
  

KLIKNIJ MYSZKĄ, BY ROZPOCZĄĆ 
WYŚWIETLANIE SLAJDÓW

♫ Włącz głośniki!

GÓRALE

„Górale” (fragmenty) - Dawid Brandt Berg 

Duchowa Analogia



  

Szczyty górskie nigdy nie są zatłoczone. 
Wspinałem się na wiele gór i prawie zawsze byłem 

sam. Dlaczego? Ponieważ jest to ciężka praca. 
Niewielu ludzi chce się wspinać.



  

Na górze jest więcej światła. Długo po 
tym, jak dolina skryje się                       

  w ciemności, wciąż widać tam 
słońce. 



  

Dolina jest prawie zawsze 
pogrążona w ciemności                
               - pełna ludzi i rzeczy, 

lecz zwykle w ciemności. 



  

Jeśli chcesz się Jeśli chcesz się 
wspinać na górę, wspinać na górę, 

musisz być musisz być 
przekonany,przekonany,

że warto za to że warto za to 
oddać życie!oddać życie!

W górach jest zimno               
         i wietrznie, za to 

porywająco.



  

Każda góra – góra 
tego życia, góra 
osiągnięć, góra 
przeszkód, góra 
trudności - jeśli 

chcesz się na nią 
wspinać, musi być 

warta oddania za nią 

życia, stawiania czoła 
wiatru i zimnu, które 

symbolizują 
przeciwności losu. 



  

Tylko pionierzy 
wspinają się na góry  
- ludzie, którzy chcą 

zrobić coś, czego nikt 
inny przed nimi nie 

zrobił. Ludzie, którzy 
chcą się wybić ponad 

tłum - ponad to,
czego już dokonano    

      i co osiągnięto.



  

Pionierzy muszą mieć:Pionierzy muszą mieć: 

WyobraźnięWyobraźnię - wyobraźnię, by zobaczyć to, czego nikt inny  - wyobraźnię, by zobaczyć to, czego nikt inny 
nie widzi; nie widzi; 
WiaręWiarę - wiarę, by wierzyć w rzeczy, w które nikt inny nie  - wiarę, by wierzyć w rzeczy, w które nikt inny nie 
wierzy; wierzy; 
InicjatywęInicjatywę - inicjatywę, aby pierwsi tego spróbować; - inicjatywę, aby pierwsi tego spróbować;
Odwagę Odwagę - odwagę, by przeprowadzić sprawę do końca!- odwagę, by przeprowadzić sprawę do końca!



  

Na górze masz wrażenie,         
        że żyjesz w wieczności.

Widzisz świat            
           z właściwej 

perspektywy, pasmo 
za pasmem do 
zdobycia i świat 

poza wyobraźnią       
         i horyzontem 

zwykłych ludzi!



  

W dolinie wpadasz w tłum, w pozory 
i materializm i nie widzisz nic oprócz 
czasu, stworzeń żyjących w czasie 

oraz przedmiotów w czasie,               
      które wkrótce przeminą.



  

Człowiek panuje 
w dolinie.

W górach 
panuje jedynie 

Bóg.
Ludzie żyjący                

         w dolinach 
myślą, że oni są 

Bogiem, ponieważ 
sami panują. Ludzie w 

dolinach są 
przekonani, że nie 

potrzebują Boga, gdyż 
zapomnieli, że w ogóle 

jest Bóg i już nie 
dostrzegają nieba.

W górach widzisz 
odległe szczyty, które są 

jeszcze do zdobycia, 
dalekie doliny, przez 
które trzeba przejść! 

Widzisz to, czego ludzie 
z dolin nigdy nie 

zobaczą ani nawet nie 
zrozumieją.



  

Utarte drogi są dla pokonanych 
lecz górskie szczyty dla pionierów! 



  

Co więc słyszysz na górze? 

Słyszysz to, co odbije się echem           
       po całym świecie. 

Co słyszysz w ciszy? 

Słyszysz szepty, które zmienią bieg 
historii! 



  

Najwspanialsze tak zwane 
kazanie – „Kazanie na górze”     
- zostało wygłoszone do garstki 

górali przez największego 
górala, Jezusa, który w końcu 
wspiął się na swoją ostatnią 

górę, Górę Kalwarię, Golgotę       
        i samotnie umarł za grzechy 
świata. Na tą górę tylko On mógł 
się wspiąć, za ciebie i za mnie, 

lecz On to zrobił! 



  

Uczniowie Jezusa, po wysłuchaniu 
„Kazania na górze”, zeszli na dół     
        i zmienili świat! Nigdy już nie 

byli takimi samymi ludźmi. 

Co zmieniło tych, którzy 
zmienili świat?



  

Słuchanie głosu Boga, nauczającego 
ich zupełnie przeciwnie do tego,          

         co mówiono w dolinie!

Życie jest na górze! 

Uciekaj z doliny! 

„Niby ptak uleć na górę” 
Psalm 11:1



  

Jezus zaprasza Ciebie do wspólnej Jezus zaprasza Ciebie do wspólnej 
z Nim wspinaczki.z Nim wspinaczki. 

Jeśli jeszcze Go nie zaprosiłeś, poproś by wszedł do Jeśli jeszcze Go nie zaprosiłeś, poproś by wszedł do 
twojego serca, modląc się tą modlitwą:twojego serca, modląc się tą modlitwą:

„Drogi Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym            
             i moim Zbawicielem. Potrzebuję, by Twoja 

miłość oczyściła mnie z błędów i zła, które 
popełniłem. Potrzebuję Twego światła, by 

przegoniło ciemność i Twojego pokoju, by wypełnił i 
zadowolił moje serce. Otwieram teraz drzwi mojego 
serca i zapraszam Ciebie do mojego życia. Proszę 

również o Twój dar życia wiecznego. Amen.”

Proszę, przekaż to przesłanie innym
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