∂ci opu∂ci¬y fundament S¬owa Bo†ego, straci¬y
tym samym swøj autorytet.
Zesz¬y na manowce, sta¬y si∑
niewiarygodne, o∂mieszajå si∑.
Je∂li ca¬kowicie otwierajå si∑
na ducha obecnego
czasu, materializm,
zainteresowanie
magiå, czy nie stajå
si∑ wtedy ∂lepcem
prowadzonym przez
∂lepych przywødcøw?
Ko∂ciø¬, ktøry ma byç dla
∂wiata, staje si∑ „∂wiatowym
ko∂cio¬em”!
Zamiast byç ∂wiat¬em umo†liwiajåcym ludziom orientacj∑ w
tym ∂wiecie, staje si∑ „b¬ådzåcå
gwiazdå”
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B¬ådzåce
gwiazdy

„Kiedy∂ m
y∂la¬em, †e
chrzest czy
ni cz¬owiek
a
chrze∂cija
ninem. To
by¬a fataln
a pomy¬ka
.
Biblia møw
i jasno:
chrze∂cija
ninem staje
si∑ przez p
okut∑ i wia
r∑
i osobiste o
ddanie si∑
Jezusowi C
hrystusowi.
”

21
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Biblia, wspa n
Jednorazowa, jedyna w swoim rodzaju!
jej centrum znajduje si∑
osoba Jezusa Chrystusa. Jej ∂wiat¬o podobne
jest do ∂wiat¬a morskiej latarni
podczas burz wyst∑pujåcych
w historii ∂wiata. Jest ona oazå
dla wielu zagubionych na
pustyni. Nie ma si∑ co dziwiç
duchowemu znieczuleniu i
tysiåcom b¬∑dnych nauk, skoro
ignoruje si∑ Bibli∑!
Jezus Chrystus i Biblia så
ze sobå nierozerwalnie z¬åczeni.
Je∂li si∑ jå czyta, odczuwa si∑
powiew wieczno∂ci. S¬yszy si∑
Bo†y g¬os. Oddzia¬ywanie Biblii
jest wyraΩne, jest ona suwerenna, albo si∑ jej poddajemy, albo
odrzucamy.

W

22

Co powinni∂my wiedzieç o
Biblii:
Powstawa¬a ona w okresie
1300 lat (od 1200 roku przed
Chrystusem do 100
roku po
Chrystusie).
Pisa¬o jå
oko¬o 40
autorøw:
byli nimi
krølowie,
pasterze,
rybacy,
kap¬ani,
urz∑dnicy
paµstwowi......
Zawarto∂ç: 66
ksiåg –
oko¬o 1300
stron!
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a nia¬a ksi∑ga!
Temat: Historia zbawienia
ludzko∂ci przez Boga.
Centralna postaç: Jezus
Chrystus.
Cecha charakterystyczna:
inspirowana przez Ducha
¤wi∑tego,
pisana
przez
∂wi∑tych
prorokøw
z polecenia
Bo†ego.
Zachowana
przez Niego
w cudowny
sposøb

w niezmienionym stanie. Bezb¬∑dna, nie zawiera sprzeczno∂ci.
A† do dzisiejszego dnia
przet¬umaczona zosta¬a na
tysiåce j∑zykøw. Przez miliony
jest czytana i umi¬owana.
Ksiå†ki godne polecenia: „Tak powsta¬a Biblia”
Wilhelm.J.J. Glashower. Wydawnictwo H‰nsler,
Neuhausen Stuttgart, oraz „1-2 razy dziennie” H.J
Druse Wydawnictwo GBV 2002.

„Møj los m
og∑
znie∂ç, pon
iewa†
jestem prz
ez J
pocieszony, ezusa
zr
miany i um ozui¬owany.”

Biblia Erazma 1562

23
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Co møwi Bibli
Dokonaj interesujåcego odkrycia

Odk
upie
nie

ek
W Starym Testamencie okre∂lenia dotyczåce Boga, Jego
atun
R
tytu¬y i cechy så identyczne jak Jezusa Chrystusa
Mat. 1,21; 18,11;
Jana 10,9; 12,47;
w Nowym Testamencie. Z tego wynika niezbity
1 Tym. 1,15; Tyt. 3,5;
Kol. 1,13; Efez. 2,8;
dowød na to, †e Jezus Chrystus jest Bogiem.
Hebr. 2,10
„On jest tym prawdziwym Bogiem i †yciem
Praw1 Piotra 1,18-19;
wiecznym.” 1 Jan. 5:20
dziwy
Hebr. 9,12.15;
Efez. 1,7;
Kol. 1,14;
1 Kor. 1,30;
Rzym. 3,24

Poni†ej zestawienie kilku wybranych
fragmentøw Starego Testamentu, ktøre
proroczo wskazujå na Jezusa Chrystusa,
Syna Bo†ego.
Wype¬nienie ich znajdujemy w Nowym
Testamencie.

Fa¬szywe
oskar†enia:
Psalm 109,2-3
Wype¬nienie:
Mateusza
26,59-60

Przyj∂cie Jezusa:
Jego narodzenie: Izaj. 9,5-6; 7,14
Wype¬nienie: ˚ukasza 1,26-38; 2,1-20

Wyszydzanie
Pana Jezusa:
Psalm 22,7-8
Wype¬nienie:
Mateusza 27,27-30;
˚ukasza 23,35-37

Jego prze∂ladowanie i odrzucenie:
Psalm 56 i 69
Wype¬nienie: Mateusza 26,3-4;
˚ukasza 19,14
Sprzedanie przez Judasza za 30 srebrnikøw: Zach. 11,12; Psalm 55,14-15. 24
Wype¬nienie: ˚ukasza 22,1-6; Mateusza
26,47-54; Mateusza 27,3-10

24

Kol. 1,20-21;
2 Kor. 5,18-20;
Rzym. 5,10-11

Poje
dna
nie
Ukrzy†owanie: Psalm 22,15-17
Wype¬nienie: Mateusza 27,32-56;
Jana 19,17-18
Modlitwa za wrogøw: Psalm 109,4
Wype¬nienie: ˚ukasza 23,34

