Chleb Życia

Jezus mówi: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały”
(Ew. Jana 10:10b).

Aby przeżyć, człowiek potrzebuje pokarmu. W wielu kulturach
jednym z podstawowych źródeł pokarmu jest chleb. Nasza
dusza również potrzebuje pokarmu.

To wspaniale! I dzisiaj Jezus jest źródłem życia. On daje nam
nie to, co oferuje świat, lecz to, co daje Niebo: wewnętrzny
spokój i radość.

„Odpowiedział im Jezus: Ja jestem
chlebem żywota; kto do mnie
przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie,
a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie
będzie” (Ew. Jana 6:35).

Nowe życie zaczyna się w ludzkim sercu. Poprzez swoją łaskę
i swoją obecność Jezus ofiaruje pokarm dla wnętrza człowieka.

Jezus mówi tu nie o pokarmie dla ciała, ale dla duszy ludzkiej.
I to wlaśnie Jezus jest odpowiedzią na wewnętrzną pustkę, głód
i pragnienie pokoju.

Kiedy Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywota”, daje On nam
obietnicę od Boga.

To, co daje świat
Wszystko to, co proponuje świat nie stanowi pożywienia,
które w zupełności zaspokoiłoby nasze wewnetrzne pragnienia.
Jest to tylko powierzchowne zaspokojenie naszych życiowych
potrzeb. Kiedy „chleb” się kończy, serce i duszę wypełnia pustka
i smutek. Wówczas człowiek zaczyna szukać nowych doznań.

Nie otrzymujemy od Jezusa bogactw, dobrobytu i majetności
tego świata, ale duchowy pokarm i zaspokojenie. Bóg obiecał
również dać nam w życiu to, czego potrzebujemy.

Boży dar
Przez wiarę wszystkie Boże dary są dostępne. Każdy, kto
wierzy, kto przyjdzie do Jezusa temu będzie dana obietnica
i błogoslawieństwo, ponieważ tak obiecuje nam Boże Słowo.
Każdy człowiek tęskni za wewnętrznym spokojem i radością,
jako rzeczywistym fundamentem dla swojego życia. Na to jest
tylko jedna odpowiedź: Jezus Chrystus, jedyny Boży Syn.

Diabeł - ojciec kłamstwa i nasz wróg stara się zaspokoić nasze
potrzeby duchowe podsuwajac nam różne zajęcia i rozrywki, za
które jednak musimy zapłacić. Tak naprawdę diabeł przychodzi
by kraść, rabować i niszczyć człowieka.

On przyszedł na Ziemię, aby za nas umrzeć na krzyżu
Golgoty. To Jezus wziął na siebie nasze grzechy, abyśmy my
mogli otrzymać niebiańskie życie już tu, na
Ziemi.

To, co daje Bóg

Jezus żyje. On działa i porusza serca tych,
którzy w Niego wierzą, ufaja Mu i są posłszni.

Słowo Boże daje obietnicę: „Nuże, wszyscy, którzy macie
pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy,
pójdźcie, kupujcie i jedzcie!” (Księga Izajasza 55:1).

Mój przyjacielu, przyjdź szczerze i odważnie
do Jezusa!

Jeśli pragniesz przyjąć dar zbawienia, pomódl się szczerą,
krótką modlitwą:

Dystrybuowane przez:

Dziękuję Ci Boże, że dzięki Twojej cudownej łasce ofiarowałeś
mi dar zbawienia w postaci Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Pragnę zaprosić Jezusa, by zamieszkał w moim sercu i życiu.
Boże, uratuj mnie proszę, przebacz wszystkie moje grzechy i złe
postępowanie. Panie, uczyń proszę mnie swoim dzieckiem.
Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu.
Panie Jezu, pomóż mi poznać Cie osobiście.
Dziękuję Ci, Boże,w imieniu Jezusa Chrystusa, że dokonałeś
przemiany mojego życia! Dziekuję Ci Jezu, że należę teraz do
Ciebie. Dziękuję Ci Jezu. Amen.
Chwała Panu za Jego wielkie miłosierdzie!

Chcesz wiedzieć więcej?
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Chleb Życia

Jak odnajdę Boga ?
To pytanie zadaje sobie wiele ludzi. Może łatwiej byłoby zapytać:
„Jak Bóg odnajdzie mnie?”. Biblia bardzo jasno udziela odpowiedzi
i wyraźnie pokazuje, jak odnaleźć Boga.
Dla Boga nie ma nic ważniejszego niż spotkać ciebie i mnie
w Swojej łasce. Bóg pokazał Swoją miłość do nas, kiedy wysłał na świat
swojego jedynego Syna, aby odnalazł ludzi – właśnie ciebie i mnie.
Oczywiście, aby odnaleźć Boga, trzeba Go szukać według Jego woli.
Jezus powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6). On, Jezus, jest
drogą do wspólnoty z Bogiem. Wszyscy ludzie odeszli od Boga
i zgrzeszyli przeciwko Niemu – „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej” (Rzymian 3:23).
Dzięki Jezusowi Bóg przebaczył nam nasze winy, dzięki Niemu
mamy też zupełnie nowe możliwości – możemy przyjść i mieć
społeczność
z żywym i świętym Bogiem. Jezus obiecuje, że
„... tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).
Możesz przyjść do Jezusa.

