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1. Poszukiwanie początków  
    Bóg rozpoczyna życie 
 
 

Często stawiane pytanie: Czy istnieje Bóg? 

Na to pytanie chciałoby się mieć odpowiedź - prawda? Bo jeśli Boga nie ma, to szukanie 
jego też nie ma sensu. W Biblii czytamy: Kto chce do Niego przyjść, musi wierzyć, że 
On istnieje i nagradza tych, którzy go szukają. (Hebr.11,6)  I chociaż nie da się w 
sensie matematyczno-naukowym udowodnić istnienia Boga, to wiele faktów, które my 
znamy, przekonuje nas o tym. 
 
 

Uniwersum. 

Jeśli uważamy, że wszechświat powstał przypadkowo, 
to wywołujemy wiele pytań - i nie mamy żadnych 
odpowiedzi. Podobnie jest z teorią "prawybuchu". 
Skąd wzięła się ta pierwsza materia? Nawet 
"prawybuch" nie mógł z niczego coś stworzyć. Teoria 
ewolucji jest bardzo rozpowszechniona, ale również 
bardzo niepewna: Jak może z niczego rozwinąć się 

coś tak niespotykanie złożonego, jak wszystkie formy 
życia na ziemi? Dlatego nazywa się to nadal teorią. 

 
 

Zrozumiałe wytłumaczenie znajdziemy w Biblii. 

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (1 Mojż. 1,1)  Nasz świat nie jest 
przypadkowym wynikiem szczęśliwego spotkania dwóch cząsteczek, "które już zawsze 
były". My stwierdzamy, że w stworzeniu świata swój udział miała wielka Inteligencja. To 
dzięki wierze wiemy, że cały wszechświat powstał na dźwięk słowa Boga- stał się 
widzialny z rzeczywistości niewidzialnej. (Hebr.11,3)  Stworzenie ma swój początek i 
źródło w Bogu. Bo on rzekł -i stało się, On rozkazał - i stanęło. (Psalm 33,9) 

 
 

Zdumiewający porządek i organizacja natury i jej praw. 

Poczynając od przestrzeni kosmosu aż do mikroskopijnie małych żywych organizmów, 
wszystko ma swój porządek, swoje prawo. Ale porządek nie powstaje sam z siebie a 
prawa natury wskazują na ustawodawcę. On stworzył cały świat i wszystko na nim. 
Jest Panem nieba i ziemi. (Dzieje Ap.17,24) 
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Najdokładniejszym wskazaniem na stwórcę jest sam człowiek. 

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech 
życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. (1. Mojż. 2,7)  W odróżnieniu od zwierząt 
posiada człowiek coś, co nazywamy "osobowością". Człowiek może myśleć, odczuwać 
czy chcieć. On ma sumienie, może podejmować rozsądne decyzje i rozróżniać między 
dobrem a złem. On jest zdolny do miłości i namiętności. Ale przede wszystkim ma 
głęboką tęsknotę za Bogiem. Skąd posiada on te właściwości? Nie powstały one przez 
ewolucję ani przez reakcję łańcuchową różnych przypadków. Człowiek nie jest żadnym 
przypadkiem. Król Dawid, który był autorem wielu psalmów (pieśni) w Biblii, wyraził to 
tak: Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś, Twoje dzieła są godne 
podziwu, a duszę moją znasz dobrze. (Psalm 139,14)  

 
 
 
 

2. Na czym opiera się nasza wiedza?  
    Bóg objawia się poprzez Biblię.  
 
 

My potrzebujemy pewnych wypowiedzi na temat Boga. 

Pewien człowiek o imieniu Job, któremu poświęcona jest jedna cała księga w Biblii, 
usłyszał pyta-nie: Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość 
Wszechmogącego? (Joba 11,7)  Co mógł on na to odpowiedzieć? My nie możemy Boga 
pojąć, zrozumieć i dlatego musimy polegać na tym, że on się nam objawi (pokaże). 
 
 

Bóg objawia się n.p. w naturze.  

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. (Psalm 19,2)  

Już sam kosmos w swojej wielkości i porządku, w swojej różnorodności i pięknie 
odsłania nam tak wiele o tym Bogu, który go stworzył. Bóg okazał też swoją wielką moc, 
niepojętą mądrość i fan-tastyczną kreatywność podczas stworzenia naszej ziemi. Od 
czasów stworzenia widać niewidzialne cechy Boga w Jego działaniu: Jego 
odwieczną moc i boskość. Nikt więc nie może się wykręcać, że Go nie poznał.  
(Rzym.1,20) 

 
 

Bóg mówi do ludzi. 

Komunikacja żyje poprzez słowa. Bóg rozmawia (dzieli się swoimi myślami) z niektórymi 
ludźmi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz 
wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. (2. Piotra 1,21)  W żadnym 
innym literackim dziele nie znajdziemy takiej ilości jednoznacznych i szczegółowych 
proroctw, które dokładnie tak się później wypełniają. Pomyślmy tylko o miejscu narodzin 
Jezusa Chrystusa albo o szczegółach jego późniejszego ukrzyżowania.  
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To nie może być przypadek. Bóg dąży poprzez całą Biblię do jednego celu. Całe Pismo 
przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do 
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. (2. Tymoteusz 3,16) 

 
 

Żadna książka nie osiągnęła 
takiej, zmieniającej życie, mocy.  