Jego odrzucenie:
Izaj. 49,5-7; 53,5-6

Jego cuda: Izaj. 35,5-6; 42,7
Wype¬nienie: Mateusza 11,5;
˚ukasza 18,35-43;

Hebr. 5,7;
1 Piotra 4,1;
1 Jana 4,2;

Jego †ycie:
Izaj. 53,1-3
Jego post∑powanie:
Izaj. 42,1-2.6-7; 61,1

Jego zadanie: Izaj. 59,20
Wype¬nienie: Marka 10,45; Rzym. 3,24

Hebr. 2,17;
1 Jana 2,2;
4,10

Jego wcielenie: 1 Moj†. 3,15; Gal. 4,4
Jego rasa: semicka 1 Moj†. 9,26
Jego narød: narød obiecany Abrahamowi
˚u
1 Moj†. 12,1-3; 22,18
k.
Jego pokolenie: Juda 1 Moj†. 49,10
24
,2
Rodzina: dom Dawida 2 Sam. 7,11;
7
Izaj. 11,1-2; Jer. 23,5-6; Mat. 1,6;
22,42-46
Jego miasto: Betlejem
Mich. 5,1; Mat. 2,4-5
Jego Osoba: Izaj. 9,5-6;
˚uk. 1,30-33
Jego dzieµ: Dan. 9,24-27;
˚uk. 2,11;
Jego narodzenie –
narodzenie z panny:
Izaj. 7,14

Ucieczka do Egiptu: Ozeasz 11,1
Wype¬nienie: Mateusza 2,14-15

Jego †ycie

ie
gan
eb¬a
Prz

Miejsce narodzenia: Mich. 5,1
Wype¬nienie: Mateusz 2,4.15

Bøg –

Przepowiednie o Jezusie Chrystu
i ich wype¬nienie w Nowym Testa
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blia o Jezusie?
Je∂li chcia¬by∂ wziåç udzia¬ w korespondencyjnym kursie biblijnym, napisz do nas:
Rozpowszechnianie Literatury
Chrze∂cijaµskiej 43-190 Miko¬øw, ul.
Waryµskiego 42 A;

a
Prz
eba
cze
nie

3,5;
8;

Mat. 26,28;
Kol. 1,14; 2,13;
Hebr. 9,22; 10,18;
Efez. 1,7

nie
upie
Wyk

prawdziwy
cz¬owiek

1 Kor. 6,20;
Obj. 5,9

Wo¬anie na krzy†u:
Psalm 22,2
Wype¬nienie:
Jana 19,30

Usp
raw
iedl
iwie
nie

na ziemi:
Rzym. 8,3;
1 Tym. 3,16

Dz. Ap. 13,39;
Rzym. 3,24;
4,25; 5,29;
1 Kor. 6,11

¤mierç po∂rød
z¬oczyµcøw:
Izaj. 53,9.12
Wype¬nienie:
˚ukasza 23,33

Rzucanie losøw
o odzienie:
Psalm 22,19
Wype¬nienie:
Jana 19,24

1 Jana 1,7.9;
Hebr. 9,14; 9,22

enie

cz
ysz

Ocz

Ko∂ç Jego nie b∑dzie
z¬amana: Psalm 34,21
Wype¬nienie: Jana 19,33-36

Jego wniebowståpienie:
Ps. 68,19; Efez. 4,8
Jego powtørne przyj∂cie:
Zach. 14,4

Jego zmartwychwstanie:
Ps. 16,10; Dz. Ap. 2,27

Powød Jego ∂mierci:
Ps. 22; Izaj. 53,6;
Dan. 9,24

Okoliczno∂ci Jego
∂mierci: Ps. 22,7;
Izaj. 53,8; Dan. 9,26

Jego odrzucenie:
Izaj. 49,5-7; 53,5-6

Przebicie boku: Psalm 22,17; Zach. 12,10
Wype¬nienie: Jana 19,34

rystusie w Starym Testamencie
Testamencie Przepowiednie:

Dobrowolna ∂mierç: Psalm 40,7-9
Wype¬nienie: Jana 10,17; 15,13
Zast∑pcze cierpienia: Izaj. 53,4-6.12
Wype¬nienie: Mateusza 8,16-17; 1 Piotra
2,24
Jego zmartwychwstanie: Psalm 16,9-11;
30,4; 118,17
Wype¬nienie: Jana 20
Wniebowståpienie: Psalm 68,19; 110,1
Wype¬nienie: Dz. Ap. 1,9-11
Powtørne przyj∂cie: Zach. 12,10; 14,3-5
Wype¬nienie naståpi w nied¬ugim czasie:
Obj. 19 i 20

Jezus Chrystus jest
Bogiem!
Wiele miejsc biblijnych ukazuje
t∑ cudownå prawd∑. Prosz∑
przeczytaç na przyk¬ad:
Jana 1,1
1 Jana 5,20
Rzymian 9,5
Hebrajczykøw 1,8-10
Tytusa 2,13
Jana 10,30
25
Jana 14,9
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˝ycie i dzie¬ o
„Jezus Chrystus wczoraj i dzi∂, te
Jemu nale†y si∑ chwa¬a przed wiekami, te

Trøjjedyny Bøg

„Ktøry by¬...”