Jak mam przyjść do Jezusa?
Pytasz „jak?” – wszystko zaczyna się poprzez wiarę! Kiedy czujesz,
że Duch Święty przybliża się do ciebie, pozwól Mu objawić tobie
Jezusa.

Trzeba wiele łaski i mocy, aby stać się przemienionym i urodzonym
na nowo, to znaczy – stać się dzieckiem Bożym. Ale Jezus to daje.
On daje siłę, abyś był wolny od kajdan grzechu i abyś mógł jeszcze
raz, duchowo, narodzić się na nowo. A to jest całkowicie niemożliwe
do zrobienia samemu.

„On daje
ci siłę,
abyś był
wolny”!

Biblia obiecuje: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny
jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości” (1 List Jana 1:9).
A także: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego,
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

To takie wspaniałe i proste. Ty wyznajesz swoje grzechy Jezusowi
i wierzysz, że odkupił je On na Krzyżu Golgoty, a wtedy On wybacza
ci i oczyszcza cię.

Nowe stworzenie
Jeden z najwspanialszych wersetów w Biblii to: „Tak więc, jeśli ktoś
jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe” (2 Koryntian 5:17).
Stare życie przeminie i będzie przebaczone w Jezusie. Rozpocznie
się nowe, czyste życie. Nowe życie w Jezusie.

Otwórz swoje serce!

Poprzez Swoje Słowo i Ducha Świętego Bóg
wlewa w twoje serce wiarę (List do Rzymian 10:10).

Jeśli dzisiaj słyszysz głos Boga, nie zatwardzaj swojego serca. Nie
zamykaj serca na Jezusa łaskę i miłość. Jezus do niczego cię nie zmusza,
jedynie puka do „drzwi twojego serca” – a klucz do niego masz ty. Tylko
ty możesz pozwolić Mu wejść do twojego życia i serca.

Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał
prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego” (Ew. Jana 1:12).

Bóg umieścił nas na tej ziemi tylko w jednym celu: abyśmy Go szukali:
„... żeby szukały Boga, (…) bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas”
(Dzieje Apost. 17:27). On nie jest daleko od ciebie.

Aby odnaleźć wspólnotę z Bogiem trzeba iść tylko jedną
drogą, a jest nią: JEZUS CHRYSTUS.

—–––—––––––––—––

Jeśli pragniesz przyjąć dar zbawienia, pomódl się szczerą,
krótką modlitwą:
Dziękuję Ci Boże, że dzięki Twojej cudownej łasce ofiarowałeś mi
dar zbawienia w postaci Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Pragnę zaprosić Jezusa, by zamieszkał w moim sercu i życiu.
Boże, uratuj mnie proszę, przebacz wszystkie moje grzechy i złe
postępowanie. Panie, uczyń proszę mnie swoim dzieckiem.
Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu.
Panie Jezu, pomóż mi poznać Cie osobiście.
Dziękuję Ci, Boże,w imieniu Jezusa Chrystusa, że dokonałeś
przemiany mojego życia! Dziekuję Ci Jezu, że należę teraz do
Ciebie. Dziękuję Ci Jezu. Amen.

Dystrybuowane przez:

Życzę ci i modlę się o to, abyś również ty, mój przyjacielu, odnalazł
błogosławieństwo i bogatą wspólnotę z Jezusem.

Chwała Panu za Jego wielkie miłosierdzie!

Chcesz wiedzieć więcej?
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Jak odnajdę Boga?

IMIĘ JEZUS – KLUCZ DO BOGA
Bóg objawił się Józefowi i powiedział: „A urodzi syna i nadasz mu imię
Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”
(Ewangelia św. Mateusza 1:21).
Bóg sam nadał imię dziecku. To cudowne imię skrywa tajemnice
i błogosławieństwa. Przez to wspaniałe imię cały świat moŜe doświadczyć
wielkiej BoŜej miłości.

Wkładasz go do stacyjki, przekręcasz, i… co dzieje się pod maską
samochodu? Prąd płynie i zaczyna uruchamiać róŜne komponenty. Silnik
zaczyna się kręcić, pompy rozpoczynają pracę. Silnik zaczyna Ŝyć i startuje.
MoŜe nie zawsze rozumiemy ten mechanizm, ale kiedy przekręcamy
kluczyk od samochodu, on zapala, a my moŜemy jechać. To wszystko dzieje
się poprzez jeden mały, nieznaczny klucz – kawałek metalu lub plastiku.