Wyjątkowość Biblii polega na tym, że 
ma wpływ na życie ludzi. A przeto i my 
dziękujemy Bogu nieustannie, że 
przyjęliście Słowo Boże, które od nas 
słyszeliście nie jako słowo ludzkie, 
ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo 
Boże, które też w was wierzących 
skutecznie działa. (1. Tesalon. 2,13)  

 Miliony ludzi w ciągu tysiącleci  
    potwierdzają z własnego 

doświadczenia, że: Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana 
jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają 
serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. (Psalm. 19,8-9)  

 

Kto chce wiedzieć, jaki jest Bóg, musi czytać jego Słowo, Biblię. Tu można Go znaleźć i 
tu mówi On nam, czego On od nas oczekuje. 
 
 
 
 

3. Niewidzialny ale widoczny?  
    Bóg, nasz Stwórca, przedstawia się nam. 
 
 
Każdy z nas ma swoje wyobrażenie o Bogu. Niektórzy widzą go jako dobrotliwego 
staruszka z długą białą brodą, który z pobłażaniem patrzy na nasze błędy. Inni widzą go 
w roli niebiańskiego policjanta. Dla innych jest On czym ponad naturalnym, nie pojętym. 
Ostatecznie, tą prawdziwą wypowiedź na swój temat, może zrobić tylko On sam. 
Następujące przykłady opisują nam, co mówi (objawia) Bóg w Biblii na temat swojej 
osobowości. 
 
 

Bóg jest niewyobrażalnie wielki.  

Istnieje wiele rzeczy u Boga, których nie jesteśmy w stanie pojąć. Lecz ja zwróciłbym 
się do Boga i Bogu przedłożył moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i 
niezbadane, cudowne i niezliczone. (Joba 5,8-9)  
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   Bó jest ponad naszym zasięgiem. Ludzki 
rozsądek i rozważania nie mogą tej przepaści 
pokonać. To nie powinno nas zaskakiwać. Bo 
Bóg nie był by Bogiem, gdybyśmy my mogli 
Go pojąć. Wszechmocny jest niedostępny, 
jest potężny siłą i bogaty w 
sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. 
Dlatego niechże boją się go ludzie; 
wszakże On nie zważa na tych, którzy o 
swojej mądrości wiele myślą. (Joba 37,23-24)  

 
 

Bóg jest osobą.  

Bóg nie jest rzeczą, siłą czy ideą. Sposób, w jaki On myśli, czuje, oczekuje czy 
postępuje, wskazuje nam, że On jest żywą osobą. Ale nie jest On po prostu "ten tam w 
górze", albo "kochający Bóg", czy też pewien rodzaj "supermena". Ale Pan jest 
prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. (Jeremiasza 10,10) 

 
 

Bóg jest wieczny. 

Bóg nie ma początku i końca. W Biblii pisze to tak: Zanim góry powstały, zanim 
stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. (Psalm 90,2)  Takiej 
chwili, w której Bóg nie istnieje, nigdy nie było i nie będzie. Bóg mówi o sobie. “Jam jest 
alfa i omega "(początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który 
ma przyjść, Wszechmogący. (Objawienie 1,8)  On pozostanie ten sam na zawsze. 
Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki. (Hebr. 13,8)  Taki Bóg, jakim On 
kiedyś był, takim jest On dzisiaj i takim pozostanie na zawsze. 
 
 

Bóg jest suwerenny.  

Każda istota żywa jest zależna od innej istoty żywej, od otoczenia i ostatecznie od Boga 
- ale Bóg jest absolutnie niezależny od swego stworzenia. ...Ani też nie służy mu się 
rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i 

tchnienie, i wszystko. (Dzieje Ap.17,25) 

 
 

Bóg jest sprawiedliwy. 

Biblia mówi: ...gdyż Pan jest Bogiem prawa. 
Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają. 
(Izajasz 30,18)  Bóg jest nie tylko naszym 
Stwórcą i dawcą życia, On jest też naszym 
sędzią. Sprawiedliwość i prawo są podstawą 
tronu jego. (Psalm 97,2)  On nagradza i karze 

teraz i w wieczności w swej doskonałej i nieodwracalnej sprawiedliwości. 
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Bóg jest święty. 

Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? 
Straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? (2. Mojż. 15,11)  Boża świętość 
jest nieporównywalna. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz 
ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. (1. Samuel 2,2)  On jest bez błędu i słabości. I ten 
święty Bóg oczekuje od nas wszystkich, żebyśmy też byli święci. Jego żądanie, 
skierowane do nas, zapisane jest w jego Księdze, w Biblii. Ponieważ napisano: 
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1. Piotra 1,16) 

 
 

Bóg jest wszechwiedzący. 

Jego wiedza jest doskonała. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed 
nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed 
którym musimy zdać sprawę. (Hebr. 4,13)  Bóg wie wszystko na temat przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości; zna też wszystkie nasze myśli, słowa i czyny. Jego 
mądrość jest doskonała i przerasta nasze zrozumienie. Jak niezgłębiona jest 
mądrość, wiedza i bogactwo Boga! Jak niedościgłe Jego decyzje i sposoby 
działania! (Rzym.11,33) 

 
 

Bóg jest wszechmocny.  

Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?  
(Jerem. 32,27)  To nie znaczy, że Bóg może wszystko robić. On nie może np. kłamać 
albo być samemu sobie niewiernym. On nie może popełniać żadnych błędów, nie może 
grzeszyć i zaprzeć się samego siebie. Ale Bóg może czynić wszystko co chce, jeśli to 
jest w zgodzie z Jego boską naturą (osobowością).   
 
 

Bóg jest miłością. 

