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.

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

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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