W tym dobrze znanym wersecie jest napisane: „Albowiem tak Bóg
umiłował świat, Ŝe Syna swego jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał Ŝywot wieczny” (Ewangelia św. Jana 3:16).

Coś podobnego dzieję się w niebie u Boga, poprzez siłę w imieniu Jezusa.
To imię porusza serce Ojca (Boga). To imię porusza równieŜ serce Zbawiciela
(Jezusa). On zmarł za nas na krzyŜu Golgoty i wylał swoją krew za nasze
grzechy. W ten sposób nasze grzechy zostały przebaczone i dzięki temu
pewnego dnia pójdziemy do nieba.

UWIERZ W IMIĘ JEZUSA

IMIĘ JEZUS – BOśA ŁASKA

Niekiedy cięŜko jest nam zrozumieć BoŜą miłość i łaskę, która jest
dostępna dla ciebie i dla mnie, ale jest coś, co pomoŜe nam podejść do
Niego w wierze i ufności. Coś, na czym zawsze moŜemy polegać – jest to
imię Jezus.

Dzisiaj Jezus siedzi po prawicy Boga i słyszy wszystkie modlitwy, które
w wierze i ufności zanosimy do Niego. On (Jezus) słyszy równieŜ nasze
najmniejsze westchnienie: „Jezu, pomóŜ mi! Jezu, zbaw mnie! Jezu, zmiłuj
się nade mną”.

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma Ŝadnego innego
imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”
(Dzieje Apostolskie 4:12).

JeŜeli modlisz się do Jezusa, dane ci będzie przeŜyć niebiańską łaskę
i błogosławieństwo w twoim sercu juŜ tutaj, na ziemi, i będziesz zbawiony.
Twoje grzechy będą przebaczone i narodzi się nowe Ŝycie w twoim sercu.

„… (Jezus) uniŜył samego siebie i był posłuszny aŜ do śmierci, i to do
śmierci krzyŜowej. Dlatego teŜ Bóg wielce go wywyŜszył i obdarzył go
imieniem, które jest ponad wszystkie imię” (List do Filipian 2:8,9).

Nikt nie moŜe całkowicie zrozumieć Boga, ale w zupełności moŜemy
polegać na tym, co On nam obiecał w swoim Słowie, czyli w Biblii.

(List do Rzymian 10:13) - a imieniem Pana jest Jezus.

Bóg ustanowił próg do zbawienia tak nisko, a droga do Niego jest tak
łatwa, Ŝe nikt, nawet najsłabszy lub najmniejszy na świecie człowiek, nie
zabłądzi na niej i nie zginie.

IMIĘ JEZUS – KLUCZEM

ZWRÓĆ SIĘ DO JEZUSA

Imię Jezusa moŜemy porównać do klucza, który otwiera nam drzwi. Klucz
jest symbolem dostępności róŜnych moŜliwości i przywilejów. Ten, kto go
posiada, moŜe z nich dowolnie korzystać.

W ten sposób – w Jezusie Chrystusie – Bóg pokazał swoją
wielką łaskę i dobroć dla ludzi.

„KaŜdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie”

MoŜemy sobie równieŜ pomyśleć, Ŝe imię Jezus jest jak klucz do samochodu.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: BoŜy to
dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (List do Efezjan 2:8,9).

Sięgnij po Ŝycie wieczne! Wzywaj pomocy w imieniu Jezusa,
a będziesz zbawiony! Bóg kocha właśnie ciebie i pewnego dnia chce
ciebie widzieć w niebie razem z Jezusem!
Jeśli pragniesz przyjąć dar zbawienia, pomódl się szczerą, krótką
modlitwą:

Dziękuję Ci BoŜe, Ŝe dzięki Twojej cudownej łasce ofiarowałeś mi dar
zbawienia w postaci Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Pragnę zaprosić Jezusa, by zamieszkał w moim sercu i Ŝyciu.
BoŜe, uratuj mnie proszę, przebacz wszystkie moje grzechy i złe
postępowanie. Panie, uczyń proszę mnie swoim dzieckiem.
Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu.
Panie Jezu, pomóŜ mi poznać Cie osobiście.
Dziękuję Ci, BoŜe,w imieniu Jezusa Chrystusa, Ŝe dokonałeś
przemiany mojego Ŝycia! Dziekuję Ci Jezu, Ŝe naleŜę teraz do Ciebie.
Dziękuję Ci Jezu. Amen.
Chwała Panu za Jego wielkie miłosierdzie!

