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„Żyję tak 
jakby 
Bóg 
istniał.”  
 
prof. J. Peterson 



„Istnienie 
praw fizyki jest 
dla mnie 
niemal 
<dowodem> 
na istnienie 
transcendencji 
(Boga).”  
 
prof. Krzysztof Meissner 
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Pieter Bruegel Starszy 
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Edwin Parker 



RÓWNI  
vs 

IDENTYCZNI 



 





•Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest 
niegodziwość ludzi na ziemi i że 
usposobienie ich jest wciąż złe,  
•żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i 
zasmucił się.  
•Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których 
stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, 
bydło, zwierzęta pełzające i ptaki 
podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem.  

•[Tylko] NOEGO Pan darzył życzliwością. 

      [Rdz 6,5-8] 



… Noe, człowiek prawy, 

wyróżniał się nieskazitelnością 
wśród współczesnych sobie ludzi; 
w przyjaźni z Bogiem żył Noe.  
       [Rdz 6,9] 



Rzekł Bóg do Noego: … 

zbuduj sobie arkę 

z drzewa żywicznego, ...  
     [Rdz 6,14] 



Zdzisław Beksiński 



A potem Pan rzekł do Noego: 

Wejdź wraz z całą twą 
rodziną do arki, bo 

przekonałem się, że tylko ty 
jesteś wobec mnie prawy wśród 
tego pokolenia. [Rdz 7,1] 



Noe: 
Prawy 

Zadbał o rodzinę 

Zbudował arkę 
 

 



Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 

czynicie to, co wam przykazuję.  

 
Już was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego.      [J 15,14-15] 



Moje role życiowe 





vicente-romero-redondo 

Dobry mąż 



Dobry człowiek 

Dobry ojciec Dobry mąż Dobry pracownik… Dobry chrześcijan 

Dba o rodzinę 

Dba o żonę 

Pomaga być 
szczęśliwą 

Jest przyjacielem Pomaga Chroni 

Zna jej marzenia W domu Bawi się z dziećmi 

Sprawia, by 
była i czuła się 
piękna 

Fizycznie Psychicznie 

Finansowo 

Inspiracja: J. Peterson 





 



Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o 
Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie 
wam dodane.  
      [Mt 6,33] 
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„Jestem ślepy na wiele sposobów„  
J. Peterson  

Brian Jekel - Healing of a Blind Man  





Co jest dobre 
dla mnie, mojej rodziny 
i jest warte 
poświęcenia się temu? 
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Skok 
wiary  

Søren Kierkegaard (1813-1855)  

akt wiary w coś bez istnienia dowodów 
empirycznych 



Przeżył życie 
nijak, cierpiąc 
bez sensu. 



Nauczył swoje 
dzieci prawości, 
umiłowania Boga i 
życia według 
wartości 





markinternational.info 



„Po każdym trudnym 
doświadczeniu 
możemy doszukiwać 
się w nim sensu albo 
traktować je jako 
dowód na to, że Bóg 
jest zły, a ludzie są do 
bani. Nauczyłem się, 
że lepiej jest 
postrzegać rzeczy 

jako dobre.” 

Janek Mela 

fot. pozahoryzonty.org



 

Źr. innemedium.pl 

„… Tych, których 
wówczas zabił, sam 
ginąc, było 

więcej aniżeli 

tych, których 
pozabijał w czasie 
całego swego życia. 

[Sdz 16,30] 

https://innemedium.pl/node?page=171,1,8
https://innemedium.pl/node?page=171,1,8






Zbuduj 
arkę 

 



1.Co jest dobre dla mnie, mojej 

rodziny i jest warte poświęcenia 

się temu? (moja arka) 

2.Co jest mi potrzebne do 

zbudowania arki? 

3.Jaki będzie mój pierwszy krok? 

 



Robert Olender   Tel. (+48) 668 161727 