Α

Obj. 1,4

Alfa Obj. 22,13
Kristus od veçnosti

S¬owo

El-shaddai
(= Bøg, Wszechmogåcy)

Jana 1,1-3

Wieczno∂ç
Stworzenie

1 Moj†. 17,1

Stworzenie
∂wiata oraz
cz¬owieka
1 Moj†. 1

Upadek
cz¬owieka
1 Moj†. 3

Czas sp∑dzony
w Edenie
1 Moj†. 1-3
Biblia møwi:
„Przez wiar∑ poznajemy, †e
∂wiaty zosta¬y ukszta¬towane
s¬owem Boga, tak i† to, co
widzialne, nie powsta¬o ze
∂wiata zjawisk.” Hebr. 11,3

S¬u†ba Jezusa:

26

Wyp∑dzenie
z ogrodu
Eden

Potop,
arka Noego
1 Moj†. 6-9

(=jest e
w ST ob

Wie†a Babel
1 Moj†. 11

Izr
Eg
2M

Czas sumienia

Czas zarzådzania
cz¬owieka

Czas patriarchøw
Abrahama, Izaak
i Jakuba

1 Moj†. 4-9

1 Moj†. 10-11

1 Moj†. 12-50

„A gdy Pan widzia¬, †e wielka
jest z¬o∂ç cz¬owieka na ziemi
i †e wszelkie jego my∂li oraz
då†enia jego serca så
ustawicznie z¬e,...” 1 Moj†. 6,5

prorocka
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e¬ o Chrystusa
i∂, ten sam i na wieki” Hebr. 13,8
mi, teraz i na ca¬å wieczno∂ç. Jana 17,5

„...ktøry jest..”

ST objawiony pod tym imieniem
2 Moj†. 6,3

Jezus Chrystus
wniebowståpienie
Dz. Ap. 1; Mar.16; Mat. 28

Jahwe
st em, ktøry jestem)

narodzenie Jezusa Chrystusa

Chrystus staje si∑ cz¬owiekiem

Golgota
Grøb

narodzenie Jezusa Chrystusa
˚uk. 2; Mat. 1

Izrael w
Egipcie
2 Moj†.
1-11

rchøw,
Izaaka
ba
-50

Wyj∂cie
z Egiptu
2 Moj†.
12-13

Nadanie zakonu
2 Moj†. 20
W∑drøwka przez
pustyni∑

Historia
Izraela,
krølowie
i prorocy

Czas zakonu
2-5 Moj†. Ksi∑gi: Jozuego, S∑dziøw,
Samuela, Krølewskie, Kronik, ksi∑gi
prorockie a† do Malachiasza
„Ktokolwiek bowiem zachowa
ca¬y zakon, a uchybi w jednym,
stanie si∑ winnym
wszystkiego.” Jak. 2,10

„To znaczy, †e Bøg w Chrystusie ∂wiat z sobå
pojedna¬, nie zaliczajåc im ich upadkøw i
powierzy¬ nam s¬owo pojednania.” 2 Kor. 5:19
„On tego, ktøry nie zna¬ grzechu, za nas
grzechem uczyni¬, aby∂my w nim stali si∑
sprawiedliwo∂ciå Bo†å.” 2 Kor. 5:21

Nowy Testament: Ewangelie Mateusza, Marka, ˚ukasza, Jana
„On grzechy nasze sam na ciele
swoim poniøs¬ na drzewie,
aby∂my, obumar¬szy grzechom,
dla sprawiedliwo∂ci †yli; jego
siµce uleczy¬y was.” 1 Piotr. 2,24

„Nazajutrz ujrza¬ Jezusa,
idåcego do niego, i rzek¬: Oto
Baranek Bo†y, ktøry g¬adzi
grzech ∂wiata.” Jan. 1,29

kap¬aµska

27
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˝ycie i dzie¬ o

wykupieni w chwale Pana

powtørne przyj∂cie Jezusa

Pan Jezus Chrystus

a
†yci
ga
Dro

Teraz!
Moment
rozstrzygni∑cia.

Czas zgromadzenia
Dzieje Apostolskie, nowotestamentowe listy
„A oni rzekli: Uwierz w Pana
Jezusa, a b∑dziesz zbawiony,
ty i twøj dom.” Dz.Ap. 16,31

28

„Je∂li wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bøg i sprawiedliwy i
odpu∂ci nam grzechy, i oczy∂ci
nas od wszelkiej nieprawo∂ci.”
1 Jan. 1,9

pochwycenie wierzåcych

Jezus Chrystus drzwiami ¬aski
i przebaczenia ka†dego,
kto uwierzy!

1 Tes 4,13-18

Dzieµ zielonych ∂wiåt,
wylanie Ducha ¤wi∑tego.
Dz. Ap. 2

Prz
Pa
Jez
wm
i ch
Za
14
M
Gø
Ol

Czas antychrysta
1 Tes. 2;
Dan. 7,7;
Obj. 13,1; 17,3
Bo†e sådy
Objawienia 4-19

Wielki ucisk
dla Izraela
Objawienie
„Potem my, ktørzy
pozostaniemy przy †yciu,
razem z nimi porwani
b∑dziemy w ob¬okach w
powietrze, na spotkanie Pana;
i tak zawsze b∑dziemy
z Panem.” 1 Tes. 4,17

„
i
†
p
i

k
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e¬ o Chrystusa
„...aby Bøg by¬ wszystkim we
wszystkim” 1 Kor. 15,28

„...ktøry przyj∂ç ma.” Obj. 1,4

Ω

omega

Przyj∂cie
Pana
Jezusa
w mocy
i chwale
Zach.
14,4
Mat. 24

Krøl krøløw i Pan panøw

Gøra
Oliwna
Wielki bia¬y tron
Såd ostateczny
Obj. 20,11-15;
2 Piotra 3,7

Czas 1000 letniego krølestwa pokoju
Izajasz 11; Micheasz 4; Objawienie 20
„Napominali∂my i zach∑cali,
i zaklinali, aby∂cie prowadzili
†ycie godne Boga, ktøry was
powo¬uje do swego Krølestwa
i chwa¬y.” 1 Tes. 2,12

krølewska

Nowe niebo i
nowa ziemia
1 Piotra 3,13;
Obj. 21,1

Wieczna ∂mierç.
Jezioro ogniste.
Obj. 20,10-15

Wieczno∂ç

Jezus Chrystus
rzådzi jako krøl

„I je†eli kto∂ nie by¬ zapisany
w ksi∑dze †ywota, zosta¬
wrzucony do jeziora
ognistego.” Obj. 20,15

Pozycja godne polecenia:
„Panorama Biblii.”

29

In_JesusChance_PL.qxd

17.04.2008

9:01 Uhr

Seite 30

Fascynacja Jezusem
Nikt tak nie zmieni¬ ∂wiata jak Jezus.

