
Uczenie się
od Jezusa i Jego

społeczności

Matka i jej synek rozmawiają.

- Mamo, gdzie mieszkałaś, kiedy Jezus był chłopcem?

- Nie było mnie wtedy na świecie, synku. Jezus żył
bardzo dawno, prawie dwa tysiące lat temu.

- 0, ajamyślałem, że żył, kiedy ty byłaś mała. Wydaje
się, że cały czas o Nim mówisz, jakbyś Go osobiście znała.

To wspaniała rzecz być znanym z tego, że stale mówi
się o Jezusie. Jest oczywiste, że to, o czym najczęściej
mówimy,jest najbliższe naszemu sercu.

W tej lekcji zajmiemy się dzieciństwem Jezusa, Jego
działalnością i wpływem na ludzi,jaki miał wtedy, kiedy
mieszkał na ziemi oraz wpływem, jaki ma nadal. Jezus
jest największym nauczycielem, jaki kiedykolwiek żył.
Naśladowanie Go pomoże nam żyć tak, jak On żył.
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Plan lekcji

Dzieciństwo Jezusa
Stosunek Jezusa do społeczności

Reagowanie na potrzeby innych
Poddanie się władzy

Wpływ Jezusa

Cele lekcji

• Wyjaśnić, w jaki sposób Jezus okazywał ducha wspól-
noty.

• Opisać wpływ Jezusa na świat.
• Obudzić pragnienie do działania dla społeczności, tak

jak działał Jezus.
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DZIECIŃSTWO JEZUSA

Cel l , Opisać, wjaki sposób Jezus udzielał się w społecz-
ności w okresie Swojego dzieciństwa.

Nawet jako dziecko Jezus brał udział w życiu Swojej
społeczności. Jego rodzice byli Żydami, którzy przestrze-
gali żydowskich zwyczajów. Łukasz 2:21 mówi, że Jezus
został obrzezany w pierwszym tygodniu życia oraz, że
nadano Mu imię. Robiąc to rodzice stosowali się do nauk
Starego Testamentu. Obrzezanie było ważną tradycjąspo-
łeczności żydowskiej. Był to fizyczny znak przymierza
Boga z narodem żydowskim (Genesis 17:9-14). Rodzice
Jezusa postępowali właściwie przestrzegając tej tradycji.

Poświęcenie Jezusa było szczególnym czasem dla Je-
go rodziców - Marii i Józefa. W tym celu udali się do Je-
rozolimy, by stawić Jezusa przed Panem. (Opis tej cere-
monii możesz znaleźć w 3Mojżeszowej 12:6-8.) Po przy-
byciu do Jerozolimy, zgodnie z prawem Mojżeszowym
(Łukasz 2:22-24), rodzice Jezusa złożyli w ofierze dwa
gołębie lub dwie synogarlice. Widzimy, że rodzice Jego
zrobili to, czego oczekiwano od nich jako od pobożnych
Żydów. Świadczy to, że identyfikowali się ze swoją spo-
łecznością,

W czasie poświęcenia Jezusa był w świątyni starszy
człowiek imieniem Symeon, który czekał na posłanie
Mesjasza przez Pana Boga. W Łukaszu 2:27-32 czytamy:
" Gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy
zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje. " Pobłogo-
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sławił Boga i powiedział, że Jezus jest Mesjaszem i świat-
łością, która oświeci pogan. Przepowiedział również przy-
szłą działalność Jezusa.

Następnie do świątyni weszła kobieta imieniem Anna
i również zaczęła wielbić Boga za zesłanie tego dziecka,
które miało wskazać drogę do wolności. Ich radość na
widok Jezusa była potwierdzeniem, że wypełniła się wola
Boża. Bogu podobał się ten akt przestrzegania tradycji
kulturowej i religijnej. Józef i Maria byli zwykłymi ludźmi
wybranymi przez Boga na ziemskich rodziców Jezusa,
o którego dzieciństwie wiemy bardzo mało. Wydaje się,
że został wychowany w normalny sposób, zgodny z ów-
czesnymi zwyczajami. Biblia nie mówi nam nic o Jezusie
przed ukończeniem przez Niego 12 roku życia. W tym
czasie rodzina, jak zwykle, udała się do Jerozolimy na
święto Paschy, które było świętem żydowskim.

Przeczytaj historię o Jezusie opisaną w Łukaszu
2:41-51. Kiedy święto się skończyło, rodzina wyruszyła
w drogę powrotną do domu razem ze starszymi swojej
społeczności. Po dniu podróży zauważono, że Jezusa nie
ma z nimi. Maria i Józef byli bardzo zmartwieni i zmę-
czeni poszukiwaniem Jezusa. Kiedy Go wreszcie znaleźli,
nie rozumieli, dlaczego nie wyruszył z nimi w drogę pow-
rotną. Ale On wyjaśnił: " Czyż nie wiedzieliście, że w tym,
cojest Ojca mego, Ja być muszę?" (Łukasz 2:49). Nawet
w tak wczesnym wieku Jezus był świadomy swojej misji
wobec społeczności i świata.

