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„I„I sta³o siê w owe dni, ¿e wyszed³ 
dekret cesarza Augusta, aby 
spisano ca³y świat. Pierwszy ten 
spis odby³ siê, gdy Kwiryniusz by³ 
namiestnikiem Syrii. Szli wiêc 
wszyscy do spisu, ka¿dy do swego 
miasta. Poszed³ te¿ i Józef z Galilei, 
z miasta Nazaretu, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, dlatego ¿e by³ z domu 
i z rodu Dawida, aby by³ spisany 
wraz z Mari¹, poślubion¹ sobie 
ma³¿onk¹, która by³a brzemienna. 
I gdy tam byli, nadszed³ czas, aby 
porodzi³a. I porodzi³a syna swego 
pierworodnego, i owinê³a go 
w pieluszki, i po³o¿y³a go w ¿³obie, 
gdy¿ nie by³o dla nich miejsca 
w gospodzie”.



„A„A byli w tej krainie pasterze w polu 
czuwaj¹cy i trzymaj¹cy nocne stra¿e nad 
stadem swoim. I anio³ Pañski stan¹³ 
przy nich, a chwa³a Pañska zewsz¹d ich 
oświeci³a; i ogarnê³a ich bojaźñ wielka, 
i rzek³ do nich anio³; Nie bójcie siê, bo 
oto zwiastujê wam radośæ wielk¹, która 
bêdzie udzia³em wszystkiego ludu, 
gdy¿ dziś narodzi³ siê wam Zbawiciel, 
którym jest 

Chrystus Pan
w mieście Dawidowym. A to bêdzie 
dla was znakiem: Znajdziecie 
niemowl¹tko owiniête w pieluszki 
i po³o¿one w ¿³obie. I zaraz z anio³em 
zjawi³o siê mnóstwo wojsk niebieskich, 
chwal¹cych Boga i mówi¹cych:

Chwa³a na wysokościach Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodobanie!



„A gdy anio³owie odeszli od nich 
do nieba, pasterze rzekli jedni 
do drugich: Pójdźmy zaraz a¿ do 
Betlejemu i ogl¹dajmy to, co siê 
sta³o i co nam objawi³ Pan. I śpiesz¹c 
siê, przyszli, i znaleźli Mariê i Józefa 
oraz niemowl¹tko le¿¹ce w ¿³obie. 
A ujrzawszy, rozg³osili to, co im 
powiedziano o tym dzieciêciu. 
I wszyscy, którzy s³yszeli, dziwili siê 
temu, co pasterze im powiedzieli. 
Maria zaś zachowywa³a wszystkie te 
s³owa, rozwa¿aj¹c je w sercu swoim. 
I wrócili pasterze, wielbi¹c i chwal¹c 
Boga za wszystko, co s³yszeli i widzieli, 
jak im powiedziano”. 

  Ewangelia £ukasza 2,1-20
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„L „Lud, który chodzi w ciemności, 
ujrzy świat³o wielkie, nad 
mieszkañcami krainy mroków 
zab³yśnie świat³ośæ.
Albowiem dzieciê narodzi³o siê nam, 
syn jest nam dany i spocznie w³adza 
na jego ramieniu, i nazw¹ go: 

Cudowny, Doradca, 
Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, 
Ksi¹¿ê Pokoju”.

Ksiêga Izajsza 9,1.5



To jest najlepsza wieśæ dla świata
Tak, ta wieść, którą wtedy przekazał anioł pasterzom w Betlejem, 
jest najważniejszą wiadomością, jaka kiedykolwiek została dana 
człowiekowi:

„Gdy¿ dziś narodzi³ siê wam Zbawiciel!”. 
W tym dniu na świat przyszedł Syn Boży. Narodził się w taki sam 
sposób, jak ty i ja. Chociaż Żydzi powinni byli się Go spodziewać 
– mówiły o tym przecież liczne proroctwa Starego Testamentu – 
prawie nikt na Niego nie czekał. 

Naród izraelski bardzo oddalił się od Boga i z tego powodu popadł 
w niewolę. Ratunkiem dla nich miał być obiecany Mesjasz. Niestety, 
wszyscy byli zbyt zajęci swoimi sprawami, aby myśleć o Bogu 
i nadchodzącym Mesjaszu. W sercach ludzkich nie było dla Niego 
miejsca, dlatego przyjście Zbawiciela zostało niezauważone. 

Ale nie tylko to. W Ewangeliach czytamy, że Herod usłyszawszy od 
mędrców o nowonarodzonym królu żydowskim, natychmiast chciał 
się Go pozbyć. Ponieważ nie wiedział dokładnie, gdzie się urodził, 
kazał wymordować wszystkie małe dzieci w okolicy Betlejem. 
W tym czasie Józef z Marią i dzieciątkiem Jezus ostrzeżeni przez 
anioła udali się do Egiptu. Od samego początku Pan Jezus był 
prześladowany i odrzucony przez ludzi.

Później czytamy o dzieciństwie Jezusa. Mieszkał On z Józefem 
i Marią i był im całkowicie posłuszny. Pan Jezus żył w doskonałym 
posłuszeństwie. Całe Jego życie cechowało pragnienie wypełniania 
Bożej woli. Bożą wolą było także to, aby On zbawił człowieka. 

Kiedy więc znowu zastanawiamy się nad narodzeniem Pana Jezusa 
na ziemi 2000 lat temu, to przypomnijmy sobie na nowo, że On 
przyszedł do nas po to, aby oczyścić nas z naszych grzechów, 
obdarzyć pokojem, radością i wiecznym życiem - życiem w obfi tości. 