I to jest napewno to najważniejsze i najpiękniejsze. Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. (Jan 3,16)  Poprzez Syna, z którym był On jednością, oddał Bóg swoje 
życie za nas ludzi. Nie ma nic większego, jak swoje życie oddać za kogoś innego. To 
jest zewnętrzna forma okazania swojej miłości i to nie tylko teoretycznie ale praktycznie, 
wprowadzając to w życie.       
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4. Nasze najważniejsze przeznaczenie 
    Wspaniałe stworzenie człowieka 
 
 

My, ludzie, szukamy sensu naszego życia. 

Dlaczego istniejemy? Skąd się wzięliśmy? Czy nasze życie ma jakiś cel? Po pierwsze, 
musimy wiedzieć, że my nie tak sobie "egzystujemy" i wegetujemy. My jesteśmy czymś 
więcej, niż jakimś przypadkowym, fortunnym zbiorem atomów. Biblia mówi nam, że my 
zostaliśmy stworzeni, przez mądrego i świętego Boga, jako coś szczególnego. I 
stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako 
mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (1. Mojż. 1,27)  W porównaniu ze słońcem, 
księżycem czy gwiazdami czujemy się bardzo mali, ale Bóg dał nam wyjątkowe i 
wyniosłe stanowisko. 
 
 

My jesteśmy więcej niż tylko wysoko rozwinięte zwierzęta.  

To można już po tym rozpoznać, że my posiadamy wolną wolę do kształtowania 
swojego życia: I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i 
rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad 
rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się 
poruszają po ziemi. (1. Mojż. 1,28)  My staliśmy się osobistymi zarządcami Boga na 
ziemi. My otrzymaliśmy odpowiedzialność za planowanie własnego życia i wszystkich 
innych żyjących osobników. 
 

 

My dostąpiliśmy szczególnego 
zaszczytu (godności). 

"Na podobieństwo Boga" stworzonymi być nie 
oznacza wcale, że my jesteśmy małym wydaniem 
Boga z jego osobistymi cechami, tylko w małej 
ilości. To oznacza raczej, że przeznaczeni 
jesteśmy do społeczności i związku z Bogiem. My 
możemy np. modlić się i utrzymywać z Bogiem 
społeczność. Na początku historii tego świata 
żyliśmy, my, ludzie, w doskonałym otoczeniu w 
pełnym miłości związku i doskonałej harmonii z 
Bogiem. 
 

 

Wtedy nie było żadnego "kryzysu tożsamości". 

Nie tylko my ludzie byliśmy w pełni spełnieni i zadowoleni z naszego życia na tym 
świecie - Bóg też był z nas i z nami zadowolony!  
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My wiemy o tym, ponieważ Biblia opisuje, że po ukończeniu Stworzenia i uczynieniu 
człowieka wszystko było doskonałe. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to 
bardzo dobre. (1. Mojż. 1,31)  Tak długo, jak długo byliśmy w raju posłuszni Bożym 
zaleceniom, żyliśmy szczęśliwie i w doskonałej harmonii z Bogiem. My wiedzieliśmy, kim 
my jesteśmy i dlaczego jesteśmy na tym świecie.  
 
Nasza dzisiejsza sytuacje jest absolutnie inna. Ale dlaczego tak jest? Co się tam stało?  
 
 
 
 

5. Największa katastrofa w historii świata 
    Człowiek buntuje się przeciw Bogu 
 
 

Co było największą katastrofą, którą my, ludzie, przeżyliśmy?      

Wiele nagłówków w naszych gazetach, w radiu czy telewizji, przypomina nam, że ten 
świat nie jest idealny. Jest bardzo łatwo skarżyć się na przemoc, niesprawiedliwość, 
chaos i błędy w społeczeństwie; ale zanim zaczniemy innych oskarżać, powinniśmy 
poznać prawdziwe przyczyny tej sytuacji. W Biblii pisze tak: Przeto jak przez jednego 
człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi 
śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. (Rzym. 5,12) 

 
 

Bóg dał tylko jedno 
ograniczenie. 

Nasi przodkowie, pierwsi ludzie (Adam 
und Ewa), mieli ogromną wolność. I dał 
Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z 
każdego drzewa tego ogrodu możesz 
jeść, ale z drzewa poznania dobra i 
zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko 
zjesz z niego, napewno umrzesz. (1. 

Moj. 2,16-17)  W ten sposób Bóg chciał 
sprawdzić, czy my potwierdzimy jego 

  zaufanie do nas i okażemy się godni, 
żeby korzystać z darowanej nam wolności. Ale szatan zwiódł Ewę do tego, żeby nie 
wierzyła słowom Boga i działała im na przekór. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to 
ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla 
zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który 
był z nią, i on też jadł. (1. Moj. 3,6) 
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W tym momencie "grzech przyszedł na świat".  

Poprzez świadome nieposłuszeństwo nastąpił rozłam pomiędzy Bogiem a Adamem i 
Ewą. Nagle był mur między Bogiem a człowiekiem. Zamiast kochać Boga oni bali się go.  
A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie 
dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew 
ogrodu. (1. Moj. 3,8)  Zamiast czuć się bezpiecznymi, zadowolonymi i szczęśliwymi, byli 
oni - poprzez ich grzech- pełni strachu i poczucia winy.  
 
 

Rozłam (oddzielenie) jako następstwo.       

Gott Bóg powiedział, że zerwie Kontakt z nami, jeśli będziemy mu nieposłuszni, i tak się 
stało. W tym strasznym momencie zostaliśmy oddzieleni od Boga i tym samym 
umarliśmy duchowo. Następstwem tego była też śmierć cielesna. Ale nie tylko to- my 
odziedziczyliśmy, od Adama i Ewy, ich zepsutą i grzeszną naturę. I ten stan trwa do 
dzisiaj. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech 
śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. (Rzym. 

