
„Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, 

gdyż zabrał go Bóg.” (1. KSIĘGA MOJŻESZOWA 5:24) 

 

 
 
 

 
Piąty rozdział Pierwszej Księgi Mojżeszowej wylicza serię mini-biografii postaci biblijnych, od 
Adama aż do Noego. Kenan był jednym z nich: 
 

„Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela. Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan osiemset 
czterdzieści lat i zrodził synów i córki. Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat i umarł.” 
(1. KSIĘGA MOJŻESZOWA 5:12-14) 
 

Tak jak jego, życie wielu osób można podsumować w trzech czasownikach: 
 
 

Nie ma nic więcej do dodania. Przychodzimy na ziemię, przechodzimy przez życie i w końcu to, 
co z nas zostało, jak jest napisane w Księdze Przypowieści Salomona, jest:  
 

 
 
 
                              
 

 
Są ludzie, którzy myślą, że tworząc niezwykłe dzieła, będą w stanie przekazać potomnym 
przynajmniej jeden ślad swojego istnienia: niektóre z nich w dziedzinie sztuki, inne w sporcie, 
polityce, ekonomii czy nauce. Ale w Biblii widzimy, że nawet ci, którzy żyli długo, jak to jest 
w przypadku ludzi wymienionych w rozdziale 5 Pierwszej Księgi Mojżeszowej, lub ci, którzy 
osiągnęli wielkie rzeczy, nie zrobili nic poza narodzeniem, spłodzeniem i śmiercią. Mimo że żyli 
oni przez wiele lat i być może dokonali wielkich rzeczy, Biblia nie wspomina o nich. Rodzimy się, 
studiujemy, pracujemy, zakładamy rodzinę, starzejemy się, a w końcu wszyscy umieramy. To 
jest nasza historia. Co po nas pozostaje?  
 

Co jest ważne w ludzkim życiu? 
 

Rozwijaj intymną relację z Bogiem 
 

Mini-biografia Henocha odpowiada na to kluczowe pytanie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 
mówi nam: 
 

 
 

 

 

On też się urodził, ale nie tylko żył, ale chodził z Bogiem! To jest 
to, co robi różnicę! To, co odróżniało go od innych, to jego 
osobista relacja z Bogiem. Przez całe swoje życie troszczył się 
o Boga, o żywą relację z Nim, o zrozumienie Go, o podążanie za 

Nim, o chodzenie z Nim przez wiarę.  

„Szlak orła na niebie, droga węża na skale, 

droga okrętu na pełnym morzu.”     
(PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 30:19) 



„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, 

lecz aby świat był przez niego zbawiony.”           

(EW JANA 3:17) 

(DZIEJE APOSTOLSKIE 16:31) 

(RZYMIAN 10:9)

 

To dlatego Nowy Testament stwierdza, że Henoch podobał się Bogu.   
 

 
 
 
 
 

Żyjąc w tak intymnej relacji z Bogiem, nie cierpiał śmierci jak nikt inny, ale Bóg zabrał go do 
Siebie, aby był z Nim na zawsze. 
 

Skorzystaj z okazji, by poznać Boga 
 

Życie oferuje o wiele więcej niż zaledwie egzystencję; daje nam możliwość poznania Boga, a to 
czyni różnicę, posiadania tego czegoś dodatkowego, czego niestety wielu ludziom brakuje. 
Niezależnie od tego, jak długo będziemy przebywać drogę na ziemi, Pan nada jej sens i wybawi 
nas od próżności tego życia. Przyjmijmy pouczenie z Księgi Kaznodziei Salomona:   

 
 

 
 
 
 
 

 

Bez względu na to, czy jesteś młody czy stary, jeśli twoje życie jest bez Boga, nadaj mu zwrot 
i zacznij z Nim chodzić, tak jak zrobił to Henoch. Porozmawiaj z Nim bezpośrednio, z całego 
serca, poproś Go o przebaczenie i powiedz Mu, że chcesz Go poznać i iść z Nim.  
 

Pan Jezus Chrystus zmieni twoje życie. Zaufaj Mu. 
      

            Słowo Boże mówi: 
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„Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego 

wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, 

o których powiesz: Nie podobają mi się.”   

 (KSIĘGA KAZNODZIEI SALOMONA 12:1) 

„Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, 

gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się 

podobał Bogu.”   (LIST DO HEBRAJCZYKÓW 11:5) 
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