Odpowiedź

Lekarze i naukowcy
szukają odpowiedzi
na problem, jakim jest
koronawirus.
Cz y wiedziałeś jednak,
że mamy o wiele
powa żniejszy problem?
I mamy na niego

odpowiedź!

C

zy odczuwasz strach, gdy ciągle wszyscy wokół ciebie mówią o niebezpieczeństwie, jakie niesie koronawirus?

Może w twojej głowie pojawiają się pytania: Dlaczego
się to dzieje? Kiedy wszystko znowu wróci do normy?
Czy Bóg chce nas czegoś przez to nauczyć?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na te
pytania, możesz czuć się przestraszony. Gdzie znajdziemy
właściwe odpowiedzi?
Wielu ludzi zaczyna myśleć
o Bogu więcej niż do tej
pory. Jest On najlepszą
osobą, do której możemy
się zwrócić, poszukując
odpowiedzi.
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Posłuchaj
tego, co Bóg
mówi w Biblii.

Słowo Boże – Biblia – mówi: „Na początku
stworzył Bóg niebo i ziemię”
(Księga Genezis 1,1).
On stworzył piękny świat, abyśmy
w nim żyli. Pan Bóg kocha każdego
z nas, ponieważ On nas stworzył.
Koronawirus oddziela
nas od ludzi, z którymi
kochamy spędzać czas.
Jest jednak coś, co oddziela nas
od Boga. Nazywamy to grzechem.
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Wszyscy urodziliśmy się z grzechem
– z pragnieniem, aby robić rzeczy po
swojemu zamiast kochać i słuchać
Boga. Kiedy nie słuchasz swoich
rodziców, bijesz swojego brata, kłamiesz,
kradniesz lub nawet myślisz o zrobieniu
czegoś złego, jest to grzech. Bóg jest
doskonały – my nie. Oznacza to, że Bóg nie myśli,
nie mówi ani nie robi nic złego. Ty i ja grzeszymy
i to codziennie! W Biblii czytamy: ,,Nie ma ani
jednego sprawiedliwego” (List do Rzymian 3,10).
Nikt nie robi cały czas tego, co właściwe. Grzech
jest o wiele gorszym problemem niż jakakolwiek
choroba, nawet niż koronawirus, ponieważ
pewnego dnia oddzieli cię od Boga w niebie,
a teraz od przyjaźni z Nim.

Jaka jest

odpowiedź?

L

ekarze próbują stworzyć szczepionkę oraz
znaleźć lekarstwo, by pomóc nam w walce
z wirusem. Ale co z problemem grzechu?
Biblia mówi, że jedyną odpowiedzią na nasz grzech
jest Jezus Chrystus. Co to oznacza?
Kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi, miał takie ciało,
jak nasze, jednak wciąż był Synem Bożym. Czynił
na ziemi wiele cudów. On także nauczał innych
o Panu Bogu. Powodem, dla którego przyszedł
na ziemię, było wykonanie planu, aby nasze
grzechy zostały przebaczone. On pozwolił się
przybić na krzyż, na którym krwawiąc, umarł
za nasze grzechy. Wziął karę za twój grzech
na siebie, ponieważ cię kocha. Zmarł, został
pogrzebany, a trzeciego dnia powstał
z martwych. On żyje! Teraz znajduje się w niebie,
przygotowując miejsce dla tych,
którzy wierzą w Niego,
aby byli z Nim na zawsze.
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Z

a pomocą wody z mydłem lub
płynu do dezynfekcji możesz
pomóc zatrzymać wirusa.
Ale nie jesteś w stanie nic zrobić, aby
rozwiązać problem swojego grzechu! Jedynie Bóg
może to uczynić. On jest tym jedynym, który może
przebaczyć twój grzech, aby już więcej nie oddzielał
cię od Niego.
W Dziejach Apostolskich 16,31 znajduje się obietnica
od Pana Boga mówiąca: „Uwierz w Pana Jezusa,
a będziesz zbawiony...”. Jeśli całkowicie uwierzysz,
że Pan Jezus wziął na siebie karę, twoje grzechy
zostaną przebaczone.
Czy wierzysz Panu Jezusowi? Możesz właśnie
w tym momencie, w modlitwie, powiedzieć Panu
Bogu o tym. Możesz powiedzieć Mu coś takiego:

,,Wiem, że grzeszę i jest mi przykro, przepraszam.
Wierzę w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, aby
moje grzechy zostały przebaczone. Dziękuję
za oczyszczenie mnie z moich grzechów. Dziękuję,
że już nie jestem od Ciebie oddzielony. Dziękuję,
że mogę być Twoim przyjacielem, a pewnego dnia
być z Tobą w niebie”.
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Kiedy uwierzysz w Pana Jezusa, możesz być pewien,
że Pan Bóg nigdy cię nie opuści. Zawsze będzie
z tobą i będzie ci pomagał (List do Hebrajczyków
13,5-6). On pomoże ci być dzielnym i nie bać się tego,
co teraz się dzieje.

L

ekarze udzielają wielu porad
ludziom, jak zadbać o swoje
zdrowie. Pan Bóg również udziela
rad w swoim Słowie, Biblii. Kiedy
uwierzysz Panu Jezusowi,
będziesz chciał bardziej
Go poznawać. Możesz robić
to poprzez czytanie
i przestrzeganie Biblii. Bóg
chce mówić do ciebie przez
swoje Słowo.
Możesz rozmawiać z Panem Bogiem
w modlitwie - zawsze, wszędzie, o wszystkim!
On cię stworzył i kocha cię. On cię słyszy i chce
odpowiadać na twoje modlitwy. Pan Bóg wie,
jak się czujesz i chce ci powiedzieć: ,,Nie bój się!”
(Księga Jozuego 1,9). Pamiętaj, On jest z tobą,
pomimo że Go nie widzisz.
Czy masz jakiegoś przyjaciela, który się boi?
Możesz wysłać do niego tę wiadomość i również
jemu pomóc.
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