DO CIEBIE

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym…
…skąd się wzięliśmy?
Kim jesteśmy? Dlaczego żyjemy? Czy nasze istnienie jest wynikiem przypadku?

…jaki jest sens życia?
Żyjemy, by odnieść sukces? Miło spędzić czas? W jak najlepszym zdrowiu
doczekać starości?

…co nas czeka?
Gdzie będziemy za sto lat? Czy śmierć jest końcem? Czy w tej kwestii można
mieć jakąkolwiek pewność?
Pytania te dotyczą fundamentalnych spraw. Wielu ludzi odsuwa je jednak
na dalszy plan i nie zajmuje się nimi. Czy postąpisz podobnie? Czy przeżyjesz swoje życie, nie zastanawiając się nad tym, co najważniejsze? A może
– zanim będzie za późno – zechcesz poszukać odpowiedzi?

Skąd się wzięliśmy?
Szacuje się, że we wszechświecie istnieje co najmniej 1021 gwiazd! Aby spędzić na każdej z nich sekundę, potrzebowałbyś 32 bilionów lat (po 320 miliardach lat odwiedziłbyś dopiero 1% gwiazd). Słońce – choć ma średnicę
ponad 100 razy większą od Ziemi – jest gwiazdą średniej wielkości. Niektóre
gwiazdy są ponad 1 000 razy większe od Słońca! Ogrom wszechświata budzi
respekt…
Przyjrzyjmy się planecie, którą znamy najlepiej. Położenie i wielkość Ziemi
oraz panujące na niej warunki są precyzyjnie zestrojone. Zmiana jednego
z wielu parametrów sprawiłaby, że życie na niej byłoby niemożliwe. Gdyby
jej odległość od Słońca była większa o 1%, oceany zamarzłyby. Gdyby była
mniejsza o 5%, zamieniłyby się w parę. Większa masa planety sprawiłaby, że
przy jej powierzchni gromadziłby się wodór (którym nie można oddychać).
Mniejsza masa to z kolei zbyt mała grawitacja – para wodna oraz niezbędny do życia tlen uleciałyby w przestrzeń kosmiczną. Dłuższy czas obrotu
Ziemi wokół osi oznaczałby ogromne różnice temperatur pomiędzy dniem
i nocą. Krótszy czas obrotu powodowałby natomiast niszczycielskie huragany. Dzięki odpowiedniemu nachyleniu osi Ziemi mamy pory roku, a dzięki
jej obrotowemu ruchowi – noce i dnie. Ziemska atmosfera chroni nas przed

milionami meteoroidów, które ulegają spaleniu zanim zdołają dotrzeć do powierzchni. Magnosfera Ziemi oraz warstwa ozonowa zabezpieczają nas przed
szkodliwym promieniowaniem. Niezbędna do życia woda pokrywa około
70% naszej planety, a skład powietrza dostosowany jest do potrzeb zamieszkujących ją organizmów. Ziemia jest domem 15 milionów gatunków roślin
i zwierząt, a ich życie jest możliwe dzięki perfekcyjnemu zestrojeniu wszystkich powyższych parametrów.
Znajdując w lesie zegarek, raczej nie pomyślałbyś, że powstał on samoistnie –
w wyniku wielu przypadkowych procesów oraz długotrwałego oddziaływania
różnych sił. Dlaczego zatem miałbyś sądzić, że nasz wspaniały świat – znacznie
bardziej złożony niż zegarek – powstał w taki właśnie sposób?
Poznając wszechświat i badając naszą planetę, dostrzegamy inteligentny projekt. Obserwując bogactwo form życia na Ziemi, analizując budowę komórek
i odkrywając złożoną strukturę DNA, widzimy efekt planowego działania.
Wszędzie odkrywamy celowość i porządek. Nie! Nie jesteśmy dziełem przypadku! Człowiek i otaczający go świat został stworzony przez inteligentnego
Konstruktora – mądrego i kochającego Boga. Dzieło stworzenia świadczy
o Jego potędze oraz zamiłowaniu do piękna i harmonii.

Jaki jest sens życia?
Biblia, która jest listem od naszego Stwórcy, mówi, że pierwsi ludzie żyli
w świecie pozbawionym cierpienia, chorób, przemijania i śmierci. A co najważniejsze, żyli w przyjaźni z Bogiem – poddani Jego władzy! Taki stan był
przeznaczeniem każdego człowieka. Taki jest również sens naszego życia.
Coś się jednak popsuło…
Pierwsi ludzie odrzucili władzę Boga i wzięli sprawy w swoje ręce. W rezultacie, zeszli z bezpiecznej drogi i stracili życie, do którego byli powołani. Ich
grzech – niczym choroba genetyczna – przeszedł na kolejne pokolenia. To
dlatego już od najmłodszych lat łamiemy Boże przykazania. Nie szukamy
Boga i nie pytamy Go, czego od nas oczekuje. Nie dziękujemy Mu za życie,
a Jego dobre dary traktujemy jako oczywistość. Rezultatem zerwanej więzi
jest lęk przed śmiercią oraz poczucie pustki. Czujemy, że czegoś nam brakuje. Odczuwamy wewnętrzne pragnienie, ale nie jesteśmy w stanie zaspokoić
go naszymi osiągnięciami oraz przyjemnościami.
Czy szukałeś czegoś, co nadałoby sens Twojemu życiu? Pustkę w naszym
wnętrzu może zapełnić jedynie Bóg.

Co nas czeka?
Grzesząc i odrzucając władzę Boga, ściągnęliśmy na siebie wyrok wiecznego
potępienia.
Bóg jest sprawiedliwym sędzią – nie może udawać, że nie widzi zła.
Jest jednak również Bogiem miłości. Dlatego przygotował plan ratunkowy:
posłał na ten świat swojego Syna – Jezusa Chrystusa, który w naszym zastępstwie poniósł karę za grzechy, a następnie zmartwychwstał.
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony,
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
Ewangelia Jana 3:16-18 BT

Czy przyjmiesz Boży ratunek? Możesz to uczynić tylko w jeden sposób:
nawracając się do Boga oraz wierząc w Jezusa. Nawrócenie to prawdziwa
skrucha i zmiana kierunku życia. Wiara to uznanie Jezusa za Zbawiciela i
Pana.
Czy jesteś gotowy na ten krok? Od niego będzie zależeć, jak przeżyjesz życie
i gdzie spędzisz wieczność.
•
•
•
•

Wyznaj Bogu grzechy i zaufaj Jezusowi jako Zbawicielowi i Panu.
Dziękuj Mu za ratunek i proś, by poprowadził Cię swoją drogą.
Módl się do Boga i zacznij czytać Biblię – Jego Słowo.
Poszukaj kościoła, który głosi dobrą nowinę o Zbawieniu w Jezusie.
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