Widok na jezioro
Genezaret

ezus zwiastowa¬ s¬owo
z wielkå mocå. Interesujåce:
90 % naszych praw znajduje
swe oparcie w Biblii. Wywar¬a
ona tak†e silny wp¬yw na kultur∑
wielu narodøw.
Dotyka problemøw ma¬†eµskich
i rodzinnych, møwi o godno∂ci
cz¬owieka, ochronie ∂rodowiska,
„pomocy socjalnej.” Wskazuje na
znaczenie „porzådku publicznego” i ochrony †ycia.
Jezus ca¬kowicie identyfikowa¬
si∑ z wypowiedziami zawartymi
w Biblii, by¬ wi∑c transformacjå
S¬owa Bo†ego. Przez Niego jeste∂my w stanie zrozumieç Boga
i Jego bezgranicznå mi¬o∂ç do
ludzi, dlatego Jezus przyszed¬ do
nas, sta¬ si∑ takim cz¬owiekiem

J

30

jak my. Mo†na by¬o go widzieç
i dotykaç. Jednak On by¬ bez
grzechu, On by¬ uosobieniem
S¬owa Bo†ego. Bøg, ktørego
mo†na by¬o „dotykaç!”
Dok¬adnie tak møwi Biblia:
„A S¬owo cia¬em si∑ sta¬o i zamieszka¬o w∂rød nas, i ujrzeli∂my chwa¬∑ jego, chwa¬∑...”
Jana 1:14.
Przez Jezusa Bøg przemawia¬
do nas po ludzku, ale jednocze∂nie po Bo†emu. List do Hebrajczykøw 1,2 møwi: „Wielokrotnie
i wieloma sposobami przemawia¬
Bøg dawnymi czasy do ojcøw
przez prorokøw; Ostatnio,
u kresu tych dni, przemøwi¬ do
nas przez Syna...”
Jezus møwi¬ wyraΩnie i zrozumiale.
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Jezus †yje – On
naprawd∑ istnieje!

„˝a¬uj∑, †e
wcze∂niej
nie
odda¬em †y
cia
Panu Jezu
sowi.”

i, ktørzy interesujå si∑
naukå, wiedzå, †e je∂li
chce si∑ dowie∂ç s¬uszno∂ci jakiego∂ twierdzenia,
uwzgl∑dniajåc za¬o†enia, zawsze
dochodzi si∑ do wiadomego
wyniku. Je∂li na przyk¬ad
zetkniemy ze sobå nieizolowane przewody plus i minus
przewodzåce pråd, naståpi
krøtkie spi∑cie. Nie b∑dzie
mia¬o znaczenia, w jakim si∑ to
stanie kraju, o ktørej godzinie
i w jakich okoliczno∂ciach.
Skutek b∑dzie zawsze taki sam,
doznamy si¬y dzia¬ania elektryczno∂ci. By¬oby skrajnå g¬upotå,
aby przez ignorancj∑ zaprzeczaç
prawom elektryczno∂ci.

C

Tak samo jest z Jezusem.
Twierdzenie, †e Jezus †yje i
mo†na go osobi∂cie poznaç, jest
w ka†dym czasie oczywiste.
Przez stulecia ludzie, ktørzy
wierzyli w Niego, zawsze
do∂wiadczali, †e On ratuje,
zbawia, zachowuje od z¬ego,
uwalnia, czyni ca¬kowicie nowym
stworzeniem. Do∂wiadczajå oni
zwyci∑stwa nad grzechem, nad
wszelkå ciemno∂ciå.
Jezus jest realny! On †yje!
Dawniej – dzisiaj! Mo†na go
osobi∂cie spotkaç!

31

In_JesusChance_PL.qxd

17.04.2008

9:01 Uhr

Seite 32

Prze†ycia Janka:
„W wieku 13 lat by¬em
cz¬onkiem pewnej bandy:
haszysz, piwo i mocne
u†ywki dodawa¬y mi zawsze
tzw. „kopa.” Cz∑sto bra¬em
udzia¬ w k¬øtniach i bøjkach.
Nast∑pnie – zawsze to
samo-zawiadomienie, post∑powanie
sådowe, kara dla nieletnich, paka,
cz∑sto jedynie kara pieni∑†na. Bez
skutku. Przeciwnie – zaczå¬em
dokonywaç w¬amaµ. Krad¬em
wsz∑dzie. Okropne! Potem prze†y¬em
straszny wypadek. Nie wyrobili∂my
na zakr∑cie. Zatrzymali∂my si∑ na
s¬upie telefonicznym. Jeden z nas
zginå¬. By¬em w szoku. Po pobycie
w szpitalu szuka¬em pracy. Pracowa¬em tu i tam. W koµcu pojawi¬a si∑
wspania¬a my∂l – b∑dziemy graç,
za¬o†ymy grup∑ muzycznå! Z powodu ciåg¬ych „party” uzale†ni¬em si∑
od alkoholu, by¬em d¬ugo w na¬ogu.
Po prostu katastrofa. Moim ukrytym
sprzymierzeµcem by¬ alkohol i narkotyki!!! By¬em w takim stanie, †e nie
potrafi¬em przeliterowaç swojego
nazwiska. W wieku 26 lat by¬em
skoµczony. Utuczony piwem wa†y¬em
100 kilogramøw. Miewa¬em deli-