Jezus wrócił do Nazaretu ze Swoimi rodzicami i "był
im uległy" (Łukasz 2:51). Jezus poddawał się władzy swoich
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rodziców jak Stwórca poddający się Swojemu stworzeniu.
To naprawdę zdumiewające! Werset 52 cytowanej Ewan-
geliijest kluczem do zrozumienia Jezusa i Jego społecz-
ności: "Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz
łaski u Boga i u ludzi. " Rozwijał się fizycznie, umysłowo
i społecznie. Zyskał łaskę w oczach Boga i ludzi. Po-
zostawał w kontakcie z Bogiem i ze Swoim otoczeniem.

ł:-- Zadanie

1 Jezus został zabrany do świątyni, ponieważ
a) różnił się od innych żydowskich dzieci.
b) poświęcono Go Bogu, podobnie jak inne żydows-

kie dzieci.
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2 Józefi Maria co roku zabierali Jezusa do Jerozolimy,
ponieważ
a) było w zwyczaju uczestniczenie w święcie.
b) lubili odwiedzać tam przyjaciół.

3 Biblia mówi, że kiedy Jezus dorósł
a) był dobrze przyjęty przez Swoje otoczenie.
b) nie żył dobrze ze swoją społecznością.

4 Wiemy, że Jezus
a) nigdy nie pozwalał, aby ludzie wskazywali Mu, co

ma robić.
b) był posłuszny tym, którzy mieli nad Nim władzę.

STOSUNEK JEZUSA DO SPOŁECZNOŚCI

Reagowanie na potrzeby innych

Cel 2. Wymienić wydarzenia z życia Jezusa pokazujące,
jak angażował się w życie Swojej społeczności.

Jezus rozpoczął działalność, gdy miał około 30 lat.
W czasie trzech lat Swojej działalności utrzymywał stałą
więź z innymi ludźmi ze Swojego otoczenia.

Najbliższe więzi łączyły Go z 12 uczniami. Wiele
czasu poświęcał na uczenie ich. W czasie tych trzech lat
uczniowie i Jezus żyli w ścisłej wspólnocie. Mieli nawet
wspólną sakiewkę, z której pokrywali swoje wydatki (Jan
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12:6). W swoim gronie doświadczali prawdziwej bliskości
i wspólnoty.

Jezus miał również innych wyznawców, którzy byli
blisko Niego. Jego najbliższymi przyjaciółmi byli: Maria,
Marta i Łazarz. Pewnego razu Jezus rozesłał do miast 70
swoich wyznawców, by przygotowali ludzi na Jego wizytę
(Łukasz 10:1-12). W Biblii wymienionychjest wiele osób,
które kochały Go i były Mu bliskie.

Należy zauważyć, że Jezus rozpoczął publiczną dzia-
łalność w Swojej rodzinnej prowincji, Galilei. Odpo-
wiadał na potrzeby ludzi i uzdrawiał chorych. Zostali
przez Niego uzdrowieni ślepi, chromi, głusi, opętani przez
demony i trędowaci. "A widząc lud. użalił się nad nim,
gdyż był utrudzony iopuszczony jak owce, które nie mają
pasterza" (Mateusz 9:36).

Wiele razy Jezus kazał wyleczonym przez Siebie trę-
dowatym, by poszli i pokazali się kapłanom i by złożyli
Panu ofiary zgodnie z Prawem. Powiedział: "Nie mnie-
majcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków;
nieprzyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić" (Mateusz 5: 17).

Wiemy, że Jezus interesował się ludźmi ze wszystkich
warstw społecznych. Zajmowały Go wszystkie aspekty
ich życia. Razem ze Swoją matką i uczniami poszedł na
wesele w Kanie Galilejskiej. Tam okazał zainteresowanie
kłopotami innych i dokonał cudu, żeby im pomóc (Jan
2:1-11). W Mateuszu 9:9-11 czytamy, że Jezus zasiadał
do stołu z celnikami i grzesznikami. Jadał również z fa-
ryzeuszami (Łukasz 7:36; II :37). Ewangelia św. Jana
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mówi nam o Samarytance, z którą Jezus rozmawiał (Jan
4: 1-30).

Sam Jezus określił Swoją działalność słowami z księgi
Izajasza (61: 1-2).

"Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał
mnie, abym ogłosiłjeńcom wyzwolenie, a ślepym
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wol-
ność, abym zwiastował miłościwy rok Pana"

(Łukasz 4: 18-19).

