?

Co to jest prawda?
To znane pytanie zadane przez Piłata jest podobne do tego, które
często słyszymy dzisiaj, w okresie religijnego chaosu. Kto właściwie ma rację? W odpowiedzi wymienia się m.in. Mahometa,
Buddę, Konfucjusza i wielu innych założycieli różnych religii.

Niektórzy twierdzą, że Jezus był tylko człowiekiem. Mówią: „Naturalnie, to wspaniały wzór do naśladowania, ale...’’. Pan Jezus jest
wiecznym Synem Bożym. On przyszedł z nieba, aby wykonać
dzieło zbawienia. Dzięki temu zgubiony grzesznik może zostać
uratowany – Ty i ja. Jeśli jednak wiedząc o tym, zlekceważysz tą
dobrą nowinę, nie ma już dla ciebie ratunku. Chrystus nie był

założycielem jakiejś religii. Rzeczywiste, biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią
jak wiele innych. Pan Jezus objawił nam żywego Boga.
On mógł powiedzieć: Kto mnie widział, widział Ojca
(Jan 14,9). Czy Mahomet nakarmił pięcioma chlebami
i dwoma rybami 5000 mężów? Czy Budda uzdrawiał ślepych, a Konfucjusz wskrzeszał z martwych? Oni wszyscy umarli i zostali złożeni w grobie – tak, jak wszyscy
śmiertelnicy. Tylko jeden człowiek powstał z martwych
– Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata! On mógł
powiedzieć: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Czy ktoś
kiedykolwiek odważył się tak o sobie powiedzieć? Jezus
rzekł do Piłata: Ja się narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy
jest, słucha głosu mego (Jan 8,37). Czy Ty słuchasz Jego
głosu? On chce dać Ci prawdziwy pokój, wieczną radość
i mieszkanie w domu Ojca. Uniż się przed Nim, wyznaj
swoje grzechy i uwierz, że On także dla Ciebie wykonał
dzieło wykupienia.
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny (Jan 3,36).
Czytaj Bibliê – ona jest S³owem Bo¿ym.
S³uchaj g³osu Bo¿ego, który zaprasza i Ciebie!
Zwróæ siê w wierze do Pana Jezusa Chrystusa!
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