32

rium... widzia¬em straszne
zjawy i zwidy, to by¬o piek¬o.
W tym czasie kto∂ opowiada¬
mi o Jezusie. Powtarzano mi
ciågle, †e Jezus †yje i mnie
kocha. G¬∑boko w moim
wn∑trzu odczuwa¬em, †e
ludzie ci mieli racj∑. S¬owa te trafia¬y
w moje serce jak strza¬y. I wtedy
uchwyci¬em si∑ wiarå Jezusa.
Ostro†nie zaczå¬em analizowaç
swoje †ycie, a† do momentu, kiedy
wszystko postanowi¬em po¬o†yç na
jednå szal∑. Zauwa†y¬em swoje
grzechy, swojå win∑ i prosi¬em Pana
Jezusa o przebaczenie. Moje postanowienie brzmia¬o jasno: je∂li moje
†ycie ma mieç jaki∂ sens, to musi ono
odpowiadaç Jezusowi. I rzeczywi∂cie!
On mnie dotknå¬. Wyprowadzi¬ mnie
z na¬ogu alkoholizmu i narkotykøw.
Od razu! Poczucie winy znik¬o. Moje
serce wype¬ni¬y rado∂ç i mi¬o∂ç.
Moc i Bo†a mi¬o∂ç zmieni¬y mnie
ca¬kowicie.
A teraz? Szcz∑∂liwie si∑ o†eni¬em.
Mam trøjk∑ dzieci. W przysz¬o∂ç
spoglådam z nadziejå, gdy† Jezus
przejå¬ nasze †ycie w swoje r∑ce
i prowadzi nas.
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Krystalicznie czyste
s¬owa!
asno ∂wiecåce
prawdy. Ludzie
ze wszystkich
warstw spo¬ecznych
do∂wiadczyli
konkretnych
prze†yç. Ich †ycie
zosta¬o zmienione w
sposøb, ktørego nie
wyobra†ali sobie
wcze∂niej. Tam,
gdzie wcze∂niej
panowa¬a
beznadzieja, a serce
wype¬nia¬ strach
przed przysz¬o∂ciå,
teraz panuje otucha,
czyste sumienie i
prawdziwa rado∂ç
†ycia. Zapomnij wi∑c
o wszystkich
fa¬szywych
obrazach, ktøre
opowiadano ci o
Jezusie.

J

Dobry pasterz

Jezus powiedzia¬: „Ja jestem drogå” –
Jana 14,6
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, tego †ycie nabiera
sensu.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem ∂wiat¬o∂ciå
∂wiata” – Jana 8,12
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, ten nie b∑dzie si∑
b¬åka¬ beznadziejnie w ciemno∂ci.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem chlebem †ywota” –
Jana 6,35
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, tego g¬ød zostanie
zaspokojony.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem prawdå” – Jana 14,6
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, tego fundament
b∑dzie niewzruszony.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem drogå” – Jana 14,6
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, ten pewnie dojdzie
do celu.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem dobrym
pasterzem” – Jana 10,11
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, ten dozna Jego
cudownej opieki.
Jezus powiedzia¬: „Ja jestem
zmartwychwstanie” – Jana 11,25
Je∂li kto∂ uwierzy Jezusowi, ten nie musi si∑ baç
∂mierci.
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JEZU – nikt nie j
wi∑ty, czysty, bez grzechu,
sprawiedliwy, pe¬en mi¬o∂ci,
mi¬osierny, wierny, pe¬en
dobroci, wszechmocny, prawy...
Røwnie† Ci, ktørzy Ci∑ najbardziej
nienawidzili musieli wyznaç: Jezu,
Ty jeste∂ niepowtarzalny, cudowny,
wspania¬y!

¤

Jezus – to nie mit ani legenda.
To nie wymy∂lony, legendarny
bohater, jakim by¬ na przyk¬ad
Wilhelm Tell. Jezus Chrystus jest
†ywym i prawdziwym Panem,
do∂wiadczonym we wszystkim.
Podczas, gdy za¬o†yciele rø†nych
religii poumierali, Jezus †yje – jest
wiecznie †ywym Bogiem.
Jezus – nieporøwnywalny z nikim,
cudowny.
Czy jest cecha odpowiadajåca
naszym pragnieniom, ktøra nie
charakteryzowa¬aby Jezusa? Nie
ma takiej!
Jezus – mi¬o∂ciå.
On kocha ludzi, gdy† oni så Bo†ym
stworzeniem. Bez rø†nicowania,
ka†dego bez wyjåtku! Takimi,
jakimi så. Z serca, szczerze.
Jana 15,9,13.

34

Jezus – cierpliwo∂ciå.
Cierpliwy w s¬uchaniu i znoszeniu
nas. Przy Nim odczuwamy, †e
zajmuje si∑ naszymi najintymniejszymi problemami i troskami.
Jana 4,1-26.
Jezus – ∂wi∑to∂ciå.
On by¬ bardzo wymagajåcy, kiedy
chodzi¬o o chwa¬∑ Boga, Jego niebiaµskiego Ojca. Wyståpi¬ przeciwko tym, ktørzy z domu Jego Ojca
uczynili targowisko. Jego ∂wi∑ta
osobowo∂ç wywo¬ywa¬a takie
wra†enie, †e ludzie przychodzili do
Niego z czciå. Jana 2,13-22.
Jezus – troszczåcy si∑.
Na krzy†u oglådamy to bardzo
wyraΩnie. Podczas godzin odej∂cia
ze ∂wiata my∂la¬ tak†e o swojej
matce. Chocia† Jezus niewypowiedzianie cierpia¬, zatroszczy¬ si∑
o niå. Jana 19,25-27.
Jezus – wspania¬omy∂lny
Ludzie szli za Jezusem. Wsz∑dzie,
gdzie przyszed¬, gromadzi¬y si∑
t¬umy. S¬uchano Go z zainteresowaniem, karmi¬ tysiåce chlebem.
Nikt nie wraca¬ g¬odny do domu.
Jana 6,1-15.
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e jest taki jak TY!
Jezus – wspø¬czujåcy.
Kiedy ludzie tkwili w g¬∑bokim
grzechu, nie pokazywa¬ na nich
palcem. Grzesznicy wzbudzali w
Nim wspø¬czucie: k¬amca, cudzo¬o†nik, opryszek. Pan zna¬ ich
serca i niedol∑. Niekiedy p¬aka¬
z powodu nich. On uwalnia¬ ludzi
z mocy grzechøw. ˚ukasza 19,1-10.
Jezus – pe¬en subtelno∂ci.
Ludzie nie wzbraniali si∑ przed
ujawnieniem mu wszelkich swoich
tajemnic i trosk. Przebywanie
z Nim by¬o dobrodziejstwem. On
by¬ subtelny i na wszystko
reagowa¬ inaczej ni† inni ludzie.
Jego post∑powanie by¬o pe¬ne
mi¬o∂ci i taktu. Tak†e dzieci szuka¬y
jego blisko∂ci. ˚ukasza 8,40-48.