Jezus dwukrotnie nakarmił głodne tłumy (Mateusz
14 i 15). Interesował się ziemskim życiem człowieka,
litował się nad jego biedą. W Mateuszu 25 :31-40 czytamy,
że pouczał o sądzie ostatecznym i powiedział, że za
każdym razem kiedy pomagamy biednemu, odwiedzamy
chorego i uwięzionego, robimy to dla Niego. Jeśli tego
nie robimy, nie służymy Mu.

Możemy więc powiedzieć, że Jezus przyszedł, aby
wypełnić Prawo. Przyszedł, by przynieść nowy dzień,
nowe światło Swojemu ludowi i wszystkim ludziom,
którzy w Niego uwierzą. Jego celem nie było narzucanie
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praw. Przyszedł, by zapisać swoje prawo w sercach i umy-
słach ludzi. Dopełniła tego Jego śmierć i zmartwych-
wstanie. Czy Jego działalność wpłynęła na twoje życie?
Czy jesteś z Nim w społeczności? Módl się i proś Go, by
wziął twoje życie pod Swoją opiekę i by pomógł ci działać
w twojej społeczności, tak jak działał w Swojej.

t:------------- Zadanie

5 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.
a Jezus działał tylko w Nazarecie, Swoim rodzinnym

mieście.
b Jezus interesował się ludźmi ze wszystkich warstw

społecznych.
c Jezus przestrzegał praw Swojej społeczności.
d Jezus nie zadawał się z ludźmi bezbożnymi.
e Kiedy pomagamy ludziom w potrzebie, to takjak-

byśmy robili to dla Chrystusa.

6 Wymień trzy sposoby wyrażania przez Jezusa zain-
teresowaniażyciem innych ludzi w społeczności, któ-
rąz nimi dzielił.
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Poddanie się władzy

Cel 3. Podać przykład potwierdzający, że Jezus poddawał
się władzy.

Chociaż Jezus był Synem Bożym, podporządkowywał
się władzy tych, którzy stali nad Nim w Jego społeczności.
Na przykład, w Mateuszu 17:24-27 czytamy, że Jezus
zapłacił podatek. Zwróć uwagę, że Jezus nie czuł się zo-
bowiązany do płacenia tego podatku. Wiemy to, ponieważ
rozmawiał na ten temat ze Swoim uczniem Piotrem. Nie
chciałjednak sprzeciwiać się władzy. Powiedział Piotro-
wi, żeby poszedł łowić ryby, a w pyszczku pierwszej ryby,
którą złowi, znajdzie pieniądze na zapłacenie podatku.

Innym razem Jezus nie zaakceptował zwyczaju, który
był sprzeczny z wolą Bożą. Kupcy handlowali na dzie-
dzińcu świątyni (Mateusz 21: 12). Było to jedyne miejsce,
gdzie nie-Żydzi mogli wielbić Boga. Jednak ludzie nie
mogli się modlić, kiedy kupujący i sprzedający robili
mnóstwo hałasu. Poza tym wekslarze wyzyskiwali bied-
nych. Interesowali się oni wymienianiem zagranicznych
pieniędzy na pieniądze używane w świątyni. Przeszkadza-
li również szczerym ludziom dotrzeć do Boga. Naruszali
też Słowo Boże z Izajasza 56:7: ". ..gdyż mój dom będzie
zwany domem modlitwy d/a wszystkich ludów". W tej
sytuacji Jezusa bardziej obchodziło wypełnianie woli
Ojca. Wyrzucając handlarzy ze świątyni, przewracając
stoły i ławki postąpił wbrew zwyczajom ludzi, ponieważ
był posłuszny wyższej władzy (Dzieje 5:29).
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Jezus jest doskonałym przykładem osoby charaktery-
zującej się duchem wspólnoty. Nie pozwalał On jednak,
by obyczaje człowieka stawiano ponad wolę Boga.

~-- Zadanie

7 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.
a Jezus nie czuł się zobowiązany do płacenia podatku

świątynnego, ale zrobił to, ponieważ nie chciał
sprzeciwiać się władzy.

b Jezus zasiadał do stołu z celnikami, ponieważ mi-
łował ich i chciał wybaczyć im grzechy.

c Jezus wyrzucił handlarzy ze świątyni, ponieważ
był Synem Bożym.

8 Wymień jeden przypadek, kiedy Jezus poddał się
władzy.
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WPL vw JEZUSA

Cel 4. Określić, wjaki sposób Jezus wpływał na ludzi.