5,12)  Zauważcie bardzo ważne słowo "wszyscy". To znaczy, to dotyczy też nas. My 
jesteśmy grzesznikami i musimy umrzeć. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami 
siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. (1. Jana 1,8)  Nasze życie jest tego 
dowodem i świadczą o tym wypowiedzi w Biblii. 
 
 

Czy nasze życie podoba się Bogu?        

Czy jesteście zawsze pełni miłości i bezinteresowni - to znaczy absolutnie bez winy? 
Bóg zna odpowiedź na to pytanie, i wy ją znacie, jeśli jesteście sami ze sobą szczerzy.  
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. (Rzym. 3,23)  Każdy człowiek jest 
grzesznikiem - od urodzenia, z natury, na podstawie swoich czynów i decyzji - i dlatego 
ty też musisz zaakceptować ten fakt i jego konsekwencje. 
 
 
 

6. Bez nadziei skończony 
    Człowiek jest niewolnikiem grzechu 
 
 

Nieuleczalnie chory. 

Jeśli jakaś choroba zostanie zdiagnozowana, to pytamy:" jest to coś złego"? To samo 
pytanie musi koniecznie zadać, jeśli chodzi o "chorobę duchową", grzech. My często 
mówimy chętnie, że jesteśmy "grzesznikami", ponieważ, być może, nie zdajemy sobie z 
tego sprawy, co to znaczy.  My myślimy przy tym o ogólnych niedoskonałościach 
ludzkiej natury, albo chowamy się za stwierdzeniem: " tak robią wszyscy". Ale w ten 
sposób uciekamy przed właściwym pytaniem: jak bardzo źle jest z nami naprawdę? 
Biblia informuje nas na ten temat. 
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  Biblia mówi, że jesteśmy na wskroś 
źli. 

To nie znaczy, że nie możemy nic dobrego 
robić. Biblia stwierdza tylko, że grzech 
wszedł do wszystkich dziedzin naszego 
życia, - do naszych myśli, uczuć, sumienia, 
usposobienia, naszej woli i fantazji. 
Podstępne jest serce, bardziej niż 
wszystko inne, i zepsute, któż może je 
poznać? (Jerem. 17,9)  Podstawowym  
 problemem nie jest to, co w tej czy innej  

   sytuacji zrobiliśmy, co można naprawić 
przeprosinami. Problemem jest to, kim my jesteśmy. My ludzie grzeszymy ciągle na 
nowo, ponieważ nasza własna natura nas zwodzi. Albowiem z wnętrza, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, 
cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, 
głupota;  (Marka 7,21-22) 

 
  

W oczach Boga każdy grzech jest straszny. 

Zwróć uwagę, że w tym odcinku wymienione są słowa, myśli i czyny z różnych dziedzin 
życia.    Czasami redukujemy nasze wyobrażenie o grzechu tylko do przestępstw typu 
mord czy kradzież. Ale Biblia nie pozwala nam tak ograniczać naszego pojęcia o 
grzechu. Wszystko, co nie odpowiada Bożym normom, jest grzechem. Wszystko, co nie 
jest doskonałe w naszej mowie, czynach czy myśleniu, jest grzechem. I bądźmy 
szczerzy: Któż może powiedzieć: "Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od 
grzechu"? (Przyp. 20,9)  Może ty? 
 
 

Grzech jest buntem przeciwko Bożym regułom i jego władzy.          

Natomiast ten, kto grzeszy, popełnia przestępstwo, bo grzech jest złamaniem 
prawa. (1. Jana 3,4)  Żadne prawo nie zmusza nas do kłamstwa, nieczystych myśli czy 
innych form grzechu. My sami decydujemy o tym. Jeśli my przekroczymy Boże dobre 
zarządzenia i poprzez to świadomie znieważamy Boga, to jest to rzeczą straszną, bo 
Bóg nie zostawi tego w spokoju. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. (Psalm 7,12)  Bóg nie 
przymknie oczu na grzech. Możemy być tego pewni, że żaden grzech nie pozostanie 
bez kary. Częściowo osiąga nas Boża kara za grzech już teraz, w tym życiu. Ale 
ostateczne rozliczenie znajdzie miejsce po śmierci, w dniu sądu. Tak więc każdy z nas 
za samego siebie zda sprawę Bogu. (Rzym. 14,12) 
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7. Nasza przyszłość bez Boga      
    Człowiek podąża do wiecznego nieszczęścia 
 
 
My mamy różne zdania (wyobrażenia) na temat, co stanie się z nami, kiedy umrzemy. 
Niektórzy myślą, że wtedy jest już wszystko skończone; inni, że wszyscy pójdą do nieba. 
Niektórzy wierzą, że dla grzeszników przygotowane jest miejsce, w którym będą oni 
przygotowani (oczyszczeni) do nieba. Ale Biblia nie mówi nam nic na ten temat.         
 
 

Boże wypowiedzi są inne i jednoznaczne. 

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (Hebr. 9,27)  Kto żyje we 
właściwym związku z Bogiem, będzie wzięty do nieba i spędzi wieczność we wspaniałej 
Bożej teraźniejszości. Na wszystkich pozostałych czeka inne miejsce pobytu, w którym 
spędzą wieczność. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza 
Pana i od mocy chwały jego. (2. Tesal. 1,9)  Biblia nazywa to miejsce, ten stan - 
"piekłem".  
 

 

 Piekło istnieje naprawdę. 