Jezus – dobrociå.
Cz∑sto spotyka¬ ca¬kowicie zal∑knionych ludzi, ktørzy opowiadali
mu o swoich troskach. Oczekiwali
pomocy, przyjaznego s¬owa,
zrozumienia. Jego s¬owa by¬y jak
∂wie†a woda na ich wyschni∑te
serca. Jego postaç promieniowa¬a
dobrociå, przychodzili do Niego
ludzie odrzuceni przez wszystkich.
Marka 1,40-45.
Jezus – przebaczeniem.
On widzia¬ ludzkie serca, my∂li
ludzi. Nigdy nie czyni¬ nikomu
wymøwek z powodu s¬abo∂ci czy
b¬∑døw, jednak osådza¬ grzechy.
Kto wyzna¬ Mu szczerze swoje
winy, temu przebacza¬ i odsy¬a¬ z
g¬∑bokå rado∂ciå w sercu. ˚ukasza
5,17-26.

Jezus – Bo†e zmi¬owanie.
Wsz∑dzie, gdzie Jezus si∑ pojawi¬
uzdrawia¬ chorych. Zajmowa¬ si∑
ich cierpieniem. Litowa¬ si∑ nad
ka†dym b∑dåcym w potrzebie.
Ciågle oglåda¬ ludzi w ich bezsilno∂ci. Okazywa¬ zmi¬owanie
z powodu ich strwo†onych serc.
A tam, gdzie b¬ådzili bez celu i byli
jak owce bez pasterza, przygarnia¬
ich. Mateusza 9,36.
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Jezus Chrystus – tak ca¬k o
„Ty mi¬ujesz nawet wtedy, gdy
inni tylko nienawidzå. Ty okazujesz mi¬osierdzie tam, gdzie my
okazujemy jedynie z¬o. Ty chwalisz, kiedy my szukamy jedynie
b¬∑døw i s¬abo∂ci. Ty darujesz
pokøj, kiedy my rozsiewamy
nienawi∂ç. Ty oddajesz swoje
†ycie, podczas gdy my ubøstwiamy swoje pyszne JA”.
Bez nadziei
y, ludzie, zostali∂my na
skutek grzechu oddzieleni od Boga na wieki
i niepojednani zdå†amy na
pot∑pienie. Jednak Bøg nie
zamierza¬ nas pot∑piç, Jego
mi¬o∂ç cierpia¬aby niewypowiedzianie.

M

36

Krzy†e møwiå o
zwyci∑stwie Jezusa
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k owicie inny ni† my, ludzie!
„Albowiem
tak Bøg
umi¬owa¬
∂wiat, †e Syna
swego
jednorodzone
go da¬, aby
ka†dy, kto
weµ wierzy,
nie zginå¬,
ale mia¬ †ywot
wieczny”.
Jana 3,16

Bez ratunku
adne nasze najlepsze
uczynki, †adne wysi¬ki nie
mogå nas zbawiç, dlatego
przyszed¬ Jezus! Bezgrzeszny,
musia¬ ponie∂ç kar∑ za nasze
grzechy ze strony ¤wi∑tego
Boga, na ktørå my∂my zas¬u†yli. Dlatego Jezus sta¬ si∑
jedynå drogå ratunku dla nas,
nie majåcych nadziei ludzi.

˝

Jezus –
„I nie ma w nikim innym
zbawienia; albowiem nie ma
†adnego innego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez
ktøre mogliby∂my byç zbawieni”. Dz. Ap. 4,12

Jezus poda
rowa¬ mi
wi∑cej ni†
mog¬o mi
si∑ przy∂niç
.
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Jezus na krzy†u –
szczyt Bo†ej mi¬o∂ci.
˚ukasz, rozdzia¬ 22 i 23
ie, to nie by¬o niepowodzenie,
lecz cudowny Bo†y plan
ratowania cz¬owieka. Nie by¬o
to godne po†a¬owania po¬o†enie,
lecz wspania¬y triumf.
Jezus przyszed¬ na ziemi∑, aby
wyratowaç nas od strasznego pot∑pienia i piek¬a, dlatego przeb¬aga¬
Boga na krzy†u za nasze grzechy,
aby∂my nie byli za nie osådzeni.
Kiedy Jezus niøs¬ na sobie nasze
grzechy, uderzy¬ Go ∂wi∑ty Bo†y
gniew. Ludzie z¬amali wszystkie
Bo†e przykazania, bez wyjåtku!
Jednak zast∑pcza ofiara Jezusa
na krzy†u przynios¬a nam pokøj
z Bogiem.
Przelana krew Jezusa oczyszcza
ka†dego cz¬owieka, ktøry szczerze
pokutuje za wszystkie swoje grzechy
i przewinienia.
„Wykona¬o si∑” – najwspanialsza
zwyci∑ska proklamacja, jaka kiedykolwiek zosta¬a obwieszczona.

N

Prawdopodobnie
wzgørze Golgoty

„Wykona¬o si∑”
Jana 19,30
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Jezus zmartwychwsta¬ – ON
jest zwyci∑zcå nad grzechem,
∂mierciå i diab¬em!
˚ukasz rozdzia¬ 24
Nie, Jezus nie pozosta¬ w grobie.
Zmartwychwsta¬ trzeciego dnia.
˝yje! Poniewa† On †yje, ka†dy,
kto Mu uwierzy, otrzymuje †ycie
wieczne. Przez osobistå wiar∑ w
Pana Jezusa Chrystusa mamy
udzia¬ w triumfie Jego zmartwychwstania. W mocy tego
zmartwychwstania zagwarantowane nam zosta¬o zwyci∑stwo
nad grzechem, ∂mierciå i
szatanem.
A co z za¬o†ycielami rø†nych
religii? Czy nie pociågn∑li wielu
ludzi za sobå? Gdzie oni så
dzisiaj? Umarli tak, jak inni
ludzie. Byli normalnymi
∂miertelnikami, ktørzy musieli
zakoµczyç swoje †ycie. Lecz
Jezus †yje! On powiedzia¬ o
sobie samym: „Ja Jestem
pierwszy i ostatni, i †yjåcy.
By¬em umar¬y, lecz oto †yj∑ na
wieki wiekøw...”
Objawienie 1,17-18.