Jak to jest mo¿liwe?
Aby to zrozumieć nie patrz jedynie na dziecię położone w żłóbku, 
lecz spójrz dalej, na krzyż. Jezus Chrystus, Syn Boży stał się 
człowiekiem, aby móc umrzeć na krzyżu Golgoty za ludzkie grzechy. 
Jedynie dzięki temu jesteśmy w stanie uwolnić się od naszych win. 
Jemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu musimy wyznać 
wszystkie swoje grzechy w modlitwie (1. Jana 1,9). Wtedy On nam 
je przebaczy, gdyż za nie przelał swoją krew. Jeśli tak postąpisz, 
On uczyni cię nowym człowiekiem i podaruje ci nowe życie. Jeśli 
otrzymasz zbawienie, podziękuj Mu za nie w modlitwie. Żyj dla 
Niego, gdyż On jest tego wart. 

Jeśli masz pytania, napisz do nas. Przyślemy ci Nowy Testament, 
a także traktaty tematycznie z nim związane.



„K

„L

„Kto uwierzy³ wieści naszej...? 
Nie mia³ postawy ani urody, 
które by poci¹ga³y nasze oczy, 
i nie by³ to wygl¹d, który by nam 
siê móg³ podobaæ. Wzgardzony 
by³ i opuszczony przez ludzi, m¹¿ 
boleści, doświadczony w cierpieniu 
(…).

Ksiêga Izajasza 53,1

Lecz on zraniony jest za wystêpki 
nasze, starty za winy nasze. Ukarany 
zosta³ dla naszego zbawienia, a jego 
ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy 
jak owce zb³¹dziliśmy, ka¿dy z nas 
na w³asn¹ drogê zboczy³, a Pan 
jego dotkn¹³ kar¹ za winê nas 
wszystkich. Znêcano siê nad nim, 
lecz on znosi³ to w pokorze i nie 
otworzy³ swoich ust, jak jagniê na 
rzeź prowadzone i jak owca przed 
tymi, którzy j¹ strzyg¹, zamilk³ i nie 
otworzy³ swoich ust”.

Ksiêga Izajasza 53,5





Kiedy rozpoczyna siê Nowy Rok?
Oczywiście wtedy, kiedy koñczy siê 
stary. Z tej okazji ludzie podejmuj¹ wiele 
postanowieñ, aby zmieniæ swoje ¿ycie, 
poprawiæ siê. Jednak wkrótce pomimo 
ich wysi³ków okazuje siê, ¿e wszystko 
biegnie po staremu. Có¿ wiêc zrobiæ, 
jeśli ktoś chce naprawdê siê zmieniæ? 
Czy mo¿na rozpocz¹æ wszystko od 
nowa i zapomnieæ o swojej grzesznej 
przesz³ości?

Czy mogê rozpocz¹æ wszystko od 
nowa? Biblia, S³owo Bo¿e mówi, ¿e tak! 
Bóg mo¿e i chce rozprawiæ siê z twoj¹ 
przesz³ości¹ w oparciu o dzie³o Pana 
Jezusa Chrystusa!



Wieśæ, któr¹ przekazuje nam Pan Jezus, jest 
nastêpuj¹ca: „Choæ wasze grzechy bêd¹ 
czerwone jak szkar³at, jak śnieg zbielej¹; 
choæ bêd¹ czerwone jak purpura, stan¹ siê 
bia³e jak we³na”. Ksi¹ga Izajasza 1,18

Jak mo¿e siê to staæ?
Jezus Chrystus mówi, ¿e musisz uczyniæ coś 
bardzo wa¿nego: musisz siê na nowo narodziæ, 
tzn. otrzymaæ nowe ¿ycie, ¿ycie z Boga (Jana 3,3).

W jaki sposób mo¿esz je otrzymaæ?
Jeśli przyznasz przed Bogiem, ¿e jesteś 
grzesznikiem i szczerze, ze skruch¹, 
w modlitwie wyznasz Mu swoje grzechy, 
On natychmiast ci przebaczy i podaruje 
¿ycie wieczne i now¹ naturê. To jest moment 
narodzin dziecka Bo¿ego (Jana 1,12).

Nowonarodzony cz³owiek wzrasta duchowo 
tak samo jak cz³owiek naturalny. Wraz 
z nowym ¿yciem Bóg podaruje ci Ducha 
Świêtego. On jest źród³em si³y i duchowego 
wzrostu. On przez S³owo Bo¿e poprowadzi ciê 
przez ¿ycie i bêdzie uczy³, co masz czyniæ, aby 
byæ mi³ym Bogu i jak masz ¿yæ dla Jego chwa³y. 

Jeśli ktoś pozna³ to b³ogos³awione i szczêśliwe 
¿ycie z Bogiem, ten mo¿e z wdziêczności¹ 
zawo³aæ: 

„Stare przeminê³o, oto wszystko sta³o siê 
nowe!” (2. List do Koryntian 5,17).



Czytajcie Biblię – Słowo Boże
Jedynym celem niniejszej publikacji jest zapoznanie Was z Biblią, 
czyli orędziem, które Bóg kieruje do każdego człowieka.
Czy chcecie więcej dowiedzieć się o Biblii i jej wspaniałym poselstwie? 
Jeśli tak, wyślemy Wam bezpłatnie Ewangelię Jana (część Nowego 
Testamentu).
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