Chcesz wiedzieć więcej?
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Dystrybuowane przez:

———––––—–——

Klucz do Boga

Czy chcę po śmierci trafić do nieba ?
Oto stoi przed nami odwaŜne pytanie, które kaŜdy z nas
kiedyś sobie zada: „Czy chcę iść do nieba?’’.
Drugie, równie waŜne, brzmi: „Jeśli chcę iść do nieba,
jak mogę się tam dostać?’’.
Te dwa pytania są niezwykle istotne i warto poświęcić
swój czas, aby znaleźć na nie odpowiedzi.
KaŜdy z nas ma do dyspozycji Księgę, która wiarygodnie odpowiada
na te pytania. Jest nią Biblia – Słowo BoŜe. MoŜemy ufać jej przekazowi
w stu procentach, a równocześnie jest ona jedynym źródłem, które te
odpowiedzi zawiera. W wielu domach moŜemy znaleźć Biblię leŜącą na
półce i przykrytą kurzem. Przypomnijmy sobie o tej Księdze i ze szczerą
modlitwą zajrzyjmy do niej, a czytając i studiując ją znajdziemy odpowiedzi
na te odwieczne pytania.

Wszyscy zgrzeszyli
Biblia mówi, Ŝe wszyscy zgrzeszyli przeciwko Bogu (Rz. 3:12-18) i kaŜdy
z nas jest w tej samej sytuacji wyjściowej przed Bogiem. Być moŜe nie
popełniłeś Ŝadnego przestępstwa, ale wobec świętości i czystości Boga
wszyscy jesteśmy skrajnie niedoskonali.

„Jest to sprawiedliwość BoŜa przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla
wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu róŜnicy...’’ (Rz. 3:22).
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i brak im chwały BoŜej" (Rz. 3:23).
„I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Jezusie
Chrystusie’’ (Rz. 3:24).
„Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego,
skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, Ŝe
w cierpliwości BoŜej pobłaŜliwie odniósł się do przedtem popełnionych
grzechów" (Rz. 3:25).

Widzimy, Ŝe Bóg daje nam nadzieję i mówi nam, jak moŜemy pewnego
dnia dojść do nieba.

Nadzieja zbawienia
W Biblii znajdujemy wiele obietnic zbawienia, oto jedna z nich:

„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa
i dał nam słuŜbę pojednania, to znaczy, Ŝe Bóg w Chrystusie świat z sobą
pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo
pojednania" (2 Kor. 5:18,19).
BoŜe zbawienie opiera się na Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym.
On umarł za nas na krzyŜu Golgoty. On przelał Swoją krew i oddał Swoje
Ŝycie za nas. On dźwigał tam nasze grzechy, zapłacił za nie i pojednał nas
przed Bogiem.
Krew Jezusa oczyszcza nas dzisiaj z wszelkiego grzechu. Czytamy
w Pierwszym Liście św. Jana: „...i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego,

oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jana 1:7).
„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i Ŝyciem. Nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Jana 14:6).
Jezus jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem; On jest drogą do
nieba. Jak kiedyś, tak i dziś, Jezus jest nadal naszą jedyną nadzieją na
niebo. On powstał ze śmierci i Ŝyje dziś, i ma moc, by pewnego dnia
zabrać nas tam, nas – niedoskonałe ludzkie istoty.

Dar jest darem!
„Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" (Jan 1:12).
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to
nie z was: BoŜy to dar; nie z uczynków, aby się kto nie
chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków,

do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Ef. 2: 8,9).

——————————

Jeśli pragniesz przyjąć dar zbawienia, pomódl się szczerą, krótką
modlitwą:

Dziękuję Ci BoŜe, Ŝe dzięki Twojej cudownej łasce ofiarowałeś mi dar
zbawienia w postaci Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Pragnę zaprosić Jezusa, by zamieszkał w moim sercu i Ŝyciu. BoŜe,
uratuj mnie proszę, przebacz wszystkie moje grzechy i złe
postępowanie. Panie, uczyń proszę mnie swoim
dzieckiem. Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu.
Panie Jezu, pomóŜ mi poznać Cie osobiście.
Dziękuję Ci, BoŜe,w imieniu Jezusa Chrystusa, Ŝe dokonałeś
przemiany mojego Ŝycia! Dziekuję Ci Jezu, Ŝe naleŜę teraz do Ciebie.
Dziękuję Ci Jezu. Amen.

Dystrybuowane przez:

Zbawienie jest darem od Boga, który moŜemy przyjąć. Nie płacisz
za dar – to prezent. BoŜe zbawienie w Jezusie jest darem dla ciebie
od Boga. Jezus zapłacił za niego na krzyŜu Golgoty, a przez wiarę
przyjmujesz ten dar do swojego serca.

Chwała Panu za Jego wielkie miłosierdzie!

Chcesz wiedzieć więcej?
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Czy chcę znaleźć się w Niebie ?

