
Co wypełnia

Twoją…



UŜywki i 

narkotyki jej

nie wypełnią!



Alkohol jej

nie wypełni!



Pieniądze jej 

nie wypełnią!



Obrządki religijne 

jej nie wypełnią!



Wiedza jej nie 

wypełni!



Bycie najlepszym

jej nie wypełni!



Seks jej 

nie wypełni!nie wypełni!



Spirytyzm i okultyzm 

jej nie wypełni!



Czy jesteś juŜ

zmęczony 

poszukiwaniami?



Kres poszukiwań!Kres poszukiwań!

KaŜdy człowiek odczuwa w sobie jakąś pu-

stkę, którą stara się w róŜny sposób wypełnić.

MoŜe próbowałeś lub próbujesz stosować nie-

które z wymienianych sposobów? Przekonaszktóre z wymienianych sposobów? Przekonasz

się jednak, Ŝe Ŝaden z nich tej pustki nie wy-

pełni! Albowiem zadowolenie jakie one dają jest

krótkotrwałe. Podobnie jest ze wszystkim co

ten świat ma nam do zaoferowania.



Kres poszukiwań!Kres poszukiwań!

Jest jednak ktoś, kto moŜe twoją pustkę

wypełnić. On powiedział: „OtoOto stojęstoję uu drzwidrzwi ii

kołaczę,kołaczę, jeślijeśli ktośktoś usłyszyusłyszy głosgłos mójmój ii otworzyotworzy

drzwi,drzwi, wstąpięwstąpię dodo NiegoNiego ii będębędę zz nimnim wieczewiecze--drzwi,drzwi, wstąpięwstąpię dodo NiegoNiego ii będębędę zz nimnim wieczewiecze--

rzał,rzał, aa onon zeze mnąmną”.

Te drzwi, to brama twojego serca, a tym który

puka - jest JezusJezus ChrystusChrystus! Tylko On moŜe

wypełnić twoją pustkę.



Kres poszukiwań!Kres poszukiwań!

On swoją śmiercią zapłacił karę za twoje

grzechy, lecz równieŜ zmartwychwstał, aby dać

Ci Ŝycie wieczne i pojednać Cię znowu z Bo-

giem Ojcem. Twój osobisty kontakt z Bogiemgiem Ojcem. Twój osobisty kontakt z Bogiem

jest jedyną rzeczą, która moŜe zaspokoić twoją

potrzebę.

Pozwól, Ŝe wyjaśnię, w jaki sposób moŜesz

wypełnić swoją pustkę właśnie teraz, podczas

czytania tej prezentacji.



Co zrobić Co zrobić 

aby wypełnić pustkę?aby wypełnić pustkę?

• Uznaj, Ŝe twoje grzechy oddzieliły cię od

Boga. Czy przyznałeś się kiedyś Bogu do

rzeczy w twoim Ŝyciu, które Go ranią? Do

egoizmu, zarozumiałości, chciwości, niemo-egoizmu, zarozumiałości, chciwości, niemo-

ralności i innych? Biblia mówi: WszyscyWszyscy

bowiembowiem zgrzeszylizgrzeszyli ii pozbawienipozbawieni sąsą chwałychwały

BoŜejBoŜej (Rzym. 3:23). Wszyscy, a więc takŜe i

ty. NajwyŜszy czas, abyś wobec Boga przy-

znał się otwarcie do tego i przyjął przeba-

czenie, jakie On oferuje.



Co zrobić Co zrobić 

aby wypełnić pustkę?aby wypełnić pustkę?
• Uwierz w to, czego Chrystus dokonał dla cie-

bie na krzyŜu. Chrystus umierał na krzyŜu po

to, aby kaŜdy z nas mógł doznać przebacze-

nia. Zasługujemy na karę za zło, jakie wyrzą-nia. Zasługujemy na karę za zło, jakie wyrzą-

dziliśmy wobec Boga. Lecz Bóg posłał swe-

go Syna, który na krzyŜu przyjął na siebie

naszą karę. To tak jak gdyby sędzia wydał

wyrok na więźnia, a następnie sam poszedł

za kraty, aby za niego ponieść karę.



Co zrobić Co zrobić 

aby wypełnić pustkę?aby wypełnić pustkę?

• Przyjmij Chrystusa osobiście, uwierz z głębi

serca. Wiary nie moŜna odziedziczyć. PrzeŜyjserca. Wiary nie moŜna odziedziczyć. PrzeŜyj

spotkanie z Chrystusem osobiście. My wszy-

scy, którzy naleŜymy do Chrystusa, musieliś-

my przyjść do Niego sami. Czy przyszedłeś

do Niego? Czy podjąłeś juŜ tę decyzję?



-- Jak to zrobić? Jak to zrobić? -- zapytaszzapytasz

Najlepiej skłoń głowę w modlitwie

i módl się tymi słowami: 



Niebiański Ojcze! Wiem, Ŝe moje grzechy 

oddzieliły mnie od Ciebie. Proszę, przebacz mi. 

Wierzę w to, co Chrystus uczynił dla mnie na 

krzyŜu. Nie rozumiem tego w pełni, ale 

Modlitwa

krzyŜu. Nie rozumiem tego w pełni, ale 

przyjmuję to wiarą. Chcę, aby Chrystus był w 

moim sercu. Panie Jezu, wejdź proszę i wypełnij 

moją pustkę. Uczyń mnie teraz swoim 

dzieckiem. Zawsze będę Cię naśladować i 

okazywać Ci posłuszeństwo. Amen. 



Jak wzrastać?Jak wzrastać?

Teraz naleŜysz do Boga i będziesz chciał 

poznawać Go coraz bardziej. 

1. Dlatego teŜ czytaj Biblię. Wchłaniaj w

siebie słowa Biblii. Twój umysł dozna

przemiany.

2. Zacznij się równieŜ modlić. Bóg cię kocha i

jest twoim Ojcem.



Jak wzrastać?Jak wzrastać?

3. Następnie, znajdź kościół gdzie czytają

Biblię i zwiastują Ewangelię. Jeśli juŜ

znalazłeś taki kościół, porozmawiaj z

jego duszpasterzem i powiedz mu, Ŝejego duszpasterzem i powiedz mu, Ŝe

przyjąłeś Chrystusa i zwróć uwagę, jak

na to zareaguje. Jeśli nie będzie

zainteresowany tym, aby ci pomóc

wzrastać duchowo, to poszukaj innej

społeczności, w której znajdziesz pomoc.
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