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STWORZENIE BOGA – CZŁOWIEK, ŻYWA DUSZA

„W tym liście specjalnym pozwolimy nauce i niektórym pisarzom na użycie dynamiki ludzkiego ciała, by ukazać wiadomość pokazującą  
wielkość Boga w tworzeniu!” Biblia w sposób majestatyczny głosi, że „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi” (Rodz. 2:7). Odnosi 
się to składu chemicznego człowieka – jego materiału,  aspektów fizycznych.  Biblia kontynuuje:  „  .  .  .  i  (Bóg) tchnął  w jego nozdrza  
tchnienie życia; i stał się człowiek duszą żyjącą” (Rodz. 2:7). Człowiek jest w zasadzie dlatego jednostką materialną, a co ważniejsze, jest 
on istotą duchową. Bóg kontroluje początek pojedynczej ludzkiej komórki i rozwija ją w 100 bilionów komórek do czasu dorosłego życia.

Nawet  najlepsze  użycie  języka  nie  może  opisać  zadziwiającego  cuda  maleńkiej  pojedynczej  ludzkiej  komórki,  którą  nazywamy 
zapłodnionym jajeczkiem – delikatny, niesamowity początek ludzkiego życia. Ludzki embrion wraz ze swoją pojedynczą komórką, mnoży 
się do 100 bilionów komórek do czasu,  gdy przeradza się w dorosłość!”  Czy można się dziwić,  że Król Dawid został  natchniony, by 
zawołać „ zostałem . . . majestatycznie złożony (dosłownie utkany)” (Psalm 139:15). Psalmista wspominał żyły i tętnice opasające 
ciało jak kolorowe nici! – Przeczytaj również wersety 14 oraz 16.

Jest prawdą, że Bóg posiada plan dla każdej istoty ludzkiej, kiedyś to rozważymy. Jaki budowniczy mógłby próbować skonstruować  
ważną budowlę bez planu? Jedak człowiek jest znacznie bardziej złożony i jest nieskończenie bardziej wartościowy od najpotężniejszych  
budowli czy komputera. Ludzkie ciało jest arcydziełem stworzenia! Jest skonstruowane z sercem, które pompuje setki litrów krwi w 
żyłach każdego dnia! Dzień w dzień, żołądek i wątroba czynią ogromne cuda metabolizmu, który czerpie energię z pożywienia, które jest  
strawione i robi ją dostępną do krwi. Skóra nie tylko chroni ciało, lecz dzięki tysiącom swoich gruczołów potowych, dokładnie reguluje  
temperaturę ciała. Gdy ciało jest normalne, temperatura waha się blisko 36,6 nawet jeśli temperatury na zewnątrz zmieniają się z  -34°C 
poniżej zera do  48°C powyżej.  Oko, nieskończenie delikatniejsze i bardziej złożone niż kineskop telewizyjny, posiada miliony 
nerwów, które odpowiadają za doznania światła i koloru, oraz wysyłają swoje wrażenia do mózgu jako pełny obraz, dokładnie  
odtwarzając widok przed okiem! Płuca gromadzą tlen z powietrza i karmią krew, która z kolei zabiera potrzebne substancje do każdej  
części ludzkiego ciała! Płuca wydychają bezużyteczny dwutlenek węgla. W tej samej krwi znajdują się miliony białych krwinek, które  
nieustannie są alarmowane o nadejściu bakterii. Po ich odkryciu, bakterie są energicznie atakowane i niszczone!

Prawdopodobnie,  najbardziej  zdumiewający jest  fakt,  że  geny dwóch rodziców jednoczą się  tworząc  kolejną  ludzką  istotę  na  ich 
podobieństwo, która z kolei posiada taką samą zdolność do reprodukcji! – Ale ciało jest najmniejszą z potrójnej natury ciała, duszy i  
ducha! Nic dziwnego, że Psalmista powiedział, „Jestem bojaźliwie, cudownie stworzony!” (Ps. 139:14).

Czy jest możliwym, że Bóg po zrobieniu tak wspaniałego stworzenia, jakim jest człowiek, mógłby go porzucić, nie mając planu 
na jego życie? Nie! „Jezus ma plan na twoje życie tutaj oraz w Niebie! – Człowiek jest świadkiem i zwyc ięzcą  dusz– dowodem 
żywego Boga!”

Biblijni uczeni długo nauczali, że ludzkie ciało, nieskażone grzechem, było początkowo zaplanowane przez Boga do przeżycia około  
1000 lat! – Na przykład, pierwsi pobożni ludzie, których imiona są spisane w Biblii żyli blisko tego wieku. Enosz żył 905, Kenan 910 lat,  
Noe 950 lat (Rodz. 9:29), Adam 930 lat, Set 912 lat, Jared 962 lata, Metuszelach 969 lat! (Sprawdź Księgę Rodzaju rozdz. 5) Milenium,  
złoty wiek ziemi, będzie trwał tysiąc lat i „Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni . . . bo najmłodszy umrze  
jako stuletni”. (Iz. 65:20) Zadziwiające! Trzeba wiedzieć, że wybrani zostaną pobrani przed Milenium oraz, że będą rządzić i panować z 
Chrystusem w tym czasie, oraz w wieczności w Świętym Mieście!

„Co więcej odnoście wszystkich cudów ludzkiego ciała, człowiek ze zbawieniem i duchem może przez wiarę czynić cuda, nawet te  
tworzące przynosząc uzdrowienie! Ciało ludzkie jest wyjątkowe w inny sposób; na końcu, dusza będzie prorokować o przyjściu Pana 
podając porę Jego powrotu! – To samo cudowne ciało trwa i jest przemienione do chwalebnego stanu i żyje na zawsze z Panem Jezusem!  
Niesamowite!”

„Bóg przewidział Jeremiasza, Izaaka, Dawida i proroków i On dał im na przód swoją wolę! – Pan również przewidział wszystkich  
swoich ludzi, wielkich i małych! – Często słyszysz jak ktoś mówi, co jest wolą Bożą? Taka sama jak proroków, by wykonywać Jego pracę!”

„Jeżeli wspierasz i modlisz się za zbawienie dusz, możesz być pewien, że przechytrzyłeś diabła i znajdziesz wielką część Bożej woli w  
swoim życiu! – Tak więc masz klucz do Jego woli. I jeżeli coś jeszcze powinno być dodane do Jego woli, jest to, że będzie cię  
prowadził ponieważ pomagasz w pracy Ewangelii! Ufaj, wierz w to! – Prorocy byli zwycięzcami dusz i tacy jesteśmy i my w tej pracy! 
– A ci, pomagający w Ewangelii odnajdą zadowolenie w swoich duszach i będą nagrodzeni tutaj i w niebie za wsparcie Ewangelii Pana  
Jezusa!” – „Żniwa dusz są prawdziwą wolą Boga!”

Ludzie Boga stają się teraz „strzałą” w Jego łuku, kamieniem w Jego procy, szprychą w Jego kole! (Ez. 10:13) – Promieniem Jego słońca,  
odbiciem Jego księżyca! (Ap. rozdz. 12) – Głosem Jego siły przeciwko złym mocom! – Są oni również pięknem jego tęczy i będą oni odziani 
Jego duchem! On troszczy się o swoich ludzi!

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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