Wej∂cie do
grobu wykutego
w skale

39
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Dwie drogi – dwa cele.
Wybierz †ycie!
Uchwyç si∑ ratujåcej d¬oni
Jezusa. Dokonaj w¬a∂ciwego
wyboru.

Uznaj przed Bogiem, †e
jeste∂ grzesznikiem, ktøry
zas¬u†y¬ na Bo†y gniew.

1

Wyznaj mu swoje grzechy
w modlitwie. Pro∂ Go o
przebaczenie.

2

˝
rzy¬
„Kto powie
i
w
si∑ Jezuso
i, nie
w
Chrystuso
ska”
zy
z
c
straci, le

¤mie
Jezus powiedzia¬: „WchodΩcie
przez ciasnå bram∑; albowiem
szeroka jest brama i przestronna
droga, ktøra wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, ktørzy
przez niå wchodzå.
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e. Do nas nale†y wybør.
Przyjmij we wierze Jego
przebaczenie jako dar.
Przelana krew Jezusa oczyszcza
nas od wszelkiego grzechu.

3

Oprzyj si∑ na S¬owie Bo†ym. To, co Jezus obieca¬
w swoim s¬owie, spe¬ni si∑. On
jest Prawdå, nie k¬amie.

4

˝ycie wieczne
ierç wieczna

na
y

A ciasna jest brama i wåska
droga, ktøra prowadzi do
†ywota; i niewielu jest tych,
ktørzy jå znajdujå.”
Mateusz 7,13-14
41
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Modlitwa
„Je∂li wyznajemy grzechy swoje, wierny
grzechy, i oczy∂ci nas od wsze
modlitwie mo†esz przyjåç
Pana Jezusa Chrystusa
jako swojego osobistego
Zbawiciela. On dotrzymuje s¬owa.
Je∂li si∑ do Niego zwrøcisz, wys¬ucha Ci∑. Poszukaj cichego miejsca,
gdzie bez zak¬øceµ b∑dziesz møg¬
z Nim porozmawiaç. Mo†esz Mu o
wszystkim powiedzieç na przyk¬ad:

W

Poszukaj cichego
miejsca

42

anie Jezu, dzi∑ki Biblii pozna¬em, †e jestem zgubionym
grzesznikiem. Potrzebuj∑
Ciebie. Wyznaj∑ Ci moje grzechy i
winy. Dotychczas moje †ycie by¬o w
moich r∑kach. Przebacz mi prosz∑
moje k¬amstwa, nienawi∂ç, zazdro∂ç,
brak mi¬o∂ci, nieprawo∂ç, niemoralne prowadzenie si∑ (wyznaj Mu
wszystko, co Ci∑ obciå†a).
Ubolewam nad wszystkim i †a¬uj∑
ze szczerego serca.
Oczy∂ç mnie z moich grzechøw.
Przebacz mi. Twoja krew la¬a si∑ na
krzy†u tak†e za mnie. Ty bådΩ teraz

„P

Porozmawiaj z
Bogiem w modlitwie
tak zwyczajnie, jak
przez telefon.
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ny jest Bøg i sprawiedliwy i odpu∂ci nam
szelkiej nieprawo∂ci.” 1 list Jana 1,9
Panem mojego †ycia. We wszystkim! Zmieµ moje †ycie tak, jak
podoba si∑ Tobie. Przed Tobå
otwieram moje serce. Zajmij prosz∑
pierwsze miejsce w moim †yciu.
Uczyµ mnie swoim dzieckiem.
Ty obieca¬e∂: ka†dy, kto do Ciebie
przychodzi, staje si∑ dzieckiem
Bo†ym (Jana 1,12). Poniewa† Ty
dotrzymujesz swojego s¬owa,
wierz∑, †e sta¬em si∑ Twoim dzieckiem. Pragn∑ ca¬kowicie polegaç
na Twoich przyrzeczeniach.
Oczy∂ç mnie tak†e ze wszystkich
grzechøw, ktørych teraz nie

pami∑tam i nie jestem ∂wiadomy.
Wybacz, †e by¬em zabobonny, †e
zajmowa¬em si∑ magiå, okultyzmem
i przepowiedniami.
A teraz przez Imi∑ Jezus sta¬em si∑
wolny od szatana i chc∑ zerwaç
z wszelkå ciemno∂ciå i wszystkim,
co wiåza¬o moje cia¬o, ducha
i dusz∑.
Panie Jezu, przejmij teraz kierownictwo w moim †yciu. Tobie pragn∑
s¬u†yç i i∂ç za Tobå, dokådkolwiek
mnie poprowadzisz. Amen!

”

Zastanøw si∑ nad
swoim †yciem

„W ostatnie
j go
†ycia b∑dzie dzinie
liczy¬o si∑
tylko to, czy
nale†∑ do
Jezusa. Wsz
ystk
b∑dzie mia¬o o inne nie
znaczenia.
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A teraz?
Ka†dego dnia dzi∑kuj za
swoje zbawienie, za przebaczenie, za †ycie wieczne.
Dzi∑kuj za to, †e jeste∂ teraz
dzieckiem Bo†ym, gdy† Bøg
obieca¬ Ci to w swoim s¬owie.
Kolosan 1,12.

1.

Powiedz innym o tym, †e
Twoje †ycie nale†y teraz
do Pana Jezusa. Wyja∂nij
innym, w jaki sposøb mo†na
znaleΩç drog∑ do wiecznego
zbawienia. 1 Tesaloniczan 1,810.

2.

