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Gdzie znajdę długotrwałą przyjemność? 
 
Zapraszam ponownie, 
i proszę o uwagę. 

Czas na ważne pytanie tego wieczoru, 

więc mam nadzieję, że jesteście gotowi. 
Ważne pytanie, które wybraliśmy na dziś brzmi: 

„Gdzie znajdę długotrwałą przyjemność?” 

Nie trzeba być geniuszem, 

by chodząc po ulicy z kamerą, 

zadając pytanie: 
„Czy chcesz być szczęśliwy?”, 

wiedzieć, co ludzie odpowiedzą. 

Odpowiedź będzie: 
„Tak, dziwaku”. 

Nikt nie powie: „Nie, chcę być nieszczęśliwy 
przez całe życie”. 

Ale jest oczywiście różnica między 

znalezieniem przyjemności i szczęścia, 
a wiedzą, gdzie można je znaleźć. 

Dowiedzieliśmy się dziś, że Jezus głosi 
niesamowitą prawdę, 

iż jest On chlebem żywota. 
Obiecał, że każdy kto przyjdzie do Niego 

nie będzie więcej głodny czy spragniony. 

Znaczy to, że zanim nie poznamy Jezusa 
osobiście, 

zanim nie pozwolimy mu sobą kierować, zanim 
nie przyjdziemy do Niego tacy, jacy jesteśmy, 

z naszą przeszłością, ale nadal tacy, jacy 
jesteśmy i nie poddamy się Jego kierownictwu 

oraz nie podążymy za Nim osobiście, to w głębi 
nadal będziemy odczuwać głód. 

Pomyślmy o tym razem. 
Co to oznacza, a czego nie? 

Czy oznacza to, że nie możemy dobrze się 
bawić bez podążania za Jezusem? 
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Oczywiście, że możemy dobrze się bawić 
bez podążania za Jezusem. 

Ale nie mówimy tu o dobrej zabawie 
na krótką metę. 

Mówimy o długotrwałej radości, 
a to jest różnica. 

Jezus mówi, że jeśli chcemy doświadczyć tego, 
do czego zostaliśmy stworzeni, 

a jesteśmy stworzeni do głębokiej radości, 
która trwa wiecznie, 

to tylko On może ją dać, bo On jest chlebem 
żywota i obiecał, 

że kto przyjdzie do Niego, 
nigdy nie będzie już głodny. 

Czyli zanim nie zbliżymy się do Jezusa 
osobiście, zawsze będziemy odczuwać głód. 

Nie wiem czy jesteście osobami, 
które to dotyczy. 

Nie wiem czy jesteście osobami, 
które próbują znaleźć radość lub znaczenie 

oraz ważność czy obfitą, trwającą 
wiecznie, nadmierną miłości gdzie indziej. 

Ale w głębi, kiedy przestajecie biec 
po bieżni życia, 

gdzieś w środku nadal jest ból głodu, 

bo ciągle nie znaleźliście tego, 
czego szukacie. 

Jeśli to ktoś z was, to czy mogę zachęcić was, 
byście unikali dwóch popularnych rzeczy, 

dwóch różnych stylów życia, 
jakie możecie prowadzić 

od tej pory. 
Jakie to? Proszę bardzo. 

Pierwszy styl życia od tej pory to 
powtarzać sobie, 

że za następnym rogiem znajdziecie to, 
czego szukacie. 
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Może to być następna praca, 
czy nowy związek, 

lub nowa kanapa, czy następna wyprawa na 
zakupy lub następne… 

Nie znam was osobiście, 
ale wiem, że powtarzacie sobie: 

„To jest tuż za rogiem. 
Znajdę to, 

co spełni moje najgłębsze, najskrytsze 
oczekiwania”. 

Jeśli będziecie tak postępować, 
to Jezus mówi, że tylko się zmęczycie. 

„Będziecie biegać od jednej rzeczy do drugiej 
i nigdy nie znajdziecie tego, 

czego szukacie ponieważ Ja tym jestem”. 
Jezus mówi: „chlebem żywota”. 

To jedna z niebezpiecznych ścieżek jakie 
możecie obrać. 

Inna niebezpieczna ścieżka, 
którą można obrać, mówi: 

„Nie wierzę, że tam coś jest”. 

Nie mamy tego poszukiwać, 
ale przyjąć, że jest jak jest. 

Znacie takich ludzi? 
Próbowali wielu rzeczy, 

ale rozczarowali się 
i myślą: 

„Takie jest życie. 
Lepiej już nie będzie”. 

Zadajecie im pytanie 
i mówicie do nich: „Co u was słychać?” 

A oni na to: „W porządku. 
Tak. Jest Ok.” 

Pytanie moje brzmi: 

„A co, jeśli życie mogłoby być lepsze 
niż tylko 'w porządku'?” 

A co, jeśli życie mogłoby być lepsze 
niż tylko „ok”. 
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Zachęcam was do zaufania obietnicy Jezusa, 

gdy mówi: „Ja jestem chlebem żywota; 
kto do mnie przychodzi, 

nigdy łaknąć nie będzie”. 

Przyszłość, na którą oczekujemy 
jest wspaniała, bezwymiarowa. 

Stając się chrześcijaninem nie unikniesz bólu, 
bo to trudna droga życia. 

Ale nawet teraz Jezus mówi, 
że w głębi możemy osiągnąć przyjemność, 

która trwa wiecznie. 
Czego to nie oznacza? 

Powiem wam czego to nie oznacza. 
Stając się chrześcijaninem 

nie masz wycofać się do jaskini, 
zgasić wszystkie światła, 

siedzieć po turecku 
i mruczeć „Mmmm!” 

To nie tak. 
To nie oznacza 

znalezienie przyjemności w Jezusie. 
Nie oznacza to, że mamy przestać 

cieszyć się dobrymi darami, 
które On nam dał, ale znaczy to, 

że możemy cieszyć się Nim 
i cieszyć się dobrymi darami, 

tak jak było to zamierzone. Więc jeśli 
chcemy znaleźć długotrwałą przyjemność, 

to zachęcam was do zaufania 
obietnicy Jezusa. 

Przyjdźcie tacy, jacy jesteście 
i podążajcie za Nim każdego dnia.  

Porozmawiajcie o tym przy swoich stolikach, 

Poświęćcie na to kilka minut, 
a potem wspólnie wyciągniemy wnioski. 
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Identity – Who is God? Who are we? 
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