
Bóg

Byłem małym dzieckiem, kiedy mama nauczyła mnie
cieszyć się burzą. Obejmowała mnie, gdy stałem w oknie
naszego domu w Ameryce Lacińskiej. Wiatr uderzał o drzewa
bananowe w naszym ogrodzie przed domem. Wspaniale było
przygłądać się mokrym od deszczu liściom szarpanym przez
wiatr, które świeciły, gdy błysnęła błyskawica. Grzmot brzmiał
jak bębny opowiadające historię o tym, jak trawa i kwiaty
kochaj" odświeżający deszcz.

Ludzie mogą cieszyć się burzą, albo bać się jej. To zalezv
od tego, czego nauczyli się o niej. Trzeba też wiedzieć, jakiego
rodzaju jest to burza - przynosząca korzyść czy niszcząca.

Jak możesz zrozumieć burzę? Jak rozróżnić rodzaj wiatru,
deszczu i błyskawic? Czy można zamknąć burzę w butelce'
Oczywiście nie. Burzę możemy zrozumieć znając jej
przyczyny: zetknięcie się zimnego i gorącego powietrza.
Możemy przyglądać się jej skutkom na ziemi czy na morzu.

W pewnym sensie Bóg może być porównany do burzy.
Niektórzy boją się Go, a inni Go kochają - zależy to od tego,
CO im powiedziano o Nim i jak tę wiedzę przyjęli.



Nie możemy zobaczyć Boga, ale możemy zastanawiać
się nad tym, co uczynił. W lekcji l dowiedzieliśmy się, ze
Biblia mówi nam wszystko O Bogu - o Jego cechach i o tym
jak traktuje On człowieka. W tej lekcji zajrzymy do Biblii
i zbadamy kilka jej przekazów o Bogu.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Stosunek Boga do nas.
Nasz stosunek do Boga.

Ta lekcja pomoże ci. ..

o Wymienić kilka z Bożych atrybutów.

o Wyjaśnić, jaka powinna być twoja postawa względem Boga.
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Stosunek Boga do nas

Cel l. 1r:)7I1ieli przynajmniej pięć alrybutów /Joga

\Y.! Jana 4:24 Biblia mówi, że Bóg jest duchem. W jednym
ze słowników czytamy, że duch jest pierwiastkiem, który
daje życic. Ponieważ Bóg jest Stworzycielem, oznacza to, że
jest nadnaturalną silą, która daje życie wszystkim Jego
stworzeniom. Ponieważ jest Duchem, nie można go zobaczyć,
chyba Że będzie chciał pokazać się w jakiejś widzialnej formie.

Bóg ukazał siebie przez Swojego Syna. Jan l: 14 mówi:
"A Slo/m ciałem się stalt) i ramieszleało wśród lias, i ujrzeliśmy
dnoale jego, cbtrałe, jakq //w jedYIIY S)71 od Ojcu, pełne laski
ipmudy."

Bóg objawił siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego,
wtrzech osobach, które "jllazywane Trójcą Świętą. wszystkie
trzy osoby są wymieniane w wielu miejscach. Jednym
z nich jest werset z Mateusza 28: 19: "ldzxie tedy i czvncie
uczniami uszystkie narody, cbrzczqc je w imię Ojca iSyna ,
i Ducha Święlego ".

Studiowanie Bożych atrybutów to jeden z dobrych
sposobów, aby dowiedzieć się więcej o Bogu. Bóg jest dobry,
święty, sprawiedliwy, wszechmogący, wszystkowiedzący
i wieczny. Przyjrzyjmy się kilku wersetom, które wspominają
o tych cechach:

II Mojżeszowa 34:6: "Panie, Panie, Hoże milosiernv
; lasktl1l:g niesliorv do gnieu-u bogaty 11' laskę i triernosć".

III Mojżeszowa 11:44 mówi: "Atbouiem]n, Pan, jestem
Bogiem IIYlSZ)711! Usuiecajcie się i bqdżcie su-ietymi, bo ]a
jestem ,<u'ift)'!"
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\XI Daniela 4:32 czytamv o Jego wszechmocy: "Nie lila
lakiego, lsto by poustrzymat jego rękI' i powiedział 11111: Co
czynisz?"

Bóg wie wszystko.
lnie ma stuorzenia, klólP by się mogło lIkr)'!-~przed nim,
przeciumie, uisrvstleo jest obnażone i odsłoniete przed
oczami lego, przed lnorvtn musimy zdać sprawę.
(Hebrajczyków 4:13)

Objawienie 10:6 mówi o tym, że Bóg jest wieczny. "Anioł
/...1 poprzysiągł na tego, klrJiy żyje na wieki wieków, klóry
slworzył niebo i lo, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze,
i to, co w nim.

Te kilka wersetów, które przytoczyllsmy, w jakimś stopniu
opisują Boga i pomogą nam zdać sobie sprawę z tego, jak
On jest wielki. Bóg jest pełen mocy i siły - ale jest także
miłosierny i laska wy. I chce mieć bliską wieź z nami, ze
swoim stworzeniem.