Prawdziwe chrześcijaństwo przynosi wolność. Jezus
powiedział: "Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie
uczniami moimi będziecie ipoznacie prawdę, a prawda
was wyswobodzi" (Jan 8:31-32). "Jeżeli więc Syn was
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" (Jan 8:36).
Chrześcijaństwo uwalnia ludzi od przesądów i więzów
grzechu. Daje im pragnienie i zdolność życia ponad
grzechem.

Działalność Jezusa nadal ma wpływ na nasz świat.
Jezus nauczał szanować kobiety. Bardzo szanował swoją
matkę. Nawet na krzyżu troszczył się o nią. Powiedział
Marii: "Oto syn twój", a do Jana: "Oto matka twoja"
(Jan 19:26-27). Odtąd Jan zabrał Marię do siebie i opie-
kował się nią.

Łukasz 7:36-39 mówi o kobiecie, która namaściła
stopy Jezusa. On nie odtrącił jej, chociaż była grzeszną.
Wybaczył jej grzechy i zmienił jej życie. Uhonorował ją
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za to, że Mu służyła. Innym razem, w Samarii, rozmawiał
z kobietą, która była grzesznicą. I jej życie uległo zmia-
nie. Dzisiaj w wielu miejscach świata, gdzie głoszona
jest Ewangelia, kobietom okazuje się miłość, szacunek
i cześć.

Życie i działalność Jezusa mają duży wpływ na życie
całego świata. Pomyśl o sposobie, w jaki zachodni świat
mierzy czas. Lata oznacza się skrótem p.n.e. i n.e., czyli
przed narodzinami Chrystusa i po nich.

Siedmiodniowy tydzień także zapoczątkował Bóg. Po
stworzeniu świata odpoczywał w siódmym dniu i nakazał,
by święcić ten dzień iprzeznaczać na odpoczynek. Dzień
odpoczynku zmienił się, kiedy przyszedł Jezus. Zmar-
twychwstał On pierwszego dnia tygodnia. Teraz wielu
ludzi na świecie uznaje niedzielę za swój dzień odpo-
czynku i modlitwy.

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Niedz

l 2 3 4 5

W 7 8 9 ID 11 12

;

3 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3D

Tam, gdzie Ewangelia może być swobodnie głoszona,
życie jest lepsze. Nasz współczesny system prawa w du-
żym stopniu opiera się na Piśmie Świętym. Pragnienie,
które skłania ludzi do wytrwałej pracy, wywodzi się z bi-
blijnej nauki.
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Jednąz najważniejszych trosk wierzących chrześcijan
było nauczenie ludzi czytania, aby sami mogli czytać Bi-
blię. W wielu krajach po raz pierwszy misjonarze używali
Bibliijako pierwszej książki w formie pisemnej. Założyli
pierwsze szkoły, aby chłopcy i dziewczęta mogli uczyć
się czytać. Szkoły te stały się błogosławieństwem dla
wielu społeczności na całym świecie.

Chrześcijaństwo wywarło ogromny wpływ na współ-
czesnego człowieka i jego świat. Wiara uwalnia ludzi.
Czyni ich prawdziwymi chrześcijanami. Kiedy Chrystus
umarł, Jego nauka nie zginęła. Jesteś kontynuatorem Jego
działalności, gdy reprezentujesz Chrystusa przed światem.
Kiedy tworzysz prawdziwą chrześcijańską wspólnotę,
przyczyniasz się do udoskonalenia świata. W następnej
lekcj i będziemy rozważać sposoby kontynuowania dzia-
łalności Chrystusa w twoim środowisku.

~-- Zadanie

9 Podjakimi dwoma względami świat byłby inny, gdy-
by nie przyszedł Jezus?

10 Jaki wpływ miało chrześcijaństwo na sytuację kobiet?
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11 Wjaki sposób chrześcijaństwo zmieniło cię jako jed-
nostkę?

A
f~~~----- Odpowiedzi na zadania

6 Może być wiele odpowiedzi. Dzielił się pieniędzmi
z uczniami. Jadł z grzesznikami. Uzdrawiał chorych.
Karmił tłumy. Uczestniczył w różnych uroczystościach,
np. na weselach.

1 b) poświęcono Go Bogu, podobnie jak inne żydowskie
dzieci.

7 a Prawda
b Prawda.
c Fałsz.
d Fałsz.

2 a) było w zwyczaju uczestniczenie w święcie.

8 Kiedy zapłacił podatek świątynny.

3 a) był dobrze przyjęty przez Swoje otoczenie.

9 Twoja odpowiedź.

4 b) był posłuszny tym, którzy mieli nad Nim władzę.
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10 Możliwa odpowiedź: Kobiety otacza się większą mi-
łością, czcią i szacunkiem tam, gdzie głoszona jest
Ewangelia.

5 a Fałsz.
b Prawda.
c Prawda.
d Fałsz.
e Prawda.

11 Twoja odpowiedź.