Ciesz si∑! Masz ku temu
powød, gdy† Twoje †ycie
zmierza w kierunku jasnej,
wiecznej i wspania¬ej przysz¬o∂ci. 1 Koryntian 2,9.

3.

Spo¬eczno∂ç z wierzåcymi
jest wa†na! Przy¬åcz si∑
do zgromadzenia wiernego zasadom Biblii, ktøre wierne jest jej
zasadom, a ktøre wska†e Ci
Pan. Dzieje Apostolskie 2,42
Na podstawie Twojego wyznania wiary daj si∑ ochrzciç
w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bøg tego oczekuje. Biblia
møwi: „Ci, ktørzy przyj∑li
s¬owo, dali si∑ ochrzciç!”
Dzieje Apostolskie 2,41.

4.

i spotkajå
Nawet, je∂l
e
ci∑ powa†n dz, †e
ie
w
problemy,
szystko
w
Pan Jezus
ni”
dobrze uczy

Wiara zale†y od
wzrostu
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Codziennie czytaj Bibli∑! Ona
doda Ci odwagi, nowej si¬y,
umocni Ci∑, wska†e w¬a∂ciwå drog∑
do wspania¬ego celu. Mateusz 4,4;
Dzieje Apostolskie 17,11.

5.

˝yj wed¬ug Bo†ych przykazaµ!
Przez to dowiedziesz, †e mi¬ujesz Boga i b∑dziesz przyk¬adem dla
innych. Op¬aca si∑ byç
pos¬usznym Bogu. On
obficie b¬ogos¬awi!
Rzymian 12,1-2.

6.

45
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Jezus przyjdzie znowu! Jest
n Obieca¬:
„Oto, przyjd∑ wkrøtce.”
Objawienie 22,7
Dzieµ Jego przyj∂cia jest bliski.
Znaki obecnego czasu dowodzå, †e
przepowiednie Jezusa spe¬niå si∑.
Przeczytaj Ewangeli∑ Mateusza
rozdzia¬ 24 i Ewangeli∑ ˚ukasza
rozdzia¬ 21.

O

Przebieg przysz¬ych wydarzeµ.
Najpierw Jezus Chrystus przyjdzie
po wszystkich tych, ktørzy stan∑li
po Jego stronie, ktørzy nale†å do
Niego i zasn∑li pojednani z Nim.
1 list do Tesaloniczan 4.
On zabierze ich do domu, do nieba,
do Bo†ej, wiecznej chwa¬y. Tam nie
b∑dzie ju† cierpienia, nie roz¬åczy
nas nigdy ∂mierç, nie dotknie nas
†adna choroba. Tam nie pop¬ynie
ju† ¬za, nie b∑dzie smutku. Ciemno∂ç nie b∑dzie ju† wywo¬ywaç
strachu. To b∑dzie wieczne

Patrz strona 26-29

46

e nic
„Nie ma dla mni
k
gorszego, ja
¬o†u
przebywanie przy
nego
io
up
dk
∂mierci nieo
cz¬owieka”
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st to fakt, wywo¬ujåcy rado∂ç.
domostwo, ojczyzna wszystkich
wykupionych dzieci Bo†ych.
Objawienie 21.
„Czego oko nie widzia¬o i ucho nie
s¬ysza¬o, i co do serca ludzkiego
nie wståpi¬o, to przygotowa¬ Bøg
tym, ktørzy go mi¬ujå.”
1 list do Koryntian 2,9.

ast∑pnie Pan Jezus przyjdzie
raz jeszcze z wierzåcymi,
aby dokonaç sådu nad
wszystkimi bezbo†nikami, nad
†ywymi i umar¬ymi. Czytaj list do
Rzymian 2,5.
Wszyscy grzesznicy, bez wyjåtku,
ukl∑knå w strachu przed Tym, ktørego imi∑ brzmi Jezus Chrystus.
Ka†dy j∑zyk potwierdzi i wyzna, †e
Ten, kiedy∂ wzgardzony Jezus, jest
Panem, przez co Bøg Ojciec b∑dzie
uwielbiony. Wszyscy, ktørzy Go
wy∂miewali i drwili z Niego,
spowa†niejå na twarzy.
Ludzie oboj∑tni, ktørzy
na wzmia-nk∑ o Nim
wzruszali ramionami,
przestraszå si∑ i
przera†å. Oni otrzymajå
s¬usznå zap¬at∑: wieczne
pot∑pienie.

N

Ksiå†ka godna polecenia:
„Panorama Biblii”
Wydawnictwo „˚aska i Pokøj”,
Warszawa 1989
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Czy wiesz, gdzie si∑
teraz znajdujesz?
wøj czas †ycia na
ziemi jest ograniczony. ¤mierç
jest zaprogramowana
dla ka†dego z nas. Co
jest twoim wiecznym
celem? Jaki jest cel
twojej podrø†y? Czy do
wiecznej chwa¬y, do Jezusa,
czy na wieczne pot∑pienie. TY
dokonujesz wyboru!

T

Czym†e jest krøtkie †ycie? Tchnieniem, dΩwi∑kiem, ktøry rozbrzmie-

wa na bardzo krøtko. Mo†e
zrobi¬e∂ karier∑, Mo†e
osiågnå¬e∂ w swoim †yciu
wiele, jednak bez Jezusa
stracisz wszystko.
Dlatego podejmij w¬a∂ciwå
decyzj∑! Teraz jest to jeszcze
mo†liwe. Jezus o Ciebie zabiega.
On møwi: „Oto stoj∑ u drzwi
i ko¬acz∑; je∂li kto∂ us¬yszy g¬os
møj i otworzy drzwi, wståpi∑ do
niego i b∑d∑ z nim wieczerza¬,
a on ze mnå.” Objawienie 3,20

Moja decyzja:
Moja decyzja o przyj∑ciu Pana Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana
Imi∑:
Data:
„Tym za∂, ktørzy go przyj∑li, da¬ prawo staç si∑ dzieçmi Bo†ymi, tym,
ktørzy wierzå w imi∑ jego” (Jana 1,12)
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