~~--
~ ZADANIE DlA CIEBIE

1 Przeczytaj podane niżej miejsca z Pisma i wypelnij
właściwymi slowami poniższe zdania.
a) Mateusza 6:9-1 J. Bóg jest porównany do kochającego

............ , który zaopatruje swoje .
b) Izajasza 66:13. Bóg pociesza tak, jak pociesza

swojego .
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2 PrZeCZ}1ajpodane niżej wersety. Napisz przy każdym
odnośniku atrybut Boga, m który według ciebie ten werset
wskazuje; taki jak święty, przebaczający itp.
a) 2 Królewska 1:12-11 .
b) I Mojżeszowa 9:13-17 .
c) 2 Kronik 7:13-14 .
d) II Mojżeszowa 3:7 : .
3) Psalm 97:10-12 .

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o atrybutach Boga, to
ćwiczenie takie jak powyższe będzie bardzo pomocne.
Wybierz inny Psalrn i czytając go notuj opisy Boga, które
mają dla ciebie szczególne znaczenie. Oba psalmy: 103 i 139
są wypełnione niezwykłymi opisami Boga i Jego troski
o nas.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

NASZ STOSUNEK DO NIEGO

ceł 2. Uznanie, że przede wszystkim jestes odpotoiedzialny
przed Bogiem.

W Mateusza 22:37 Jezus powiedzial: "Będziesz miłotrał
Pana, Boga swego, z całego serca SI/V'goi z całej duszy swojej,
i z całej myśli swojej".

Są różne sposoby okazywania Bogu, że Go kochamy.
Przez uwielbienie i chwalę możemy okazać mszą miłość
w słowach skierowanych bezpośrednio do Niego. Ale
powinniśmy również czynem okazywać Mu naszą miłość.
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"Teraz więc, ... czego żąda od ciebie Pan, IlIńj Bóg.' Tylko,
aby: olsazyuat czesc Panu, suemu Bogu, ... abyś go milounl
i służył Panu, 51H!lIllJ Bogu, z całego serca i z całej duszy,
abyś przestrzegał prz)'kazali Pana" (5 Mojżeszowa 10:12,13).

"Lecz 1.110zacbon-uje Słowo jego, w Iym prawdziwie
dopełniła się miłosć Boża" (I Jan 2:5). Gdy więc chcemy
okazać Bogu naszą miłość. będziemy przestrzegać wskazań,
które dał w Swoim Słowie.

Innym sposobem jest dawanie i udzielanie innym.
1 Jan 3:17, 18 powiada:

"jesl! zaś kloś posiada dobra lego suiata, a widzi brata
11' potrzebie i zamyka przed nim serce suoje, jakże UJ nim
może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie slouem ani
językiem, lecz cZ)'1lem i prawdą ".

Miłość, która jest posłuszna i udziela będzie
satysfakcjonującą i wartościową miłością. Jezus powiada
w Lukasza 10;28, ze jeśli kochamy Boga ponad wszystko,
będziemy "żyli". Niektórzy ludzie myślą, że prawdziwe życie
to bogactwo, władza, stanowiska. Jednak te rzeczy same
w sobie nigdy nie zaspokajają, bo zostaliśmy stworzeni na
Boże podobieństwo i dla Jego chwały. Nasz duch musi być
zaspokajany w duchowy sposób.

Prawdziwe życie to miłowanie Boga. Jezus powiedział:
"Ale szukajcie uajpieno Krolesttra Bożego i sprawiedliwości
jego, a w5z)slko inne będzie II'(/m dodane" (Mateusz 6:33).

Dlatego nie ograniczaj się do mniej waźnych spraw.
Kochaj Boga całym sercem.
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~------- ZADANIE OlA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed poprawnym uzupełnieniem poniż-
szego zdania.
Ponad wszystko powinieneś kochać:
a) moc, która pozwoli ci kierować swoim życiem według

własnej woli;
b) Boga i stosować tę milość w praktyce.

4 Przeczytaj poniższe wersety i zakreśl te, które mówią, co
jest naszą najważniejszą powinnością wobec Boga.
a) V Mojżeszowa 6:5
b) V Mojżeszowa 10: 12
c) V Mojżeszowa 13:3,4
d) jezuego 22:5
e) Marek 12:30
f) Jndy 21

A!,
!~----. SPRAWDŹ SWQIE ODPOWIEDZI

l. a) ojca, dzieci

b) matka, syna

3. b) Boga i stosować tę miłość w praktyce.
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2. Możesz to wyrazić własnymi słowami, ale twoje odpo-
wiedzi powinny brzmieć mniej więcej tak:
a) wszechmogący
b) nułosierny

c) przebaczający
d) wszystkowiedzący i wszystkowidzący
e) śWi.;ty

1. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ wszyst-
kie wersety mówią o tym, że kochać Boga to twoja
na/ważniejsza odpowiedzialność wobec Niego.




