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„CELOWO STWORZENI” 

Dlaczego jestem w tym miejscu? 

Być może pytanie o sens i cel egzystencji jest jednym z najważniejszych pytań, które praw-

dopodobnie każdy człowiek zadaje sobie na różnych etapach swojego życia. A czy Ty kie-

dykolwiek zastanawiałeś nad tym, dlaczego zostałeś stworzony? Czy kiedykolwiek zasta-

nawiałeś się: „Co ja tutaj robię?”. Nie jesteś jedynym, który zadaje sobie takie pytania. Wie-

lu ludzi przeżywa życie, nigdy tak na prawdę nie doświadczając spełnienia. Wciąż zastana-

wiają się w jaki sposób ich życie wpływa na ten świat. Z pewnością codziennie robię rze-

czy, które inni doceniają, ale patrząc z szerszej perspektywy czy właściwie mam jakikolwiek 

wpływ na świat? Czy naprawdę to jest to miejsce, w którym powinienem być? 

Czasem patrzymy na takich Albertów Einsteinów, Królowe Elżbiety, Matki Teresy, Mahat-

mów Gandhi, Nelsonów Mandela czy Simonów Bólivarów tego świata i myślimy sobie, że 

nasze działania nie wywierają żadnego wpływu na otoczenie. Możemy zastanawiać się: 

Czy ktokolwiek zauważyłby to, jeśli bym w ogóle nie istniał? Jednakże, nie tylko ludzie, 

którzy wywarli doniosły i znamienny wpływ na świat są ważni, Ty też jesteś. Dzieci mają 

wpływ na świat już gdy opuszczają łona swoich matek. Wystarczy zapytać rodziców w jaki 

sposób moment, w którym na własne oczy zobaczyli swoje nowonarodzone dziecko zmie-

niło ich zrozumienie tego, czym jest miłość oraz ich zdolność do kochania. Mamy wpływ 

na innych za pomocą naszych codziennych decyzji, które podejmujemy. Zapytaj chociażby 

nowego ucznia w szkole, z którym zaprzyjaźniłeś się, jak ważne dla niego było to, że zo-

staliście przyjaciółmi? A co z tym kolegą, którego zaprosiłeś, żeby dołączył do drużyny 

ZHA, a który teraz zna Jezusa i oczekuje na wieczność spędzoną z Nim? Nie tylko wielkie  

i spektakularne rzeczy definiują Twój cel w życiu. Ten cel może być dostrzegany w każdym 

najmniejszym akcie dobroci i życzliwości. 

Dlaczego Bóg mnie stworzył? 

W księdze Jeremiasza 1,5 możemy przeczytać, jak Bóg przemówił do Jeremiasza: 

„Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęci-

łem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.” Jeszcze zanim rodzice Jeremiasza  po-

myśleli o dziecku (o nim), Bóg miał przygotowany plan dla jego życia. W przypadku Jere-



miasza jego powołaniem i celem było bycie prorokiem. Dzisiaj to niekoniecznie może być 

twoim celem, ale możesz być pewny, że tak jak Bóg miał cel dla Jeremiasza, tak samo ma 

cel dla ciebie. Jedyną osobą, która dokładnie zna wspaniałe plany, które Bóg ma dla Cie-

bie jest On sam! Co więc to oznacza dla Ciebie? To oznacza, że będziesz potrzebował spę-

dzać więcej czasu z Bogiem. 

W księdze Jeremiasza 29,11 możemy przeczytać jak Bóg zleca Jeremiaszowi przekazanie 

ludowi Izraela tych słów: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli  

o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” Bóg przemó-

wił przez proroka, aby przekazać ludziom jakie ma plany względem nich. Nawet jeśli dziś 

Bóg nie mówi do Ciebie przez proroków, On wciąż mówi. Spójrz do Jego Słowa, otwórz 

Biblię, możesz tam usłyszeć Jego głos. Bóg otoczył Cię duchowymi liderami: pastorami, 

starszymi zboru, twoimi rodzicami oraz chrześcijańskimi nauczycielami. Często Bóg po-

zwala ludziom wokół Ciebie dostrzec Twój wspaniały potencjał i powołuje ich, aby przeka-

zali ci słowa zachęty do czynienia wielkich rzeczy dla Niego. Jeśli będziesz szukał Boga ca-

łym swoim sercem, odnajdziesz Go oraz Jego niesamowity cel, który przygotował dla 

Twojego życia. Nie przestawaj więc szukać Go! 

W jakim celu Bóg mnie stworzył i po co jestem na tym świecie? 

Apostoł Piotr pomaga znaleźć odpowiedź na te pytania w swoim pierwszym liście —   

1 Piotra 2,9: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świę-

tym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do 

cudownej swojej światłości.” Jesteś szczególną Bożą własnością, Jego światłem w tym 

ciemnym świecie, Jego przedstawicielem, kiedy robi to co właściwe, na którego On patrzy 

z góry, Jego partnerem w modlitwie, który wstawia się za potrzebami tego świata i inter-

weniuje przeciw wszelkiemu złu, przyjacielem człowieka i sługą Boga. Jesteś tą  osobą, 

która wybiera by żyć tak, jak żył Jezus, by robić to co zrobiłby Jezus i wskazywać ludziom 

w tym świecie ich jedyną nadzieję - Jezusa. Bóg pragnie abyś żyjąc, świadczył o Jego miło-

ści dla rodzaju ludzkiego. On pragnie Cię w swojej specjalnej armii, która walczy o to co 

prawe w tym świecie dzięki Bożej mocy. Bóg wzywa Cię, abyś wielbił i wychwalał Go  

w każdych okolicznościach ponieważ On jest Bogiem, Twoim Stworzycielem. On powołuje 

Cię do tego, abyś wykonał swoją część w dziele ocalenia świata przed grzechem. 

 



W jaki sposób mam wypełnić swój cel w Czasach Końca? 

 Stale bądź cierpliwym i niezłomnym, nawet jeśli przyjdzie Ci zmierzyć się z wyzwaniami. 

 Stale bądź wiernym nawet w tych najmniejszych rzeczach. 

 Stale bądź autentycznym chrześcijaninem w każdym czynie i wypowiedzianym słowie. 

 Stale okazuj miłość Jezusa, będąc przyjacielem człowieka, szczególnie dla tych najbar-

dziej potrzebujących. 

 Stale wierz Słowu Bożemu oraz Bożym obietnicom, nawet jeśli nie będzie to popularne. 

 Stale przestrzegaj Bożych przykazań, okazując w ten sposób miłość swoim bliźnim,  

a także Bogu. 

 Stale podtrzymuj w swoim sercu żar dla Boga, podążając tam, dokąd Cię posyła, robiąc 

to, na co On ci wskazuje. 

 

Bóg stworzył Cię celowo! Nie jesteś tutaj po to, aby zapełnić miejsce na Ziemi. Jesteś tutaj, 

aby wypełniać plan, który Bóg ma dla Twojego życia! Idź więc i wypełnij swój cel na Bożą 

chwałę. 

  