Piekło nie jest fikcją wymyśloną przez 
kościół. W Biblii czytamy cześciej o piekle 
jak o niebie. Pan Jezus pytał pobożnych 
ludzi w tamtym czasie: Jakże będziecie 
mogli ujść przed sądem ognia 
piekielnego? (Mat. 23,33)  To nie było tylko 
retoryczne pytanie. Jezus mówił też w innym 
miejscu na ten temat. Ale wskażę wam, 
kogo się bać macie! Bójcie się tego, 
który, gdy zabija, ma moc wrzucić do  
 piekła. (Łukasz 12,5) 

 
 

Piekło jest strasznym miejscem.      

Istnieje wiele opisów, obrazów przedstawiających to miejsce. Te obrazy przedstawiają 
miejsce pełne cierpienia. Jest też mowa o ciemnościach i ogniu. I wrzucą ich do pieca 
ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mat. 13,42)  To są twarde słowa, ale 
one są prawdą. Ludzie, którzy tam się znajdują, są przez Boga przeklęci. Tam nie 
znajdziemy nic dobrego - nie ma tam też żadnej pomocy ani ulgi. 
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Piekło jest miejscem końcowym.  

Z piekła nie ma żadnego wyjścia, żadnego powrotu ani ucieczki. To znaczy, że po 
śmierci człowiek nie może wędrować między piekłem a niebem: I poza tym wszystkim 
między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was 
przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. (Łukasz 16,26)   
Strach, samotność i cierpienia piekła nie służą do reedukacji ludzi lecz są wieczną karą. 
 
 

Piekło jest osobiście wybranym miejscem.  

Ty jednak zatwardziałością i sercem niezdolnym do nawrócenia skazujesz się na 
straszliwą karę. Nadejdzie bowiem dzień gniewu, dzień objawienia się 
sprawiedliwego sądu Bożego. I każdemu wymierzy On to, na co zasłużył. (Rzym. 

2,5-6)  A więc do piekła albo do nieba idziemy dobrowolnie. Boży gniew spotka tych, 
którzy podczas swego życia, odrzucili Jezusa Chrystusa i byli posłuszni grzechowi. Oni 
odrzucili Bożą propozycję ratunku. Oni woleli żyć tutaj bez Boga; Bóg akceptuje ich 
decyzję. Nie można więc Bogu zarzucić niesprawiedliwości.         
 
 

Straszenie czy miłość? 

Chrześcijanom zarzuca się czasami, że używając pojęć takich jak "grzech" czy "piekło" 
próbują innych zastraszyć. Co powinien zrobić Bóg? Powinien Bóg pozwolić, aby ludzie 
szli prosto na zatracenie? Czy to jest miłość? Biblia mówi nam o Bożych motywach: To 
jest znak mojej miłości, jeśli pokazuję ci twój grzech. (Wolne tłumaczenie) 
wszystkich, których kocham, ćwiczę i karcę. Stań się więc gorliwy i opamiętaj się.  
(Objawienie 3,19)  W obliczu piekła powinniśmy poważnie się zastanowić nad naszym 
życiem. 
 
 
 

8. Religijność nie wystarcza 
     Jezus Chrystus jest kluczem   
 
 

My jesteśmy "nieuleczalnie religijni".    

We wszystkich kulturach istnieją setki metod, które mają zaspokoić naszą tęsknotę za 
pokojem z Bogiem. Nasze poszukiwania w religiach świata skierowane są na słońce, 
księżyc i gwiazdy; na ziemie, ogień i wodę, na obrazy z drzewa, kamieni czy metalu; na 
ryby, ptaki czy inne zwierzęta. Ludzie modlą się do niezliczonej ilości bóstw i duchów.  
Nawet w naszym, wydawałoby się oświeconym, otoczeniu stają się szybko np. 
pieniądze czy miłość naszymi bożkami. Patrzyłem: lecz nie było nikogo, nikogo z 
nich zdolnego do rady, żeby odrzekł słowo, gdy go pytam. Oto wszyscy oni są 
czczą ułudą, dzieła ich nie istnieją, posagi ich to znikomość i pustka.  
(Izajasz 41,28-29 -Biblia Tysiąclecia) 
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  Religijność nie może wymazać 
grzechu.  

Religijne społeczności powinny pomóc 
ludziom uregulować ich stosunek do 
Boga. Ale tam, gdzie pożądany jest nasz 
osobisty wysiłek do naszego zbawienia, 
tam jest to bezskuteczne. Tak jest 
dlatego, że nasza religijność jest wadliwa 
i przez to niewystarczająca. Bóg żąda 
doskonałości. Poprzez ludzkie i religijne 
wysiłki czy doświadczenia - czy to jest 
chrzest, komunia, konfirmacja, 
uczestniczenie na nabożeństwie, 
modlitwy, inwestowanie czasu i wysiłku, 

    czytanie Biblii albo innych podobnych 
działań - żaden z naszych grzechów nie zostanie zgładzony, wymazany.     
 
  

Dobrymi czynami nie zrównoważymy naszych złych czynów. 

Jeśli chcemy uporządkować nasze życie z Bogiem, musimy zaufać propozycji Jezusa. 
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Efezjan 2,9)  

 
 

Religijność nie zmieni grzesznej natury człowieka. 

Nasze postępowanie nie jest istotą problemu, to jest tylko jeden z objawów. Jeśli 
idziemy do kościoła albo uczestniczymy w jakim religijnym wydarzeniu, to czujemy się 
dobrze. Ale to nie zmienia naszego prawdziwego stanu. Od urodzenia jesteśmy 
obciążeni grzechem i nie jesteśmy w stanie uczynić nic dobrego - żaden z nas! 
(Joba 14,4) 

 
 

Bardzo dobrze – ale to nie wystarczy. 

Odwiedzanie nabożeństw lub czytanie Biblii nie są absolutnie niczym złym. Jest bardzo 
dobrze iść na nabożeństwo i czytać Biblię i modlić się. Bóg powiedział nam, że tak 
mamy postępować. Ale te wszystkie czynności nie robią z nas chrześcijan, dzieci 
Bożych. 
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9. Bóg nawiązuje z nami kontakt 
   Jezus Chrystus jest jedynym w swoim rodzaju  
 
 
Jeśli nasze czyny nie mogą nas uratować, to w jaki sposób osiągniemy zbawienie, 
wejdziemy do nieba? Jesteśmy bez szans? Odpowiedź na to pytanie dostaniemy, gdy 
zrozumiemy i to jest decydujące, co stało się w czasie śmierci Jezusa i co oznacza to 
dla nas.         
 

 

Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i 
święty, musi On nasze grzechy 
karać.          

Ale Biblia mówi nam też, że: Bóg jest 
miłością. (1. Jana 4,8)  Got. Bóg nienawidzi 
grzechu, ale kocha grzeszników i chce im 
chętnie przebaczyć. Jak możemy dostąpić 
przebaczenia, jeśli Boża sprawiedliwość, żąda 
naszej duchowej i cielesnej śmierci? Tylko 
Bóg może ten problem rozwiązać - i On 
uczynił to w osobie Jezusa Chrystusa.  
A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec 
(Bóg) posłał Syna jako Zbawiciela świata. 

  (1. Jana 4,14) 

 
 

Syn Boży stał się człowiekiem.  

Chociaż Jezus był całkowicie człowiekiem, to zachował on swoją boską naturę. Gdyż w 
Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. (Kolos. 2,9)  Jezus Chrystus jest jedynym 
w swoim rodzaju, nadzwyczajny. Biblia mówi o tym w wielu miejscach.  
 
 

Jego narodziny były nadzwyczajne. 

Jego ojcem nie był człowiek. Jezus został spłodzony przez nadzwyczajną moc Ducha 
Świętego w łonie panny. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni 
cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.   
(Łukasz 1,35) 

 
 

Słowa Jego były nadzwyczajne. 

I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. (Łukasz 4,32)  
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Jego cuda były nadzwyczajne. 

Gdy pytano Jezusa, jakie ma uprawnienia, wskazywał na swoje czyny. Ślepi odzyskują 
wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są 
wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia. (Mateusz 11,5) 

 
 

Całe Jego życie było nadzwyczajne.   

On przecież nie jest arcykapłanem, który nie potrafi współczuć naszej 
bezradności. On zasmakował wszelkich zmagań, dokładnie tak jak my – w 
wyjątkiem popełnienia grzechu. (Hebr. 4,15)  Ta wypowiedź z Biblii potwierdza, że 
Jezus jako człowiek wypełnił cały Zakon Boży. A więc, nie musiał On ponieść kary i nie 
musiał umrzeć. On został fałszywie oskarżony i aresztowany. Na podstawie zmyślonych 
zeznań " naocznych" świadków skazany i w końcu ukrzyżowany na wzgórzu niedaleko 
Jerozolimy. Ale to nie był " nieszczęśliwy zbieg okoliczności". Gdyż według powziętego 
z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. (Dzieje Ap. 2,23)  Ojciec posyła 
Syna w tym celu, że poniesie On karę za grzech, a Jezus zrobił to dobrowolnie. Syn 
Człowieczy nie przyszedł po to, by Mu usługiwano, lecz by służyć i oddać życie 
jako okup za wielu ludzi. (Mateusz 20,28)  

 
 

Jego śmierć była też nadzwyczajna i znacząca jak Jego życie.  

Droga Zbawienia przez Jezusa Chrystusa jest opisana w jednym wierszu w Biblii: Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że oddał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jana 3,16)  A propos: Więcej na 
temat życia Jezusa Chrystusa można przeczytać w Biblii, w pierwszych czterech 
księgach Nowego Testamentu.  
 
 
 
 

10. Boża miłość stała się widoczna 
     Jezus Chrystus oddał wszystko dla nas 
 
 
Na temat Jezusa można bardzo dużo opowiedzieć. O Jego wzbudzających podziw 
cudach, jego idealnym życiu. Ale wszystkie relacje biblijne opisujące jego życie 
dochodzą do punktu kulminacyjnego, do Jego śmierci i zmartwychwstania. Co jest w 
tym szczególnego, że Biblia poświęca tym wydarzeniom tak wiele uwagi? Odpowiedź 
brzmi: On zmarł za nas, obciążony naszymi grzechami i dla naszego ratunku.            
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  Jezus umarł zajmując nasze 
miejsce. 

W oczach świętego Boga jesteśmy 
grzesznikami i zgubieni bez szans na 
ratunek. Bóg wymaga sprawiedliwej 
kary za każde przewinienie. Ale Bóg 
zamiast nas osądzić i ukarać pokazuje 
nam w Biblii genialną drogę wyjścia: 
Ale Bóg udowodnił ogrom swej 
miłości do nas! Chrystus poszedł 
na śmierć wtedy, gdy byliśmy 
jeszcze grzeszni. (Rzym. 5,8)  Syn 
Boży zgłosił się dobrowolnie do tej 
akcji ratunkowej. On zajął nasze 
miejsce, żeby ponieść karę za nasze  
 grzechy. Chrystus przecież również  

   doznał cierpień za ludzkie grzechy – 
raz na zawsze. On, sprawiedliwy, cierpiał za niesprawiedliwych, aby doprowadzić 
was do Boga. (1. Piotra 3,18)  I tutaj okazuje się w całości miłość Boga.  
 
 

Jezus umierał obciążony naszymi grzechami. 

A tutaj okazuje się świętość Boga. W śmierci Chrystusa nie było nic udawanego, nic na 
pokaz. Kara za grzech musiała być w całości i do końca wykonana. Jezus przeżywał 
okropne cierpienia. Gdy wisiał On na krzyżu, krzyczał: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?“ (Marka 15,34)  W tym strasznym momencie Bóg, Ojciec, odwrócił się od 
swojego ukochanego Syna. Syn musiał znieść karę oddzielenia od Ojca. W tym 
momencie, gdy Jezus zajął nasze miejsce, został On odpowiedzialnym za nasze 
grzechy tak, jak gdyby On sam je popełnił.  
 
 

Jezus zmarł, aby nas uratować. 

Gdy Bóg trzeciego dnia Jezusa z martwych wzbudził, potwierdził On tym samym, że 
Jego ofiara spłaciła całkowicie nasze grzechy. Który dzięki Duchowi Świętemu przez 
zmartwychwstanie okazał się pełnym mocy Synem Bożym – o Jezusie Chrystusie, 
naszym Panu. (Rzym. 1,4)  W ten sposób założony został fundament całkowitego 
przebaczenia dla wszystkich, którzy w przeciwnym razie skazani są na potępienie w 
piekle. 
 
Czy ma to związek z Tobą? Jak możesz uregulować swoje stosunki z Bogiem? Jak 
stanie się Chrystus Twoim osobistym Zbawicielem? v 
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11. Moja decyzja 
     Znaleźć ratunek 
 
 

Czy chcesz być uratowany?   

Czy chcesz uregulować twój stosunek z Bogiem? Jeśli Bóg pokazał ci, co jest złe i 
czego ci brakuje w twoim życiu, i chcesz, żeby On cię zbawił, to musisz zaufać Biblii, 
która wzywa ...do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, 
Jezusa. (Dz.Ap. 20,21) 

 
 

Powrót do Boga.  

Tutaj chodzi o całkiem nowe zrozumienie i nastawienie do życia. Konieczna jest zmiana 
w twoim zachowaniu. Ty musisz przyznać się do tego, że jesteś grzesznikiem, który 
buntuje się przeciw świętemu i kochającemu Bogu. Konieczna jest zmiana serca - 
prawdziwa konsternacja i wstyd spowodowane poznaniem niegodziwosci grzechu. Ty 
musisz być gotowym odwrócić się od grzechu, żeby nadać twojemu życiu nowy 
kierunek. Biblia nawołuje ludzi. Aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali 
uczynki godne upamiętania. (Dz.Ap. 26,20)  I oto właśnie chodzi. 
 

 

Nawrócenie się oznacza: iść w 
nowym kierunku. 

Z całego serca podążać za Bogiem, 
żyć tak, jak się to Bogu podoba. To 
oznacza wyznać z głębi duszy: Tyś 
jest Chrystus, Syn Boga żywego. 
(Mat. 16,16)  Oznacza to również, 
zaufać w pełni i całkowicie Jezusowi,  

  który oddał swoje życie za Ciebie. Bo  
    Chrystus we właściwym momencie 

umarł za nas, grzeszników, gdy nie mieliśmy żadnych szans. (Rzym. 5,6) 

 

 
Próba odwrócenia uwagi  

Twoja duma i twoja grzeszna osobowość chcą ci wmówić, że lepiej jest zaufać swojej 
religijności i przyzwoitości. Ale ty nie masz żadnego wyboru. Ty nie możesz niczemu i 
nikomu zaufać poza Jezusem Chrystusem, ponieważ tylko On może zbawić. Jezus żyje 
wiecznie i jest kapłanem, który nie potrzebuje następcy. Dlatego też może raz na 
zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. On żyje cały czas – 
po to, by się za nimi u Niego wstawiać. (Hebr. 7,24-25) 
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Pragnienie zamienić w czyn. 

Jeśli Bóg wskazał ci, czego potrzebujesz w swoim życiu i dał ci pragnienie, abyś zwrócił 
się z tym do Chrystusa, to uczyń to teraz! Jak masz to zrobić? Wyznaj Bogu, że jesteś 
grzesznikiem i bez ratunku zgubiony i proś Chrystusa z całego serca, żeby cię uratował, 
zbawił. Poproś Go też, żeby został Panem twego życia i żeby On pomógł ci zostawić 
twoje grzechy i żyć dla Niego. 
 
 

Szczera modlitwa może tak wyglądać: 

Boże, ja zrozumiałem/łam, że żyłem/łam do tej pory bez Ciebie, i oddzielony/na od 
Ciebie przez grzech. Proszę, przebacz mi moje grzechy. Dziękuję, że Jezus Chrystus 
zmarł za mnie i zmartwychwstał. Pragnę, abyś Ty był Panem i centrum mego życia. 
Dziękuję Ci za Twoja miłość do mnie" AMEN. 
 
 

Bóg dotrzymuje obietnic.  

Bo jeśli własnymi ustami powiesz, że Jezus jest twoim Panem, i w sercu 
uwierzysz, że Bóg ożywił Go z martwych, zostaniesz zbawiony. (Rzym 10,9)  Kto 
szczerze zaufa Chrystusowi, jako Zbawicielowi i uzna Go jako Pana, może przyjąć tą 
obietnicę, jako jemu daną. 
 
 
 

12. Rozkoszuj się nowym życiem  
     Pierwsze kroki w Twoim życiu, jako dziecko Boga  
 
 
Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to jesteś w oczach Boga, nowym człowiekiem. To 
przeżycie można porównać z nowymi narodzinami. To oznacza, że Twój stosunek do 
Boga i twój związek z Bogiem radykalnie się zmieniły. Biblia nazywa to stanem 
"usprawiedliwionym". 
 
 

Ty masz teraz pokój z Bogiem. 

Teraz więc, usprawiedliwieni przez wiarę, żyjemy w stanie pokoju z Bogiem – 
dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. (Rzym. 5,1)  

 
 

Problem Twoich win (grzechów) załatwił Chrystus. 

Również wszyscy prorocy świadczą w Piśmie, że każdy, kto w Niego uwierzy, ze 
względu na Niego otrzyma przebaczenie grzechów. (Dzieje Ap. 10,43)  
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  Ty należysz teraz do Bożej rodziny. 

Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo 
stać się dziećmi Bożymi – tym, którzy Mu 
zaufali. (Jana 1,12)  

 
 

Życie wieczne jest Ci zapewnione.  

Teraz więc nie grozi już żadne potępienie 
tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa.   

(Rzym. 8,1)  

 
 

Bóg osobiście, w postaci Ducha Świętego, wszedł do Twojego życia. 

Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i zaufaliście 
Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani 
obiecanym Duchem Świętym. (Efezjan 1,13)  Czy nie jest to wspaniałe? Teraz możesz 
wzrastać (rozwijać się) w Twoim nowym, duchowym życiu. Następujące cztery punkty 
są dla Ciebie bardzo ważne.      
  
 

1. Modlitwa- rozmawiaj codziennie z Bogiem.  

Bóg cieszy się, gdy Ty z Nim rozmawiasz. On jest Twoim przyjacielem i ojcem, i dlatego 
interesuje Go każdy szczegół Twojego życia. Rozmawiaj z Nim o rodzinie, pracy, o 
marzeniach i troskach. Podziękuj mu za Jego dobroć i proś o przebaczenie, kiedy Go 
zawiodłeś. Bóg ma zawsze czas dla Ciebie, jest gotowy przebaczyć i pomóc w każdej 
sytuacji. On przebacza każdego dnia na nowo, bo wie, że Jego dzieci nie są idealne.  
Ale gdy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy przebacza je 
nam i oczyszcza z wszelkich przewinień. (1. Jana 1,9)  Modlić się można o każdej 
porze i w każdym miejscu. Stałe miejsce i czas, przeznaczone na modlitwę, pomagają 
nam często w spokoju modlić się i słuchać Jego głosu. Bóg jest szczególnie blisko nas 
w czasie modlitwy, dlatego módl się regularnie.  
 
 

2. Biblia– uczyń Słowo Boże fundamentem Twego życia. 

Bóg chce z Tobą rozmawiać, powiedzieć Tobie, co leży mu na sercu. On może to 
uczynić w różny sposób. Szczególnie wyraźnie można usłyszeć Jego głos czytając 
Biblię. Czytając Biblię zrozumiesz lepiej jaki jest Bóg i jak wygląda Boży plan na Twoje 
życie. Dążcie do tego, co się podoba naszemu Panu. (Efezjan 5,10)  Czytaj Biblię 
zaczynając od Ewangelii w Nowym Testamencie, np. Ew. Łukasza. Potem List do 
Rzymian, w którym opisany jest wyraźnie sens i cel naszego życia. Duch Święty będzie 
Ci towarzyszył i prowadził podczas czytania. Doświadczysz tego, że z czasem 
rozumiesz coraz więcej o czym Biblia mówi.     
 



21 
 

 3. Społeczność – Szukaj 
chrześcijan, którzy mogą 
Cię wesprzeć w Twoim 
życiu duchowym. 

Gott Bóg nie chce, żebyśmy szli 
przez życie jako soliści. On 
chce, żebyśmy spotykali innych 
chrześcijan i nawiązywali 
serdeczne stosunki. My możemy 
uczyć się jedni od drugich, 
wspólnie słuchać Słowo Boże, 
towarzyszyć sobie w życiu i 
wspólnie opowiadać innym o  

  Bożej miłości. Przyjaciele Boga 
potrzebują siebie nawzajem. Dlatego: Przyłącz się do chrześcijańskiej społeczności 
(zboru) i doświadcz jaki dobry wpływ na Twoje duchowe życie ma społeczność z innymi 
wierzącymi. Nauczysz się też z radością używać swoje talenty, które Bóg ci dał, dla 
radości i pożytku innych ludzi. Dla Boga jest to bardzo ważne i dlatego upomina nas, 
mówiąc: Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale 
dodawajmy sobie otuchy – zwłaszcza gdy widzimy zbliżający się dzień powrotu 
Pana. (Hebr. 10,25) 

 
  

4. Służba – pokaż swoje zmienione, chrześcijańskie życie. 

Teraz więc..., czego żąda od ciebie Pan, Twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył 
Panu, swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. (5. Mojż. 10,12)  Twoim 
najważniejszym celem ma być życie, które podoba się Bogu. A także używanie Twoich 
zdolności w służbie dla Niego. Jesteśmy bowiem dziełem samego Boga! Stworzył 
nas na nowo w Chrystusie Jezusie, byśmy wykonywali te dobre rzeczy, które On 
od dawna zaplanował. (Efezjan 2,10)  Bądż gotowy opowiadać innym ludziom o tym, co 
Bóg uczynił dla ciebie. To nie jest tylko obowiązek ludzi, których zbawił Bóg, to jest 
również radosne przeżycie. Wy natomiast jesteście wybrani przez Boga, jesteście 
kapłanami Króla, narodem uświęconym, własnością samego Boga. A waszym 
zadaniem jest głosić wspaniale cechy Tego, który wyprowadził was z ciemności 
do swego cudownego światła. (1. Piotra 2,9) 
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